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1 • SBSSÃO PREPARATORIA, 
n AOS 9 DE jULHO DE 1923 

· ri t I ,t f t' ~· 

EXPEDIEN'f.E 
JJ Um officio do presidente do Con~ 

1s.elho • Deliberativo ·,da . Capital, en-
1 viando copia ;authentica da,·acta de 

apuração geral .da eleição ' ultima-

I . 
Presidencia do sr. Ribeiro de 

Oliveira 

lJ . mehte 'realizada pa'ra renovação da 
S MMARIO: Expediente. D1scur- metade dos• membros ' do , Senado e 

So 'dó sr . João Pio p~eenchimento de duas vagas. -
.A', commissão qe Constituição 

A's doze horas, feita a chamada, I roqeres . , . . ' . . I 

acham-se presentes os srs. Ribei- . Quatorze diploiT!as expedidos pe4 
ro·. de Oliveir14, Vieira Marques, AI- j la ·Junta · Apuradora aos srs. dr ,, 
b~~tino Drummond, . J9ão Pio, Camillo A1-1gu'sto Már_ia1 de Brito, 
Olymp!ô Mourão e Basilio Maga- dr ., Diogo Luiz , AIJ11eida ··R~reir-a, d~ 
lhães, fall ndo, sem ca(!sa partici- , V,asconcepos, conego ,f.rartcisc,o .X • 
pada, os demais' senhores. · 1 vie~ de 11meid.a R9lim,: ·dr·~,' ÇJ;lbrie' 

D 'c f n;: ''d r·ó 38 d de >OJivéi a·Santos, dr . . ~ J ão · ja~ 
~ on / 1 a e c m art · , . • 0 cques Monta'ndbn,t'· dr·: · Levindo ., 

Reg1rr\entó lnte~nb, ·tomam tam.bem I Eduardo Coei h~ \ '··coronel . Manoet 
assento n0 rectnto ' os. ~ srs . D1~go 1 Alves de L.emG~; ~· 1 dr · ~ . Domiciano 
de Vasconcellos e Canullo de Bnto. Áugu!ito . dos ~ Passos Maia, dr .. 

Abre-se a sessão. Francisco Escobar, coronel Alfredo 
· AI convite do sr. Presidente, oc., ~~r.neiro• ,Viriato ,Catão1 · dr. • Fran. 
CU filam ·as cadeiras de 1. v c 2. • se- I 0 1 ~co Alves ~o.l:~lré\1 da 1 Royha,. dr •1 

c reta rios, respectivamente, os srs . ,Mrguel An,tonJO qe. La~l!~a e S1lva 
Vieira Mnrqu s e Alhertino Drum- ' dr:. Antonio Bencchcto I • Y.~ llad.ar~$ · 
mo ld ' ' 1 '1 ' 1 Rlb lro e ctr. Shilão ila'{\fflha P.e. , 1 

i J , reira•." - ldentito despacho .'· 1•' • 
O sr•. 1. • secret,ario q: ,conta ,do I' .. Tologrnmma do · sr. , Getü!io ·'dc 

seguinte . · ' · Carvalho, procedente de Diamanti. 

; . 
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· ~· ba ,·.,nove sen dpres, o terço ,o reconhech1fc.ntç de todos os ou. 
~liq tres e cpm tre& não pqdemos tro . 
dt llbenar, é 'verdade, mas podemos Os escolhidos n~o são ainda de-
trotar ' do ' reconhecimento dé po~ pqtaclos, cumprem apenas a missllo 
d~r~p. tom~ndo como 'subslctiar!o ( de reconhecer os outros; é um sub-
~r. 2o, Q\IC m,;p_tÇ r~ (izar as sldio para Jpoder fazer o reconhe-
sessões 1pr.apatatorins com qual~ cimento 111 se PllSSflr por cima 
quer nuihho .' d 1 1 a e. 

Po t ntb, sr. 'Presidente, as se3- ft~ro eatn exposição c~mo rnem-
- I I . ' l ' ~oes ~re ator as, p~stjnaqas ao bre da commissão ir.cumbida de 

reconhecim,ento de poderes, pod~m lavrar 6 pa'recer 1de recoiíh clmen. 
~e r realizadas cóm qualquer nUme.. to e vou lavrai-o t) esfe sen tidó, a 
rtJ, de accordo com o art. 26 e não não set· que; aigu!l dos b r . sr.na-
d 1 hf ld d Jll l ,.p ' 

1 • go 1ortp ~ ~ e c m o a ·t. ·~"''' que dot·~, cjjscorde da minha in t!;!rpre-
e~lge, a presença ,de oito rsena9o- tação, indicqndo, de accordo com 
rcs •. quando é- verdade que o pro- o Seu motfó' de pensar, como deve a 
prio' Regimento, no seu á~t. 38 có"ln1is$ão roceder nó reconheci-
diz: · 

1
(0 ' en'ador1 r'ehm eleith:' ctljb ~1 q''u pe poderes. A nunha opi-

dipl 1a não foi contestado,' tom,~- ni~p, _porém, ,é recot)hecermos os 
r~ par~e no reconhecimento de po- ; sena.illores ~,presentes e 1assim dar., 
derestunão poderá, porém, votar lmds tH mero, ' 'fUndados nos ·arts. 
paré<!er da 1 Con\missãb nA 'parte j26,1 29 e A.' do '"RE!!!' laM~>n tJ1 • . dr uL . • I · c. , r , . "~ ' · 'IX" 4 I 

qut: lnc IM, r , ,r,~ p '/, .. "1 1 , ,GM!Iifp bçm! Mrlitó bem/) • , • 
. Si ,el!e t~ 1 •• ~ar\ \tOP ' rçç,onh~ ... ' 1NIJ 'gttérn n rli ' pedindo" a pata-

ctmento 1 de poderes,t deve :fazel~o, v1!;/ ~ nao. 'e [. 1 fica!J~O In 11;'',rp Jc-
ow dando! númerd db s ., • · ~ • ' · , n . ou votan · t g«! para a instalJan>íq do Cnngres-d db' lú'th'é .t, • f l •J • t . v•• I " 
an n ru, Ja cmus otto e os so, o s . Presiden.te ~' convida I os. 

setfad'oresllitMatn eh!ltos I ~toma ;n senador<!s pres nt s a L mpa'ret:e., 
Parté'"n'a 1 ~ otaç~<1, 'H' toHne1 o a h.: re ~ lad1 1hã á1 i.ora" reaiMe 'tal ' e 
38 d ),. R ' · ;r. '>I '' tr..r l "' ' , ,,, I' ·u l '!I r 't J ' ., o nossv egtmento. E inter- e~';~ 1 a-sr> ·' r>ss;~~ ",' 

1
' ? 

P tah'd 'ó"'aH~ 2 1 'co fórm d~ve ' I 
7 · ., ' '2-... • n ' 1 1'1 u ' P, I)I'Ht"(l ( J •D I 'I lfl)' 1 I r s ' I fj "'Of'rl"lll 1 ' 

eJ ~~~ ~ 1 n ~, pref~dp,, j ~ . tt:l'lW~Hn,u- 2. •. ~ES .A;Q • . : ~0PAR~;JJ lf,\, , 
111,:\fP •·fité dç accor<fo com o ~~~r~.l f O~~ fg, ~~ JU Ji ,.pt;-(1 ~f3q '· 
32o tqite I exige o domph:reéime I tO' I i e' ' Pres1d't! c lá'\ do ' ff,lbe"irb de 10/i-
oitbrp Por donseglf'nte, ' q r se ' exil ' ' veirg

1
1rr ' ' 

• · 1 ~~ J J. ~ ~~ ,tj- 11 1, , J I I ( • ) l' 

J, ctL~~11 ~~' I n~m~r , tqu"r se ~niJa SUMMARIG>•l -'-' Acfla. - ' Parecer 
o J t~rç , J~1 , temo nu~E:11Q,1 , Pt~de t n \ d, da• com missão tlei'Consti-
mo}l reoohheoér. Moas,1 se assim nãb' tu1ção e Roderes .t r ,_ , Discurso 
fosse e 1tfvesselnos ' de ' re'c nr à ' do lst. joão 'f>io !10 - Fosse de 

· 'tl \d· , ·. , · r 1 , enadores. 1 , ,, ; lO 1 mms 1 s re rer al\108 a . 1 11 
'I l •' 'J i · 1

1 1 yJ,Vl I r r 1111 I I 11 1·11, l\(1 I O.! I • 

Ca.mf)tf yqs sr~ ,/--( J7Uta~p ' qncl~ . A's doze horas; feita a IOhamadan 
o 1 1 ~e(\so é l a {lsaoJha 'do mais ve., achatn~sb • presentes Jos srs ·c Ribei-
lhb patrn i ,.Prd~ idonte, l e~· e~t:l eRc~l'ha l ro rle. •Oliveira, V~ elra • '~rqu~ ; 

.. 'JI i' Ji T 1 • , d" 1 • I Alberhno Drumm nd, 1/ joao Pto r e~.: htr a o mat ve hó os c nco, Ot>~mpio !Mourão -'• Getullb (ii! l QJa. 11 • 1 J. • 1 ~ 1 r ' • · ~ ~ , 
CUJqs ~, Oip w~. s, I ao ., l Y.lan ~lrl~ valho, Basilio del Magalhãijgl, Dlb I 
cont~~tndo~, e em seg~ida f!lr-se-ia, Jgo l(de .Vasol!lllcellos e (1) mitlo ' dl! 

.r '" 1 r 1 1 • 
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Brito, falt~ndo. em causa 'partici· 
pada os demais senhores. 

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

se são antecedente. · · · 
Sobre a mesa não ha expediente. 

Parecer n. 1, da commissão de 
Constituição e Poderes '· 

O sr. João Pio, obtendo a P.al~
vra, pela commissão de Conshtut; 
ção c. Poderes, off~rece e envia a 
Mesa o seguinte 

.Parecer n. 
A commi!;são de Constituição e 

Poderes, a que foram pres~ntes as 
authenticas boletin e ma1s doc~
mentos . ref~rentes á , eleição reali-
zada neste Estado, em 15 de abnl 
do corrente anno, para renovaçã'J 
da metade dos membros do Sena· 
do e preenchimento de · ~uas vagas, 
11 ,otivadas· pela renuncta do dr. 
Alfredo Sá e ~;tllecimento do . dr. 
Virgílio Martins de Mello Fran~?· 
dE·pois de cuidadoso exame, venfi· 
cou ter o processo ·eleitoral . corri· 
do regularmente em todo o Esta-
do· tendo obtido votos para a re· 
no~ação os senh9res: dr. Levindo 
Eduardo .Coelho( cento e oito mil 
quatrocentos e oitenta e seis votos 
(108.486) c cincocnta e cinco (5.íJ 
em sepa~ado; d~ Camillo A~gust~ 
Maria de BritG; cento e sets ·mtl 
quatrocentos e treze votos ........ . 
(106.413) e·vinte · e âbis (22) em 
separado;' dr. Diogo · Luiz de Al· 
mei~a Pereira , de Vasconcellos 
cc'i1to e seis mil trezentos e trintél 
e tres votos ( 106. 333) e vinte r. 
quatro ·· (24) em · separado; dr .. Mi· 
guel Antonio . de Lanna e ;)tlva 
cento eirseis .m1l trezentos e v111te P. 
oito votos . (106 .328) . e ~etenta 

. (:?0) em separado; dr. ·-]oão )a-
cques Montandon,( cento . e c1nco 
mil oitoccn~os e V\llte c trcs ..... 
( 105. 82:i) 1 e CÍIICOenta . ~ OÍÍO (:í8) 
em . ·sepaddo; ·! .coneg? Fpallel!;CO 
Xavier. de Almetda Rol111l/cento c 
cioeo, miJ çi 1zentos e oitenta e nm 
votos (105 .281) e quar.enta (40) 
<:111 scpall!ldO; dr. Gabriel de Qfi. 
veira Santos(' cento e quatro mil 

t~ zentos c Qltalr' votos (104.3Ó4) 
e quarenta e' seis ( 46) ' em e para~ 
do· dr Domiciano Augusto dos 
Pa~sos' Malayéento e .dois mil· qua. 
trocentos e oitenta votos (192.480) 
e cincoenta e cinco (55) em sepa· 

' rado: P<)ronel Manoel Alves de Le· 
mos,(cento e dois mil quatrocentoR 
e sessenta c tres votQs (102. 463) 
e cincoenta e tres (~3) em sepa~a~ 
do; dr. Frgdcisco Alves. Moretra 
da Rochatéento e. dois 11111 q~;~ah'?· 
centos e dois votos (102.402) c 
tr·inta e oito (38) em separad~; 
rir. 1 Francisco . Escobar. ce'!l . 111!1 
quatrocentos e cincqJ!nta e sets VP• 
tos (100.456} e ci1icoenta e sete 
(S7) em sep~rado; . ; dr . . Alfredo 
Carneiro Vtrtafo Cntao, noventa c 
nove mil, nov~centos e sessenta. · ,c 
um votos , (99. 961) e Quarenta e 
cinco ( 45) em separad~; e. pa~a 
preenchimento das a11u~tdas vaga.s 
os senhores: dr. Antonw Benedt· 
elo Valladares• Ribeiro, cento I! 
dncoenta e um mil cento. e .vinte e 
oito votos (151.12~) e, cmcpenta e 

' nove (59) em separ~~o. e . dr. S1-
mão 'da Cunha Peretra, ce.nto c 
cincoenta mil oitocentos e cmco~n" 
tél c nove votos (150.859) ,e, cm-
coenta e oito (58} em sep.arado .. 

Foram ainda apurados· · • 1 ·. 203 
votos para diver&os, obtendo .tJ 
mais votado 180 votos. 

11 • I 

E' de parecer a commis~ão que 
sejam reconhecidos e proclamados 
senadores ao Congresso de Minas 

1 Geraes os srs. : dr. Levindo 
Eduardo Coelho, dr. Miguel A.n,tó· 
nio de Lanna e Silva, . dr. Camtllu 
Augusto Maria de. Brito, 1d~. Dio· 
o Luiz de Alme1da . Peretra de 

Vasconcellos dr : ' João · Jacque!l 
Montandon, 'conego . Francisco ' Xa• 
vier de Almeida Rolim, 1 ·dr .') Fran· 
cisco Alves Moreira da Rocha, dr •. 
Gabriel ' ele Oliveira Santos, dr .. 
Dblniciano Au~llsto dos Passos 
Maia, coronel Alfredo 1• C. Vltíatu 
C a tão, , coronel . Manoel Alves · de 
Lemos, dr. Francis~o Escobqr, , dr, .. 
Simão da Cunha Pereira, dr. An· 
tonlo Benedicto Valladar s1 Ribel~ 
ro. O 11 111 andato dos dois ultimo~ 

· será por quatro a11110s, de confor· 

7 

midade com o disposto no art. 28, 3.• SE SÃ PREPARATORlA 
cap · 111 da Con~tf ufção do Es.l AOS 11 DE JULH DE 1923 ' tado.. ·I · 

I Jj•• f '4 !f '" '~ 

, Sala das co 1 • d S ·· ·' ~ Presidencia do sr. Ribeiro de Oli-mrn ssoes o enado · 
10 de julho de 1923. - João Pio' vwa 
Albertina ferreira Drumrnond ,~ SUMMAHIO: - Acta. - Expedi-
Oiymplo Mouráo. ente. - Pos c de senadores 

- No trabalho que acabo de 
ler, feito pela Secretaria, encon. 
tram-se a votação por circumscri-
pç~o! por município c o total da 
elelçao. Pelo mesmo, mereceria 
rasgados elogios a Secretaria, si 
não fOra feito no cumprimento de 
deveres. Ainda assim, é ella digna 
de elogios e referencia honrosa pe-
lo cuidado, zelo e escrupulo com 
que sempre desempenha os seus 
enc~rgos · E', pois, como disse, um 
servtço que honra a repartição, fi-
cando o mesmo á disposição dos 
sr~. senador.es que quizerem exa-
thlnar na m111udencia o resultado 
da eleição. 

(Muito bem,· muito bem!) 

A's doze horas, feita a chamada, 
acham-se presentes os enhores 
Ribeiro de Oliveira, Vieira Mar-
ques, Albertina Drummond, João 
Pio, Getulio de Carvalho, Olympio 
Mourão, Pericles · de Mendonça, 
Basilio de Magalhães, 1 Diogo de 
Vasconcellos e Camillo de Brito, 
faltando sem causa participada os 
demais senhores . 

Abre-se a ~· essão. 

E' lida e approvada a acta ' da 
sessão antecedente. 1 

O sr. J.• Secretario dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
Uma càr.ta do sr . dr. Miguel 

Lanna, senador eleito e reconheci-
do, communicando não lhe ser pos-
sível comparecer ás sessões prepa· 
ratorias. - ·Inteirado . 

. - Na fórma do artigo 36 do Re-
gimento Interno, esse parecer en-
tra immediatamente em discussão 
que se encerra sem debate e, pro~ 
cedendo-se, por parte, á votação, é 
o mesm~ approvado, pelo que o 
sr. Prestdente proclama eleitos e 
{ecónhecidos senadores ao Con-
gresso Legislativo de Minas Ge-
r~es todos os senhores n~lle men-
CIOn~dos, sendo que os senhores 
Cam11lo 'de ~rito e Diogo dê Vas-
concellos _detxaram ·de tomar parte 
na votaçao, ao serem enunciados 
os seus nomes.. · 

Telegramma do sr·. Alfredo Ca-
tão, tambem senador eleito e reco 
nhecido, scientíficando comparecer 
ao Senado amanhã. '- Scicnte, 

Posse de senadores 
Achan~o-se presentes, na ante-

sala, ,os srs . Gabriel Santos e Do. 
miciano Maia, senadores eleitos e 
já reconhecidos, o sr. Preside{lte, 
a pedido do sr. Pericles de Men. 
donça, nomeia uma commissão 
composta do requerente e dos srs. 
Diogo de Vasconcellos e João Pio, 

,, . Posse de senadores 

Achando-se presentes no recin~ 
to os srs. Diogo de Vasconcellos 
e Camillo de Brito, que acabam de 
ser reconhecidos, prestam o com-
promisso regimental, a convite do 
sr. Presidente. 

r--:ada mai~ .havendo fi tratar-se, 
e nao se venftcando ainda numero 
legal para a ,.Jnstallação do Con-
gresso, ' o sr. Presidente convoca 
nova preparatoria para amanh~ á 
hora regiment~l, e ' 
1 •Lev.nJlta-sc a sessão. r 

para recebei-os. , 
Introduzidos .com as formalida-

des do estylo, prestam o compro-
misso regimental e tomam assento 
os alludidos senhores. 

Nada mais hayendo a tratár-se, 
e 'não se verificando ainda n'tttnero 
legal para a instaUação do Con-
gresso, o sr. Presidente convoca 
nova preparatoria para amanhã, á 
hora regimental, . e , 

Levanta-se .~ a sessão. d 
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4. SESSÃb PREP RAT RI A, Pio, Pérl~les" d ' Mc1\ctonça~1 ' Basl-
AbS li DE ]VLIIb DE 1< 23 lio d ' 'Má'g lllfi' ~. ictdo a as! 

com:ellos, Camlllo de BritO', a-
Pr sid ncl I o sr'. R)I>NrtJ d'e I briel !lianjos I Rm!f\0. Maia; fal-

cJtlv i!lra t ntlo 'lllll uf!n participncla as dl}o 
SVM.MARIO: !!_ Acta . I - Ex mait{ ,s nlwre.. il I I r I 

11 
,, I ' ' di ente ' ' Abre-se a ess50. ltH til I 

A • f' . I d 1 E' lida c appr(i) :ada. a àcta da 
's1 doze ~ ra,s, ,ett~ a c 1ama a, sessiío al).tecectE~n tê . 1• q , 1 1 

a,charn-s , ;Prcsent~ 8 Sfnhores o, .~r. 1 • ecretttrto dá contd <to 
Ribeiro I " 1 iiJQi r a, V ~l ~ ~- 8 gu it1t ,11 1' , 1. ' 'I . 
que~, f\ J ÍJ.l.01 rummo,t ,'f ., Di~ ~ , , EXPEDIEN1E r 1 •' 
de 11Va conceitos, aQtill d~ Bn t;>, , ·, I• t li ::I. , 
João iO,! Qly)rlpi ~?u ~Uo, Getur . tn 11 u.ommurticaÇões l I 

Ji.Q óe ÇJ1nvai)Jo, Bas1ho •. cleuMaga" 0 1 ,~ n1 1~~ .. 1 ~·~~~~ · b 
lhães Qabriol Sa~ttos, l?eriqle!' de , ~ , f, , ~yt ".'l?.1 c e 10 d~ -
Mendonça e Pa SOSII Maia, falta~- r e r ) ,o 1\,,, $C i en tt~ lf'l'II,Hl r. q J -
do, sem caus participa ta, os de- rem po ido cowp,a~ c~ r, QS ses oc~ 
n ais senhore . por mo tvo d rn l~st1 . 1 

l ,,, 
Abre-se a essão , 1 t 1 O !fie/o ' 1 '' 

d t d I 1~ I I Jlf E' r~p aj?prova a a aca a qo r. 
1
d'rectÇ>r. da , Escol~ b1:-

sessão antecedente. · , neira d~ ~gr01WI\I'~ e V'1_tem;WJifl 
O sr. 1 :~ ·. ecr,etario ·dá conta do da Capital, conv1dando o ~enapop 

segu'Qte se faz·~ rcpre cntar na solero iaa-
' EXPEDieNTE j de de to!loca ! ·'da 'p drà' 'Da ica 

I " ' ti ' ' ' ,, I dd l ediftt:io a ' coHst'r I !. e para a 
Tclegram mas dbs srs. J. Mon... sUa 'étle. I i'.) ,f r I! I. flll: 

tal)don ' Francisco Esco}iJal', sena- Qtllartto ''t's co uiÍCâ'Çoes, o 
dores eleitos e recohhecidos, com- S'enlado fica' in te i a do ' e1 qilantci11 ' b 
I)) Uni 9pdp que~ 1 p0 · motivo de collvite, 0 r sr. 'Pr iderlte '' b ela Q moles ti a, n~o podem comp11rec~r ,fi um á 1 ommiss~o lnp&s.~a dg~ 1 rs. 

" sess&o de inatalla.ção do Congres- Peri les ' de Mendonça
1 

Bas1ho · de 
so , - · Inteirado 1 I Magathãe~ e Getulio a Ca àlh . 

Não se verificando ai nda nume- 1 

ro legal P< ra ''a instai! ação do Con- Posse de senadores 
gr~ 50 ~ nad~ r~i· .havep~0 1 a tra- I "·{·"! 
tqr-s,e, ,9, •. sr 'I ~res dente r~om:Ç> c~ Ach~fldOMse !presentes, .no edt lélú 
no~a reparatona para amanha, a. do S~nado, 0s srs. Morel~a Ro-

' • 1 'li' " t !'' · ' 1 r ol1A, 1 ,,AUr!!dfo) t Gatão e Migttel La-
h8t r ~I 1en a ', • ll ! I'J ,rflll l I; na senadores eleitos e ~ já reeenhe-

(;_evg tfa,-s a , es aq, 1 ,lbtl 1 , cidos 0 ~r. Presit.tente, a pedido 
i 'ÊP ~ -, - , r, rt do s;. joãd Pio, nomeia Uma com-

5 ·• lJ ~S~ 1 . P.l~f:P,~'\ATQ;J IJ ' missão composta do requeren!e e 
1 · AO~ , 3, I{ ,JúLHQ Pf:, 1~2J, 1 dos ,snH• Getulio de Carvàlho e Ba-
Presidenrin do sr. 'Rib Ira tfe (!)lf- si11d do Mn ~al•hães, pa a recebel~os. 
• , 1téirn 1 (vll:e-preside!lm 1 t1 Illtr du~idos com 1as l formahda-

1• ' , ' < I •· ) des do estylo prestam o •c«?mpro-
.SUMMARl0t•--, Acta ~-+" 1 &cpédi- th sso ' regulàm n~al e tbtnaln ,asserl-
cnte. - Posse , •• de Renadores . - to o~ atludidos senhbresl. 'I 
· Nu 1ero ppra a installaçijo do 'V . ~ ~·)/ 1 · 1. 

Copgre~~o.11 br~em do dia ,lõt', "''J 111 qnfr,ca~Q9u·d~ , np.m~ro 11 

Ns doze• hona!l feita a cham.ad~, . Sh~!'ld,nsa · a ses~.ão · e:n ·T.;rlbertn 
acham~Re pre.àen t !'o~ srs. •, R1bet- vmte n\111tt'oS1 de\D . l~ o SI. L sacre-
ro de Oliveira Vieira M'c\v~ues, ~t- tarl 1 ó!DtCildtJ'i ur•~eMin Ci p;l!lcelie •n 
bertinu Drummond r.10tympio M01 - leitura de um o1ftdld dtl• ll q sec~e
rJío. Getuli0 de· 1 Carvalho !João tario da Gàmara dos t.Sl1;9. 11Depu-

g 

Pn\tlo ·,.~ Men icucci, 



·r 

. .. 10 

' SenhOres membros 1 do Congresso Legisle/H o. 
de Minas Ocraes: r 

I ,l 

I ri 
, Ao dirigir-vos a prir11eira Mensagem, cumpro! o J 

dtver de congratular-me c0m o povo mineiro ·pela r r 
' I 1 1 

· J( I[ liiJ nó'rmalidade exemplar de sva vida rep b !cana, que . , ' 
lhe ' tem per.mittido através de nuQ'lerosa& agitações r 'r: 
politicas, tão largo período de liberdade e de ordem 
pa ta ftabalhar' e progredir. , 

I • 

O. app~relho constitucional continúa funcci,onan-
do. regularmente. 

' I I 

· A cransmissão do governo do Estado operou-se . 
como sempre. I I I 

Embora disptitadc o pl ito, não surgiu a menor , 
contestação. Na renovação I da Camar~ do~. pepu-· 
tados e ·da metade do Senado . não houve seauer 
disputa :· , 1 . · · . '" 11 

~ J I I , l ;J 

·As eleições murncipaes,l ao contrario, foram vi ., I l 
v a mente .pleiteadas quasi por toda a· parte. A lei 
votada no annq P. ssado, tr nsferindo ao11 poder ju-
clidario a decisãd 'das cont ndas eleitoraes, _ veiu 
sem duvid , reanimat os co'mieios , munio.ipaes, pela 
confiança a e que o 'e·s~~ta'do das • urnas seria since ' 

I '.J' I I ramente resoeitado. , 1 ~ 
• , ., • ., t " .. ~ r I 

Apesar da 'vivacidade de taes Iuctas, só ,. em 
t1:es municípios do Estado t6i a ordem publica per-
turbadã; registrando-se me mo conflictos graves. 
Nesses municípios o Governo hao tinna 'adversarios, 
pb~·~ 1'lt~e , a' divergencia era penas ,loca.l;·)mantendo- ,'• 
~L' neutro. Profliguei os factos de publico, lamentan-
do que amigos do Goverrto não respeitassem suas in.!.' '1 

s'truc~ões · reiteradas~ Fiz seguir para uma .d~s locaÍI- r') j 
dades o proprio Chefe 'de • PoJicia e os delegaal.os au- , '·rm · 
xiliares, para ,as dtia's outra 0 

) rfini ti e que se fizessem, 1 I I u 

com inteira 1 isenção, 'os iQq~~ritps ''pqlicia~s, q~ '~q- ·'., · 1 

ram. conclui dos promptamente1 estan~o entregue,s,, á )1, '
1 I f: 

Justtça Federal para a puniç~o dos culpados . 11 1 tA 
. Nos restanté~ 't .t.lunicipios,' 'Às ': p r{fos c rrera~, I r JGI1r' 1, . ~ !~ . .. l' ) ll' , nr ;>rt 

em ordem. O poder JUdtctarjo tem julgado e conti... 11• , 
nua.~ a · ·jul~ar os . recursos elejtonies• e suas· clecisões. 
á~atadas . · sempre, · como •lexpness~Ó Çà. ~j~stica têril. . · 
corltribuido para o r ar ef.ct'qten!qci ~~~: .pat)Çp~s1: ~r.. 1, 1p'·111 

111 

·, ·Assim é é pMe consider~rr passada a agi-
tação vqlitl~a e por toda a part~ v~)tam-se as acti-
vidadcs para uma proveitosa cooperaçãó elll1 bem do 
engrandecimento dos municípios : .' 

, 1Aioda ~ecentemente vimos reunido hesta capital 
o ,Primeiro Congresso geral da~ 'Mu~icípal'dade~~,do 

'Est CJo! queltive a ventura de convocar, de~obr gan~ 
·c1l)l.nte ;de • um ·cornprpmisso r<! Jrt b a h.9r4 contrahido 
en1 •tninha plataforma eleitoral. Os 1 ~rabp ,ho,s qo 
Congress0, que r foram coord.enados methç,dtc~me~Je 
em volumer para ser largamente divulgados, vao 
constituir, sem duvida, preciosa contribuiç~p para o 
es 11 o dr.s Jll{Oblemq.s cl~9at dp~, 1a resP,eito . dos 
quaes estou certo se terá flxapo ump orientação com-
mum. '' .'J · 

fi I I I J 
'·,.,,,riEm alguns municipios já essa orlenta)~91 v!J e 
itadut em áotos. . . . r•· .i• J ' 

' ' As ·discussões • travadas no sejo do Congresso, 
numJ ambiente <ile IJb'etdade. e mun,1a)to espirita . 1~ç 
pattiotisn o e•ftaternidade ~p>ublica!Ja, , que logrp4 
dominar quaesquer sentimentos, regionalistas ou ~f'. 
clt sivistas, aonstitu~m.; um ílorão , de gloria para ~ 
nossa vida democrática e urh documento de que ~.m 
nossos muf1icipios se trabalha e seus dirigentes e~
tãd'na altura' dos p'Ostos que 'lhes foram designados, 
· r A situaryão recononHca e finâr1ceira, como vereis 
p ~ipªs' adiante, não suscitâ sen~o as apprehensões 
mitur~~~ Óbíe 'a reperc~ssão que'po'dem. ter a: vida 
do E 1 ta o a difficuldad · 'tl6 paiz e o' avilt~mento 

( 1 ' ' H J n ( ~ ' ,. da nossa moed . , 1 
. ' • c ' tl ·'.1 lr.u 

A .a~l'nistração p plicá de~enyolve d ntro ao r rfl'l!r • r 1. r , • • ·' • 
WC~lf OS ; ,e, ~U_t 91s~oe O 11~é:lfif11 d.e SU~. achvtdade 
e 1na< j: ~I CO~ ~~O S ~C,Súltfél S que ,Já pó~ e ~pre~~!1J 
te: r na curto prazo de t Ó' mezes, cqHid adHini~ ver' I S. 

(, I 4 f 

pAR~sa~ de .todos 9s embaraço~, , c? in ;que o Go-
v~rnq r J~cta ) para a s luç~p do,s1 ossos ·f? bletpfl , J~ 
i11rpressãÓ geral é confortadora. . O povo · ·WiMÍro 

o ) •• ,. 

goz& o be eficio incomparavel · da paz, vê o seu 
ttlq.ga)no r f r ti ficar;. applattde 'a ptobitla:de 'ri'go ó~ 
c; ~n ,ente. são applicaaos . os . s~us 'çlipheiros, · ,qij ~a . 
nas ~ ~ua~ inst'tll' ções1. e ,n se s,.. h mens. 1 1 I ' ' J, J• j'-- 11 I ' 

E' pe~~~ , nn ,snw ~$piçjtJt RI-I : ~gu~r~.~ ... ar vossa 
~· unjãp,1tc.la, . qH~b esR~ra ~~ti \fi~a~ teffjç,ient,~, .~ 1visão 
larga e amor á no~;St\ t~Pfrflt 2 .! J( ,o , .Jt. ~ -. 11 • 



Interior. . . . • . . • . . . 28.~!l1:51 $849 
Pir1an'ças. • . • • . • . • • 29·;õ20 :603$820' 
Agr\';nltu . ,. . . . . . . . • 20. 327:~~4~99 

ll 1 't I (' · · drltd rirar11 para avolumar a despesa, até& d 
supplem n tação tle v rbas insufficien tes · dl!i IOrQalnen-
rcr,~ I ~ ,.gu l ~tes gastos ~riacipaes,. autorizàdos t ,por 
di e~ d d Hretos ele credttos cspectaes e cxtraordiná 
rios: · , , /·, ., 

I 

·~ ·p lo 'blfbrior: . . ·. 1 
': • ·h 1f.!'J 

1 av1f)]~ cf{ observação · da · C i ta · · · t.lm:.ih:·JH 
c_ Cpl 111' • de alienados. de r a 11 J(j , ) b (I.,,,. 

\.'l'"'' u~çt!p · ........ · ~' . jr ·~ 'lt. B3T.'T41$1'íj 
t r ~e Ch'imica Industrial. : ·:·v.r · ' 1 cft60:000~000 
l:cprosarios no Estado. . . . . . . . ' 388:046$520 
Cent rfa~ ld ll n~ep·Hd h~ia .. '·i<J' /'I' 1.2M ~7$574 
Conclu ão, dp lnstitp de 'Radium · 

,l(lf !llB.79Q). ,IJ~ . 1 •• 1 . ; !1! • r.''· l06:420$869 
V .erba 17, da 'I leh n :J 98 (IFa rdatneó oh • J 1 

•I J w .. CAiq~.do, H qutp mentp 11 lt ,ar-o I I ()• flr ', 
r. n r.~~9tp ·· '1'1 1 < ·dm ,. , 1i -:.tirE. orur ~f~·~ ~ , 6 
OI I'' ffrf4t> Fi(la,n_g(ls ) t u, itrlll J,j ·: I ÇP I ,!, J.Íi:>'>:J I 
Acquisiçã > 'de'l aoqllàsnda•J Cl'ia •.lb~:o B'êde l r , r mJ, lrnbtt • 
, n $uJ'.Mlnfl)ral eJ ~t ~ rtt~s~sa~ rr i ; Jb r,} ?0?:~5$996 

Efl,P é r ll.lll~ ,~~~JI~ A.~ ~ ~flç. o. e?CZ. ~Jll .. ! ,r,iru: . b:~AAl ~o 
Pagamento de despesas de exercido lm.n :;IJ JO? .)i! 

encerrados. . . . . . . . . . . . 567:803$497 
Juros da dividar d n• tti . , 1 t~ . . w15l 415:000$000 
Pagamento :i Are 1idiàcese oe a-
- ri111ma -:--. • • . • . . . . • . --.J-&h000$000 
Idem, a Silvestre S. de Oliveira, , em 

Vi Ud d I tença . . .1 ~I, .''1• 1 • • , 79 :363$790 
Valorizª ão do café. . . _ . J . ~tj 4.~~0.:nD0$000 
Despesas com o imeosto c 7gf1t5$31ll 

li ' ti ' ( I 
Pel~ Agricul ura : 

ExpõSiÇão do ·c n1eriarro. 1.294: 89$6õ7 
E. F. Paracatt't. . . . . . . . . 8.676:639$801 
Escola uperior de Agrio ltura . . 1 • 1 • • 1d ? 859 tJM$ ~IJ 

}!l ' WP f! I/ I li<: • l <' .. .. , :1111 u rn :. 
A s~m se csume conta do orçamento 'ao exer-

1 ciclo p s a do: ~'I!) ' 1 u f I. ,,,,) ,!J r.xal·wlor. 

Rec i~a: _ , [:~ J;iJ t:JI l lw:> ;'vil~?.· 
t1 d na r , e tim ~tfa. . . .lt~.! . ".' ·: · · 42. 9'19 ~t ~~$BlJO · 

I '! Ôa~recq~ da • ' I , f , , , , } 58, 063:684$}~ 
E c derlJ,lec tlà arrec'ittlaçã ~ .' . . .', ~~ 1 1 8 ~'084: !14~$~30 
Extraordinar:ia, prevista . .. , . . . . 6,456:858$321 ' 

" arrecadada . .' . . . ' 20.421:989$753 
Excedente da arrecadação. . . . . .13 .. 965 :131$432, 
Total da receita e~timada ·.' . ,. . . . . 49 .435:998$011 
Total da receita arrecadada. . . . . 78 .485:673$873 
Excedente total da ari'ecada~'ão. · : ·• 29.M9':675$862 



Despesa: I - I ' 

Interior: · 
Fixad ... . . . ....... 22.017:291$083 

28 ' 597 :'516$849 Realizadn. . , . • •. . • • • · • • • • • 
Finanças;• , kt· j11 ' i~ , 

Pixadn ..• ! •••••••••••••• 18. '704:477$791 
29.520:803$820 Rjjalizad~ . . . . . . . . . • . . • ,,. 

Agricultura: 
Fixada ..•........... 
Realizada. . . . . . . . . . • • • 

8 . 699:446$000 
20.327:854$991 
49.421:214$874 
'78 : 446: 175$660 
29 .024:960$786 

Total da despesa fixada ... . ... . 
Totéll da dei pesa realizada. . . .' .' • 
Excesso ·sobre a fix.ada . . . • . . . • • · 

I 

CGNSIDERAÇOES SOBRE A RECEITA 1, .•• 

J t Á • · ' ,,t,, ~ . 
Excluída a operação da Rede Sui-Mmena, a 

arrecadação do ES>tado ·elevou-se 'em 1922 . a · .... ·. 
·64. 5~7 :098$31 O, numero ainda não attingido em 
nenhum anno anterior, embora o excedente sóbni a 
receita de 1921 seja diminuto, e o menor augmento 
annual observado desde o exercido de ·19 17 ; ·· ' 

A renda dos impostos assim se d.lscrimina no 
u~timo ,triennio, em contos de réis, desprezadas as 
fracções de conto: . · ·, I ··~ . , . 

< • 

Renda dos impostos . 
.. 

ORÇADA ARRECADADA 

IMPOSTOS i-
1922 .· .1.· .·9·2~ · .. 1 ~· ~9·2~· 1922 

., . ·•l.l ( 
f 711 l 

E?Cportaçllo e sobretaxa . i • I I ' I , , J 

21.551} 26.948 28.959 o,J. ~3.,7~6 de manga~ez ... ,.,,,, ,. . .. , . . 
I 

Sobretaxa de café ...... 3.976 5,602 6.381 3.341 
j ' ~., I I 

Setlo, custas judiciarias e 
emqlumçntos .•....••. 1.654 1.966 1.956 1.9~7 

ovos e y~t,ho~ Dirc~to~. 1.'325 1:602 I 1':655 1 ~ 582 . ' .. N 

, , •'• I f ' 
, .. 

u 

• ORÇADA ARRECADAI).\ 
• 11 

lMPOSiOS 
I' 

I I I 11922 '1922 1921 1920 

.I 

11 • • I 

Transntlssao Inter-vivos. 3.348 3.725 3.496 4.492 

Tranllmisdo causa-mor· 
tir .. ~ ... · .. ,',·, ........ 1.425 1.890 1.696 ' 1. 758 

Imposto so~re passagens 
.~ em estradas de ferro • 860 t ).S26 · J.141 J 2' . L 29 

' 
Imposto sobre ,exporta· 

taçllo de ouro' e dia· ' [ I 

mantes ...• • , .. . •. . •. 304 603 ~53 I 258 
. ' I I I 

i 

Taxa addicional de 100fo 1 101 1.4!i4 1 ~420 . 1.51... 
,. 

J,. · ' · • • 
~ ... 

lmpQst<;> de s~llo . ,sobre '75 91' 88 82 agua~ mmeraes ..• , •. • 
~ I 1 I • ~ 1 j t , '1 I , , ·' 'I 

Renda de feiras de gado . 168 248 J ' 211 .196 
r 'I 1 . t , 1 I 

16 !~xa de. ~st~ttspqa ..... , ' 19 36 19 
, ,•' 

Imposto de industriás e 
profissões . .• : .. . •..• . 2.352 . 2,729 . '2.714 

nl ' l IJ :1,q6& ~.189 2.,223 I posto ter ri orial ..• · ... 
t I ' 

Hriposto·de bebldas. :-1 .1 L670 · 3;081 ·~.273. 

·' 'll '':\ . i Taxa de viaç o· ........ '5t4 664 62(). 

Taxa de diversões ...... 250 334 ' 320 3lg 

Como se vê, para .todos .os impostos, a .arreca-
dação excedeu a estimativa que 1é, no orçamento, 
c~ lculada' sobre 'a média dq ultinto triennio. l r 
··-< I O titulo prinCipal da receita, o dos . impostosr 
de exportação, atcwa ~m d,ecrescimo,~ de 7%. e rr-
Jação a ·anno arlte~ior. ~Esse fadto se exptit a p~Í 
r~d~cçãp .~a tax1. do impqst0 ·e !Jl.e o ~patjq1~.1)jow~J:i 1 
f1cado em 1922, no volume da exportação, a que me 
·referirei em outro ,.togar, ién cio-s~ registraud ls16 8' 
r~fé. a ~~ferença de 651. OOQ saccas para me110s ., A 
dumnUJçao do v9Jume repercutiu tambem no produ-
cto da sobretaxa . 





.. . . 
Ó 1weçg cté) h4ht artigós1'ct.9brado 11~ f ct cbn~i ·,. 
para alguns, attihgldo ao trlplb ! E te cnca:t~CII~enfv 
tornoy,-se mais . sensível em reJa ãb f athg s de 
w c 1 ~eh ia ex f angeira ' e abs seus sin11Htre& tlacio-· 

I r ' 1 r r fl J 1 ' I 1 , ! r " ' 1 r 1 1 1 r nae . 
11 

, 
CÓmó ' s 'pa tlt 11ares, o C1o e ób 1 x tiil\'énta 

Á's1 conseq~ n IH d~SSp sHWíçã6, I n'ó' ' 'a seqúilitW0 
cdrisl'ànt é1 tr ~J ~ert>as fixàdas á 'despesá, 'f! à ·ex• 
tensão real de t~, pela etevaçãó os11 salá lbs '( < 

<'bras publka. ~ nos serviços in ustrines do E ta do; 
pdt~ alta constante do custo do material de constru-
~~Q, do sust to e vestuario dos presos; elo farda-

{! :;/ ÇJ ,e eqt iRéllfilCf1to .,dji força publicfti) da 1\condu-
c~tão d01 pessoal; dos transportes!; dos serviços exe-
cntaclos por pessoal contractado1; da acquisição, de 
livros, mobiliaria e material escqlar; ela satisfacção 
dos ·encargos da divida externa; dos alugueis de pre-
dios, para neqessidades, da ad,ministr~ção; da maqu 
te~ç~o dos i~sti utos1 esc~las e estabelecimentos of-
f ~ s, p lo kukrm h to da rerllun ração dos ·exac 
rt~ · das di~ ia~ a(,!>,s (l p.r. g?-do em commissã9d 'f 

A , Prog~essão da receita pub ica revela, por cer-
t , o ~ugmento ~a iq eza e·ao progresso do Está 
<i,.Q)')...e~}i to.çi~~[ aS ~ I&S rJan,'f_estaÇÕ~S ~e activ!daqe.; 
mas deve nella ser descontada a parte que represen-
tà'Ca re !aÇão da hwedaJl pois <\Om o augment Wi 
;· da,Jq~s,jmpo~ t , tem ~11~ reddo tambem o qsi 
tcio "da é\dnimisÊração e dos serVr'ços publicos exis-
t eS', sentfd ('relatl á'n ·nt@ P0UCO (:) que sobra pa 
n .~oH. ~ Pt te ,ervBE~e ~ . me to I • . . . . r 

Em todas ~s aespesas que ~ouverdes de vo ar, 
e s 'Solfálfações q1:1e' haBitualtnente assediam o Côli 
gresso Rara, a deação ou amplia ão de serviços e 
c.oncess! o d nqvos auxilias . e subvenções, devereis 
t~r' ·erl1 (Vi ta )1ss'âlJcir ~m a i ·:v aflW' de I e ls irdes 
á tenU~Hcia tão omm M do àtargáníerlto ~os g'àsto 
~.M>Iiéós, gue condut rt!ina/Jame teP a aperturas' e 
decepÇões. 1 • ' '11 1 ' 

I • I I DIVIDA 1EXTERNA ., f( I ) 
I I I , I' I '' . • 

,. ' A divida êxte.ma I do Estado oonsta I apenas me 
t s 1 ~mprqs'timos con trahidos em França, em 1910, 
19~ 1 e J9 '1G 'cotn IDSt'ban'queiros ~ P.erier & Oie. " · 1 
J.f ,()·de 1910lc1ealizado '(Mra 'a consolida ão · ·de 

d\dclas 'nntbribres1 e ex · cução (le··melhoraméJifos ·ftas 1 

estações hydro:-mineraes, ufoi ,, da importár\ciá' ·Mmi-' • 

19 

na! tlc Frs. 120.000.000, juro cl .4 Y2 %, resgatavel 
~m 58 annos, a partir de 1916 . Os coupons vencem-
se em 1.0 de jan iro e J.u de julho de cada anno, es-
tando já pagos os r !ativos ao exerci io corrente, na 
importancia de Frs. 3.892. 681. Deste cmpr stimo 
já foi resgatada a som ma ele Frs. 48.616.500, es-
tando em circulação títulos no valor de Frs. . . . . ,, 
71 '383. 500' 

Do emprcstimo de 1911, destinado ás ·munici-
}Jalidades, no montante nominal de Frs. 50.000.000, 
juro de 4Y2 %, estão resgatados Frs. 6.319.000 e 
pagos os juros vencidos em 15 de junho ultimo, na 
importancia ele Frs. 994. 445. O coupon vencivel em 
15 de dezembro é de Frs. 986. 111 . 

O funding loan negociado em 1915 com os 
m'esmos banqueiros em Paris, montou em Frs. . . · I 

20. 979.000, a 5 Y2 %, e tem sido, como os outros, 
pontualmente satisfeito, estando pago o coupon ven-
cido em 15 de junho, na importancia de Frs. . . . · . 
451 . 045 com as despesas accessorias. Em 15 de 
dezembro, vence-se a segunda prestação, constante 
dos juros e da amortização de 3. 357 'títulos, na im-
portancia total de Frs . 1 . 295.423. 

Acham-se actualmente em circulação títulos da 
divida externa na importancia total de Frs . . ..... . 
131 . 227 .000. Estão pagas as amortimções e cou-
pons vencidos este anno, na som ma de Frs. . ..... 
5. 337. 171. Os coupons venciveis em dezembro e a 
am9rtização devida elevam-se a Frs. 2.281.534.60. 
Para attender a este serviço o Estado já dispõe, em 
Paris, de somma superior a esta em poder dos 
banqueiros Bauer Marschal & Cie., Hottinguer & 
Cie., e Comptoir National d'Escompte. 

Graças á solidez do credito do Estado, não são 
os seus títulos offerecidos á venda na bolsa de Pa-
ris, preferindo os portadores conservai-os como ap-
plicação estavel e segura do seu capital. 

E' este o resumo da situação da divida externa 
do Éstncfo, que é tod:t cm fr<1nros, moêda franc za: 

A. s. -2 



. . 

DATA 'DO EM- /JURO MONTANTE 
PRESTIMO 

I ' 

1910 ........ 41/2 % 120.000.000 

1911 ......... 41/2 % 50.000.000 
I 1915. •, •••••• 51/2 % 20.979.000 

1 Total ••••• 190.979.000 

~ 
<< .... o u< ;z;i-< 
<< 1-<0 
0: o 
~ 

48.616.500 
I 

6.319.000 

4.816.500 

59.551.500 

~'O :s 'é} 
Uj 
~;) 
~u 
00: 
a.Ü 
::é .... 

71.383.500 

43.001.000 

16.162.5 00 

000 131.227. 

. Em consequencia . da guerr~ europea, o franco 
trancez soH'reu depreciação mats raptda do que a 
experimentao a pelo 1$000, reP,reset~tand<: esse facto 
tim beneficio para o E.staclo, na sahsfacçao do ser-
viço da sua divida. Os credores pretenderam obt.=~ 
pagàmento em francos-ourb, mas ante a ob~ervaça 
de que os emprestimos haviam sido ~ontrahtdos em 
francos "moeda nacional", que é o btlhete do bane~ 
de França, foi acceito o pagamento em ·fra~cos pap~ 
c assim continua a s~r fe~to. O Estado satisfaz hoje o serviço da sua divida externa,, o qu~l orça por 
Frs. 7. 880.000, , com 'o dispendio de 4. 728. contos, 
:' ão 'éle 600 rs. o franco, papel, em vez de .... 
a12ra6~8 contos q' uc .teria ele despender, se houvesse 

·· · · f uro que valem de realizar o pagamc)lto em -ran~os, o ' é' 
aos cambios ac,tuaes, 1 .~600. _I'~ ao. d.evemos, po.r m, 
contar com o prolongam~nt,o .mdefmtdo dessa. situa-
ção que se póde modificar con.tra o Estado, ~e da 
mo~da france~a, 'em) COll~~qU~l~C:~do~·aOS r=~~~1~~aS ~ 
meio circulante, rec ama a p I . 1 
economistas daquelle paiz, se valonzar, o que e eva-
Á os encargos da nossa divida externa a uma som-

:na que poderá attingir ao dobro da actual. 
DIVIDA INTERNA 

. A divida interna in sc~i l;ta; 'consta de ·apolices . no 
valor de · 58. 088:600$000 · . 

Proscguinclo na iniciativa !omad~ pela aclm~~s~ 
1'" 11' 710 'lllkrior de retirar da cJrculaçao, as apoltu~ s 
·' '' '- ' 1 1894 qu Sl! ··conversão Bahia e Minas", 5%, L e • l! 

acham, na quasi totalidade, em poder de extran~ei
ros, representa dos por bancos no Rio de j aneuo, 
rnandei proceder, em outubro do anno passado, ao 
segundo sorteio daquelles titulas, em numero de 
2. 952, tendo-se iniciado o seu resgate em janeiro, 
pela Recebedoria de Minas no Rio. Antes de reali-
'zar o sorteio, foi apregoada dia succcssivos, na bol-
sa daquella Capital, a compra desses titulas, mas 
nenhum portador acudiu ao pregão. Portadores 
procurados particularmente recusaram delles desfa-
zer-se. 

Quando coexistem com a divida publica impos-
tos anti-cconomicos, como, em nosso caso, o d~ ex-
portação, a boa politica financeira recommcnda a 
:·educção destes de preferencia á amortização da-
quella. Este imposto, porém, não offerece a estabi-
lidade necessaria a uma fonte de receita que fórma 
o alicerce do orçamento do Estado. Varia entre li-
mites amplos, com o volume e o preço da producção 
exportavel. Além llisso, soffreu recentemente uma 
reducção que repercutiu, como vistes, na receita, de 
maneira bem sensível. julgo, pois, preferivel á redu-
cção no momcn to actual desse imposto, estenderdes 
a amortização da divida interna ás outras emissões, 
destinando a esse serviço verba conveniente, até que 
as circumstancias aconselhem novas reducções nas 
taxas de exportação, sem os riscos que presentemen-
te offereceria essa medida. 

A divida do Estado é moderada, relativamente 
a.os seus recursos c popualção. Os seus encargos, 
comprehendendo juros dos emprestimos internos e 
juros e amortização dos externos, representam ape-
nas 13, 4% da receita e 1$500 per caput. Attenden-
do-se a que, em outros Estados, o serviço de divida 
permanente se eleva a 20, 30 e até 45% da receita, . 
que o onus, per capita,. sobe, em alguns delles, a 4$, 
8$ e até a 34$, no Dlstricto Federal, e que na divida 
mineira está incluído o emprestímo transferido ás 
m:.tnicipalidades, que o vão restituindo regularmen-
te, verifica-se que a divida publica se acha folgada .. 
mente rlentro elas possJhilidadcs financeiras do Es .. 
tado, tmqnan1o não se altrrar, em relação aos com-
promissos 110 exterior, a situação cambial a que ha 
O()llC:O me referi. · · · 
• • I I l . :- ' 



~ESUMO DA DIVIDA, INfERNA 
54.905:000$00() 

588:000$000 
67:400$000 

3.428:200$000 

I 

54 .905 apoli ce!l nominativas, de 1 :000$ 
1.170 apolic s nominativns, de 500$ .. 
337 apoliccs nominativas, de 200$. . . 
•17. 141 apolices ao portador, de 200$ 

Total. . , . . . . • . . . . • 58.988:600$000 

DIVIDA FLUCTUANTE 
Se tâm sido pontualmente satisfeitos os serviços 

da divida consolidada interna e externa, por outro 
lado está irJteiramente em dia o pagamento de todos 
os funccionarios e mais empregados do Estado, de 
tod~ os fornecedores e de todas as obras publicas. 
Graças á presteza no processo d~s contas e á p~01:1· 
ptidão do r~agamento, os fornec tmentos ã admtms-
tração fazem-se pela cotação commum do m:_rcado, 
assim como ordinario é o custo da construcçao das 
obras publicas, sem as majorações que fornecedores 
t: constructores costumam addicionar aos seus pre~ 
Ços, em negocias com o Governo, na previsão das 
dilações dos recebiment~s, o que represe~t~ apre· 
cl:i ~· f! I economia para o fhesouro. A dlVlda flU·· 
ctuante redu z-se á entrada de fianças e cauções, dos 
cofres de orphãos e ausentes, das caixas beneficentes 
~ ~ da Caixa Economica. Mesmo . estes encargos, 
ínevitaveis na organização administrativa do Estado, 
estou empenhado em diminuir o quanto possível. . 

Assim é que auctorizei, mediante perfeitas ga~ 
rantias, o emprestimo de uma ~aução de 100 c?ntos 
a longo prazo, á Caixa Beneft~ente dos Funcc!Ona-
rio3, para ser mutuada a quantia cot.n os seus asso- . 
ciados, exonerando o Thesouro dos JUros. 

Com o mesmo objectivo está sendo gradual~ 
mente reduzida a emissão de novas cadernetas da 
Caixa . Economica, ·emissão que está suspensa nas 
localidades onde funccionam bancos ou agencias 
bancarias. A Caixa Economica que, em épocas de 
escassez da receita, traz ao Estado auxilio aprecia-
vel, nos períodos normaes aca rreta-lhe um onus 
desnecessario com o serviço dos juros, augmentando, 
<1lém disso o trabalho das collectoriasl c, · circum-
stancia ai~tda mais ponderosa, subtrahindo á produ-
cção capitacs que lhe serialll applicados através dos 
hancos, ·c a C(.;Ollontia particlllar Jussc para estes 
encaminhada, em vez ele attr;llti la para o The~ 
souro. 
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Com a generalizaçã,o ~c agencias bancarias, que 
aclopt~m Nos cleposltos hmttados a juro razoa ·el e " 
presc1:'pç~o do Codig~ . Civi; s bre o recolhtmento 
dos ~111he tros dos orphaos a agencias da Caixa Eco. 
no_mtca F e? r~ l ~ perde a do t::stado as duas fun. 
cçoes qu JU StJftcava m a sua necessidade . 

O estado ?a divida fluduante, em 31 de deze 111 • 
bro ~ra o segumtt>: 
Deposltos na na Caixa Economica. 
Cofre de orphãos. . . . . . . . . . . 
Bens de ausentes 
Caixa Beneficente· d~s· ·F~n~ci~n.arlo~ 

Publicos ............. . 
lde.m1 Conta de emprestimos. . ... . 
Ca1xn .Beneficente da Força Publica . . 
Depos1 tos diversos. . 
Fiançi.ls e cauções. C~nta · a;1ti·g~. · .' .' 

15.872:493$809 
I. 547:286$834 

644:430$776 

188: 11 5$330 
9:410$480 

224:454$684 
1. 733 :843$249 
2.730:754$502 

Total. . . . . . . . . . . . . 22.950:789$670 
Nesse total ha parcellas que não representam 

encargos reaes, coJilO a dos "Bens de ausentes" e a 
conta a~tiga de "Finanças e cauções", compostas, na 
sua maiOr parte, de valores prescriptos a favor do 
Estado. .o titulo "Depositas diversos" comprehencl~ 
os deposttos de sobras de verbas e de creditos não 
exgottad?s, .apenas incluídos na divida fluctuanfL\ 
em obedtencta ás regras ela contabilidade. A divida 
real não excede, pois, de facto, a 20.000 contos. 

DIVIDA ACTIVA 
. O. exercício de 1922 iniciou-·se co;n a di~ida 

achva. de 67.950:391$364 e encerrou-se co·m esta 
re.duztda a 40. 2~9 :~75$497, ~ev~do á liquidação da 
C ta. Rê?e Sul-Mmetra. Os pnnctpacs devedores são 
as prefeituras, camaras, federações agrícolas, estra-
das de. ferro, .empresas ele aguas. etc., sendo a conta 
de mats movunento a de contribuintes de impostos d: lança~ento, alcances de exactores e multas di-
versas, CUJ.O. balanço é o seguinte: , 

r ·- ?lvtcfa proveniente de impostos de lan am to 
multas a JUrados e outras fontes· ç en ' 
Inscripta até 1921. . . . . . . ·. . • • 5. 366: l13$872 
Inscripta em 1922 1. 035 :843$170 De I 922, comm~n·ic~d~ · p.el~s · fi s.ca~s· . 

de rend.a~. . . . . . . . . . • . 269 :648$34ll 
1.1 - D1v1da de alcances, infracções e avulsas: 

lnscr~pta até 1921. . • . . . . . . • • 1.261:461$865 
fnscnpta em ,1922.. . • . . . • . . . • . 94:542$160 

111 - Dtvldn dn sobretnxa de caf6 87:760$03'7 
I 

I .. ,,.': · Totnl. 1 , , 1 1 ·, 1 .,. ·, ·, , ·, · 8~11~:369$448 
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A arrecadação realizada em 1922 constou do 
srguin te: 

1vlda de impostos de lançamento. . 953:292$336 
43:804$209 
21.461$150 Dividas avulsas . . . .. . . . . . . .• 

Dividas de terras devolutas . . . . . • 
Total. . . . . . . . . . . . . 1.018:557$695 

Saldo legado ao exerci cio de 1923 . . . 7.096:811$753 
A çobrança s faz por intermccli elos proprios 

collectorcs e, em alguns municípios, por cncarr ga-
dos especiaes. O montante cresce lenta, mas cons-
tantemente devido a não ser possível expurgai-o das 
quotas cor'respondentes a devedores fallecidos ou 
insolventes. Em 1922 a arrecadação excedeu a do exercício 
... nterior, devido ao recel>im nto dos atrazados elo im-
posto territorial, cobrados conj unctamente com a 
contribuição de 1922, feita já pelo novo lançamento. 

Eis o resumo da arrecadação comparad:~. dos 

cloi'S exerci cios: 
Arrecadação 

Olvida de impostos diversos 
Divida de alcances, inlrn· 

cções e avulsos . . . . 
Divida de terras devolutas 

1922 1921 
953:292$336 I 763:644$68, 

43:804$209 28t561$199 
21:461$150 12:621$8135 

Somma. . . . . • . . 1.018:557$695 804:827$767 
A maior, em 1922 ...... ·. . . . . . . 213:729$928 

IMPOSTO TERRITORIAL 
Correspondeu satisfactoriamente á expectativa 

elo Governo a arrecadação do imposto territorial pelo 
110VO lançamento, que compensou a despesa relati-
vameHte avultada da sua execução. 

. Serviço novo, apresenta senões, que irão sendo 
gradualmente corrigidos até chegar á perfeição com-
J)ativel com as condições do Estado. Existe um sem 
numero ele ·propriedades indivisas, cujos condominos 
ignor.am a área que lhes pertence, sabendo apenas 
que possuem tantas pnrtes da extensão total. Em 
outros casos, propriedades individuaes bem limita-
das são mal calculadas pelos proprietarios e pelos 
lanç~dores, apresentando, quando medidas, diffe.-
renças que chegam até 50 olo para mais ou para me-
nos. Comprehende-se, assim, que a superfic_ie cons-
tante dos registros territoriaes muito ha de differir 
da área de terras que se acha sob o domin·io parti-
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cular, ainda que se consiga Inscrever todos os pro-
prietarios. 

Out!·a 1f~ lh a do.lançamrnto é haver-se adaptado 
por JIICdtt!a o nlq uctr', cuja área varia c nsid ravel-
mente ele extensão, de uma para outra região do Es-
tado, ntre os limites de 2,42 a 19.36 hectares, · 
h ~I''Cndo-os com as dimensões intermedias de 3 4 6 
9 e 16 hecta res, desprezadas as fracções. ' ' ' 

F.~tl' c.kbto fn l s ~ i a ' o principio, que constitue a r 
hnsr. da. n.'hrrT'a, d•! uma taxa 1 fixa por área e outra 
proporciOnal ao valor da propriedade. A taxa fixa de 1 

100. rs. por alqueire ele 19,36 hcctn r s elo extrema , 
norte: c.~m:es poncle .á oitava .parte ela que recai sob r_ 
o alquetre 2,42 hectares do sul. 

E' 1101 :~ssumpt? que reclama. a vossa attenção e 
sobre .o ~qua l deverets resolver, aftm de que na futu-
ra .revtsao elo lançamento não se reproduza a irregu~ ~ 
landacle. 

Se julgardes que a ta xa fixa não deve ser unifor-
me. para toda a extensão do territorio mineiro e 
qutzerd~s. cotiseni'ar, c~mo base do imposto, a m'ecti-
d~ traeltctOnal, o alquetre, estabelecido na lei, convi-
ra adaptar um alqueire méd io em cada uma das tres 
g:a.n~lrs regiões em que p6de, para esse effelto,· ser 

1 

dtvtclt?o o Estad.o. Esse alqueire será a unidade re-
gu lamentar do ·!mposto fixo, devendo, . porém, · no 
lançamento, regtstrar-se a superfície em hectares 
que é a medida legal do. paiz. 

Feita a conversão dos diversos alqu~ires em 
hectares, é este o resumo do lançamento territorial: 
Superfície .tot~ l do Est~do. . . . . . . 60.240 :000 h. 
Area ms~np!a nos Registros do Imposto 

Á 
Tc~nt.onal. até 30 de abril ultimo. ·. • 38 :·133.400 h. 

rea nao mscnpta ... . · . . . . . . . . 22.106.600 h .. 

A. área não inscripta comprehende as terras de-
volutas, cuja extensão 'é difficil de esfimar. Calculan-
do-se no maximo, evidentemente exagerado de 30 olo · 
as terras do dominio particular não dada; a Jan~a~ 
mcn to, ou hectares, I ,J . 440. 038, r stam ·devolutas 
1 O. 6~6. 562 hectares, correspondentes a 2. 203 .835 
alquetrcs de I 00 por 100 braças craveiras. 

. A arrecadação do imposto territorial foi a se~ 
gumtc no ultimo triennio: · 

1920 ... ,· . •, .••.•••. • " 2.223.76~ ,.362 
1921 ...••..•.•• • ' •• i • 2 289 400 062 1922 ( . . . . . 

' ' ' ' '• I ' ' I; :, .o •' · lt !t i lt • Jol 5 ;189 • 374,868 
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A arrecadação conhecida até 30 de junho finct > 
eleva-se a 4. 540 contos. Cumpre considerar que no 

· 1 . o semestre se percebe integralmente o imp~to 
inferior a 150$000, sendo facultado o pagament0 
em duas prestações s61')1ente das contribuições s.u-
periores a essa somma, as quaes são em mu1to 
menor numero. Póde-se, porém, prever que no 
exercício corrente esse titulo de receita attingirá ao 
montante arrecadado no armo passado. 

E' esta a receita do Imposto territorial nas seis 
regiões do Estado por kilometros quadrados e per·· 
capita em cada uma de lias: 

. ARRECADAÇÃO .. 
E 
~ ... 

REGIÕES RECEITA ::! 
f.Ll 
< POR K1112• PER CAPITA 
f.Ll 
c:r:: ·< 

Norte ...... 383: 894$000 316.300 1$213 $253 
Triangulo .• 577:505$000 80.500 7$186 1$481 
Centro .... . 552: 146$000 33.800 16$335 $776 
Oeste ...... 790:415$000 65.700 12$030 1$099 
Matta ...... 1.121:412$000 50.100 22$383 $812 
Sul .....••• 1. 715:884$000 56.000 30$640 1$340 

FISCALIZAÇÃO DAS RENDAS 
. O lançamento dos impostos de industrias e pro-

fi~sões e bebidas é executado por 178 collectores 
;~m um territorio muito vasto, contendo para mais de 
2. 000 povoados e muitos municípios extensos, de 
communicações difficeis. Accresce a circumstancia, 
q11e me permittireis não silenciar, de considerarem 
.1lgumas situa~·ões municipaes o cargo de exactor 
dep~ndente da politica, o que, em mais de um caso, 
h:t tolhido esses funccionarios para o estricto cum-. 
prÍl!lento das leis e regulamentos fiscaes, l evando-o~ 
a condescendencias que redundam em detrimento da 
ar~ccadação e prejuizo do Estado . Nessas condi-
ções, é evidente a necessidade de um apparelho do 
Jiscalização vigilante e efficiente. No começo ela 
minha administração, utilizando-me ela auctorização 
do Congresso., reformei o regulamento do imposto 
de bebida.~ 1 sem _augr~e.ntar1 antes re~uzincto, no seu 
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conj uncto, as taxas anteriormente vigentes, sendo dis-
tribuída pelo Estado uma pequena turma de fis-
caes, com ordem de inspccclonar os lançamentos 
c dar instrucções aos exactores . Esta commlssão 
funccionou apenas durante parte do prazo do lança-
mento de industrias e profissões e superlntcndeu o 
do imposto de bebidas. 

O resultado foi o seguinte, nas dlfferentes zo-
nas do Estado, comparando-se o lançamento em 
! 923 com o de 1922, desprezadas as fracções de mil 
réis: 

I o - ~ o o ~ o o o c: õ• - Õ" ·- -41e~ 
o o o o o 
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O acc rescimo c~o lançamento de industrlas e 
pr fis õcs foi ele G0 0: ..40$; o atJgmento no de bebi-
das 2.ttinrriu R 1. 271 :000$, cl vnnd lançamento 
~o ta l d ssc3 dois impostos LI e G. 221 :000$, em l 922, 
.1 8. 102 :000 , rm 1923 correspondente a um au-
gmento total de 30,23% . 

Municíp ios houv nos quaes o lançamento de 
industrlas e pt ofissões se alteou de 50,100 e até de 
105 n, outros em que o de bebidas subiu de 200,~00 
~:: até 500%. Estes resultados foram obtidos, reptto, 
sem alterar, antes reduzindo no conjuncto as taxas · 
vigentes no ann findo. 

A arrecadação no primeiro trimestre de 1923 
comparada com o elo anno passado, é a seguinte: 

INDUSTRIAS 
ARRECADAÇÃO • E BEBIDAS 

PROFISSÕES 

].0 tritÍiestre de 1922 . . . . .. . 1.393:138$000 1. 584: 134$000 

, , 1923 . ....... 1 . 766:072$000 2.182:446$000 . 
Para n1ais em 1923 ........ 372:934SOOO 598:311$000 

. ·-
C01·responde ao augmento de. 21,1 °/0 27,4 °/o 

Cumpre considerar que no anno passado vigo-
rava, para o imposto de bebidas,. juntamente com a 
tn xa sobre Ji tragem, uma taxa ftxa de 150$ ou ?e 
3005, rlcv ida por todo anno, e que por essa razao 
l11lt it'lS cu:1tribuintes pagavam integralmente na 1. n · 

prcsta~·?.o, ao passo que o imposto actual é devido 
en1 dttas prqstaçes . 

. \nte o resu ltado dessa experiencia, foi refor-
tll:\1 !o o regulamento da Fiscalização ele Rendas, de 
ny·do a tornar o s ~rv i o mais efficiente, e estabele-
cido para o seu pessoal um augmento de vencimen-
Íi lS dêpendente de vossa approvação, que espero lhe 
dim'is. 

ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 
O primeiro orçamento elo Estado, feito por de-

creto do · aovc rnador ele então, de dezembro de 1890, 
consistia bem 26 paragraphos de receita seguida no 
art. 2. o da. en~:~meração da despesa. A lei n. 19, de 
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1891 o primeiro orçamento d cretado pelo Con-
gr sso, inv rt u a ordem an t rior, · numerando a 
despesa antes da rcce tta. Tanto um como outro des-
Ses acto eram simpl s listas de impostos e verbas 
sem ordem nem classificação . Os orçamentos pos-
te ri ore pouco melhqraram de confeição, acarretan .. 
do a despesa, devido a addições e alterações succes-
sivas, os maiores embaraços á administração, prin-
cipalmente á con tabilidade, não p ·~rmittindo co-
nhecer . o custo exacto dos serviços do Estado com 
a minucia e clar~za desejavel. 

projecto r f rente ao exerci cio de I 924, que tc'-
nho organ izado para subn1etter á vo sa deliberação, 
apresenta r á mais ordem c methodo. Na despesa se-
rão classificados por Secrc t:-~ ri ás os serviços supc-
rintcndidos por caóa uma, em verbas differentes, 
cada qual con2 as consignações distinctas para pes-
soal c m· teria!, e as sub-consignações possíveis, cs-
pecialízando · os gastos autorizados. A receita 
const,ará de duas 'parte : ordinaria e ~xtraordinaria, 
sendo a primeira cliviaida: Ret1das · dos impostos, 
I~ cnclas patrimonlaes e Rendas industriaes. 

Assim disposto, o orçamento dará uma fdéa 
suffiêíentcmente clara dos recursos e· dos encargos 
e serviços elo Estado, permittirá calcular mais pre-
cisaménte · a dotação necessaria a ' cada verba de 
despesa e avaliar os meios da receita. Esfalecc-
rá, além disso, methodo ·e clareza na contabilidade. 

SITUAÇÃO ECO.NOMICA 
I A a tividade economica do Estado nos varios 

ramos da producção, animal, vegetal ,. mineral .e ma-
nufacturada, não soffreu descontinuidade. A produ-
cção agrícola, que é ainda a sua base e certa-
mente o será por muito tempo; tem crescido .nos ul-
timas annos de modo animador .com a. adopção dos 
modernos processos de ~ultura elo solo que vão sen-
do introduzidos lenta mas continuamente. 

,Vejo, porém, uma grande ameça para · a noss:1 
agriculturll .na tendencia, que se vem notando nos la-
vradores de algumas zonas, de reduzirem as áreas 

. de suas plantações exclusivamente ás necessidades 
do proprio · consumo, transformando etn pastagens 
as terras restantes. I • • • 

Esse phenomenb não pócte· escapar no estudo c 
meditaÇão ele· quantos· se preoccupani com ·o' futuro 
de Minas : : ' · · · · . 



/~ .-J .\ •• h, . 

30 

Por toda a parte se levanta o grito de alarma 
pelo exodo dos trabalhadores ruraes para outros 
Estados, attrahidos pela esperança de salarios ele-
vados em virtude da alta excepcional do café e dos 
gra.nd~s trabalhos de desbravamento de terras vir-
gens. 

E' preciso atalhar o mal do alastramento exces-
sivo da criação nas regiões agrícolas, o que represen-
ta um retrocesso, sabido como é que a agricultura 
constitue uma phase mais adeantada e mais lucra-
tiva da exploração da terra. Além disso, exigindo a 
criação de gado, sobretudo como é feita em Minas, 
menos trabalho do que a exploração agrícola, dar-
se-á fatalmente o despovoamento do sólo, o que já 
está acontecendo em certa zona, como notou um ii-
Justre prelado, em viagens pela sua diocese. 

O facfo <-:.:tá sem duvida ligado a causas geraes, 
que é mister eliminar. .. 

E' o .que tem procurado fazer o meu governo, 
que se esforça em resolver os grandes problemas do 
transporte;, da defesa das plantações, dos braços 
para a lavoura e da renovação dos methodos de tra-
balho. 

O anno agrícola correu incontestavelmente bem, 
tendo sido bastante maior do que a precedente a 
safra do café e regularmente augmentada a colheita 
do milho, do arroz, da batata e de outros productos. 

ESTATISTICA DE EXPORTAÇÃO 
A estatística do valor da exportação tem-se or-

ganizado apenas com as mercadorias tributadas, cujo 
preço official consta da pauta mensal. 

Como E:sta é sempre inferior á media dos pre-
ços correntes do merca~o, e não se computam os 
valores dos artigos isentos de imposto, os numeras 
apresentados como montante da exportação tradu-
zem sempre menos do seu valor real, que o insuffi-
ciente apparelhamento estatistico do Estado não 
permitte apurar, por constar sómente o peso nos 
despachos de sahida das mercadorias livres de im-
posto. 

Seria necessario, para conhecer o valor exacto 
ria exportação, levar em conta a massa de mercado-
rias que transpõem a fronteira livres de impostos. 

O valor .da exportação tributada elevou-se em 
1922 a 512.826:156$ contra 5~4.544:49.2$, com 

' ' ' ' : , I 
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a differença de 11.718:336$ para 111enos no a11r1o 
findo. Esta clifferença provém, em parte' da sup-
nrcssão de direitos sobre 47 productos Ic~ada a cf-
feito em virtude de haverem entrado e~ vigor as no-
vas taxas sobre o imposto territorial , e, em parte, do 
decrescimo de 14 % verificado no volume da expor-
tação agrícola e de 26 % na mineral. O augmento 
que se observou no preço de quas i todos os produ-
ctos não poude compensar ess-es dois factores. 

A exportação, não tributada, elevou-se, em uma 
es timativa approximada, a 23.600:000$000. 

São os seguintes os numeras apurados: 
Valor da exportação tributada 

Animal!S e seus productos. . .. 
Vegctacs e seus productos . . . 
Mineraes .... .... ...... , , 
Artigos manufacturados . , .. . 

Total ... ........... . 

135 .726:029$000 
306.463:356$000 
38 .670$226$000 
31.966:546$000 

512. 826: 157$000 

Valor da exportação não tributada 
Animacs e seus productos . . . , . •. 
V cgetaes e seus productos. . . . • 
Mineraes . . . . ..........• 
Artigos manufacturados. . . . . • 

3.407:516$000 
11 . 827:040$000 

437:996$000 
7.962:918$000 

Total. .. ..... . , .... . , 23.635:470$000 
Valor total da exportação. . . . . 53,6. 461:627$000 

São as seguintes, em contos de réis, as sommas 
com que contribuíram os principaes productos para 
esse total: · 

Animaes e seus productos 
Bovinos . . . 
Queijos .. . I I I I f I I 1 • t f 

Aves .. . ..... . ....... . 
Manteiga ... . .......... . 
éarnes de bovinos. . . . . . . . 
Suinos . ......•. . .•••• 
Productos de suinos . . . . , . • • 
Leite . ..........•••• ·. 
Sola . . , . . ......•.•... 
Ovos . .. .. ..... .. . .• 
Cuurus SL'Ct;Ll • c salg dos . . , • · ·, • 

53.954:000$000 
23.53!):000$000 
10 .995:000$QOO 
10.974:000$000 
9. 1 09:000$000 
!.L O 13:000$000 
7 . 868:000~000 
7.212:000$00Ql 
3.267:000$000 

lv\uares. . . . . • . •. • · • • · , • ·• · · 

. 3 . 093 :000$000 
~ .35 1 :000$000 

. t': 649 :000$000·. 
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V çgelae6 e seus prod~ctos 
Cafc . .. r ••••• •• • • • 269.84&:000$000 
Tecidos de algodão. . . . . . . . 15.496:000$000 
Arroz ....... . ...... : 5. 880:000$000 
fe ijão . . . . . . . . . . . . . . • 5.780:000$000 
Milho . . . . . . . . . . . • . 5. 650:000$000 
fumo. . . . . . . . . . . . . . 5.431 :000$00~ 
Bata tas . . .. . . . . . . • . . . 4. 895:000$000 
Madeiras . . . . . . . . . . . . 4.429:000$000 
Carvão vegetal. . . . . . . . . . 4. 072:000$000 
Assucat e rapaduras . . .. ' , . 2.872:000$000 
Fructa& . . . . . . . . 2.713:000$000 
Algodão. . . . . . . . . . . . 2.303:000$000 
Vinho . . . . . . . . . . . . . 2.164:000$000 
Cascas taniferas . . . . . . . . . 1. 633:000$000 

Mineraes e seus productos 
Ouro .. .. . . . . . .. ... . 
Manganez ...... . ..... . 
Ferro e artefactcs. . . . . . . . 
Aguas mineraes . . . . . . . . . 

16.637:000$000 
12 .555:000$000 
6.651:000$000 
6.435:000$000 

Os artigos, cuj a exportação apresenta differen-
ça mais sensível em volume nos dous ultimos annos, 
são os seguintes: 

1922 1921 P.11 'v\AIS P.11 -MENOS 
EM 1922 em 1922 

. 

Càrvllo, toneladas ... 20.36~ 14.514 ') 148 -
Feijão, , 10.510 7.3!33 3 27 -

Arroz benefic., tons. 8.339 5,934 2 05 -
Càl ... .. .. ..... . ..• 29.418 26 :871 2,3 t7 -

. . ' I 

Carbur. de calcio ... 3.049 1.963 1.08) -
Café, saccas . . . .•.• 2.998.291 3.649.900 - 651.609 

' I Manganez, tons .... 284.064 381.788 - 97.724 

Bovinos, unidades .. 271.748 310.484 
I . 38 .736 - I 

A~sucar, toneladas .. 4.622 8.205 - 3.583 

Milho, tonela1das .. •. 22.603 23.783 - .1.180 

Ouro, kilogrammos. 4.496 4.535 - 39 

Não dcve1itos nos deixar illudir e111 exag ros 
o~timis tas ao verificar os algarismos, sem duvida 
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elevados, da exportação mineirJ . Ba ta consid r ar 
que a nossa c xpo rla ~~o crn 1 O annos duplicou de va-
lor, é certo, l11 í1S O" 512'. 000 con to m que s cx-
prcss~ ~ x portaç~o cl 1922, dada a baixa do 
cambio, valem menos do que os 222 000 contos de 
1 g 13. . 

E isto tem uma imporiancia capita l. 
~ Peço vossa attenção para estes numeras rclati-
~~e~o. volume e valor. da exportação mineira aos 

~aiz. JUnto, para cotejo, os ela exportação total do 
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Este quatro mostra que, tirante o anno de ter~ 
minação da guerra européa, em que houve recrudes-
cencia de preços pela abertura ?e mercado~ de con-
sumo até ntão cerrados, o ultimo sexcnmo,· enca-
rado sob os aspectos reaes do volume e do valor 
ouro da exportação, foi para o paiz um período de 
retardamento economico e de depreciação dos seus 
productos, apezar das ap1~arencias de uma prospe-
ridade vertiginosa, traduz1da no volume dos nego-
dos em ·papel-moeda. 

E' este um phenomeno economico que se obser-
va em grau' maior ou 1~e!1or, mas,. invar!avelmente, 
em todos os paizes affhg1dos pela mflacçao mo~eta
ria. A inflacção na ordem economica desenvolve a 
iorça centrífuga, fomenta na peripheria a actividade 
dos negocias, a especulação sobre terrenos urbanos, 

. a::; transacções a termo sobre um volume de merca-
dorias muitas vezes superior ás possibilidades da 
producção, a conversão accelerada de outros capi-
taes em capitaes fixos ( construcções civis, obras 
publicas), a affluencia para as cidades, a multipli-
cRcão dos bancos, sem fomentar a actividade produ-
d~r'a , na mesma proporção da actividade espccula-
dora, antes abatendo aquella pelo desequilíbrio dos 
fad ares da riqueza. 

Aviltando a moeda do paiz, a inflacção enfra-
cr rcc a rec; ·:·t,:n'·i.: do prodm tor contra a pressão n1-
Ú1ral do comprador externo. Se o mercado exterior 
o'ift' rece .t 1 O por uma mercadoria nacional cotada a 
200$000 com o cambio de 20$000 a .t, no primeiro · 
de:mivelamento da taxa, se a f. subir a 25$000, 
flguelle passará a offerecer pela mesma mercadoria 
.t 9, isto é, 225$000, que o productor acceitará na 
liluc:;ão de que o seu producto se valorizou. 

Vêdc: a prova neste quadro do valor medio, em 
ouro e paprl, de alguns productos do Estado expor-
1ac!tJs para o exterior, no primeiro trimestre de 1921 , 
"omparaclo com egual período do anno corrente. 
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partes do Brasil e apresenta, no conjtmcto, um au-
gmento inferior á média dos paizes de economia 
l'ançada, recrusdece o movimento de negocias, ex-
presso no papel moeda cada vez mais depreciado. 
No ultimo quinquenni.o, o encaixe dos bancos, que 
operam em nossa patna, elevou-se de menos de meio 
t1 mais de um milhão ele contos; o desconto de letras 
triplicou; quasi triplicou a somma dos depositas á 
vista. • 

A. s.-3 
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Se é verdadeira a Jiçã dos conomistas c . da 
~xpétiet\tia de todas as nações, devemos acredttar 
na gestação de uma crise, cujo desenlace podetà ser 
abreviado ou retardado, attenuado ?u aggravado, 
conforme o caminho que fôr escolhtdo: ou alarga 
rnento da circulação fiduciaria, augmento das despe-
sas publicas e dos deficits ou ref?rçamento dàs ~o~
portas da inflacção, das econon11as e do equlhbno 
dos orr mentos. 

T~nho certeza de que entramos neste ultimo e es ... 
perança de que nelle havemos de perseverar. 

CAPE' 
O café, que, durante a guetra européa e rto pe-

ríodo immediatamente posterior, alcançava preços 
compensadores, entrou a experiment~r t~o~ mer~a
tlos 'externos utna baixa etn progress-ao n'lats raptda 
tio que a que podia ser cot'l'l~ensada pelo .att.ea~entó 
do seu preço interno, provemente da deprectaçao da 
tMeda nacional. 

Para esse phenomeno não é necessario buscar. in-
terpretações abstrusas. Encontra-se-lhe a exphca ... 
ção natural 1as variações da pro_ducção ag~ravadas, 
no caso vertente, cbm a retracçao do credtto pelos 
federal Reserve Banks dos Estados Unidos que, em 
1920 elevaram as taxas de descontos, de modo a 
1mpedir .a retenção dos stocks alli existentes. e. a for-
mação de novos. Ao mesmo tetnpo, o dechmo do 
tambio, dissimulando a depreciação do producto, 
entibiou a resistencia do mercado interno, ãté o pon .. 
to de tornar necessaria a intervenção Official da 
U niãó, á quãl o Esta dó prestou, na medi'da de seus 
recursos., a &>aGjuvação solicitada, por se tratar de 
uma mercadoria bastca da economia nacíonal e em 
pâttlicular da de Minas. MàS, parà executar a defesa 
da ca~, pat.a conse'gllii na Eutopa e 110~ Estados. 
Unidos preços ip'~t'a~ f.âllO!Wls,· foi . necessario ~u.e .. 
o preço 1nterno se ;atteasse até attingir, senão _ul-: 
tra~assar, a 'capacidade ·acquisitiva 'do çonsumido'r 
nacional, dás ·dasses menos providas de recutso.s. 

Se este "factó aca'r1·étar a reducção do con.sumo 
rlo café, . e1'11 'vez, do seu alargamento, que seria o r~-. 
curso na útal de defesa desse producto, provará ape:.. 
nas a clifficuldacle da solução do problema, sobre a· 
qual tanta clivergcncia reina entre os entendidos. 

.. , . 
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NO' primeiro trimestre de· 1920, segundo os da-
tios da EstaHstica federal, a sacca de café custava no 
Rio, posta a bordo, em média, 88$, qU;e valiam ~ 6 1 O 
.h . ~? mesmo periodo de 1921 cahtu a 59$, que ~a-

ham Ja apenas . ~ 2,7 sh. 
No p:imeiro quartel de 1922, para obter a sacca 

~ 3,6 sh, tsto é, metade do valor de 1920, mister foi 
que o preço subisse não já a 44$, metade daquelles 
88$, nem mesmo a esta somma, mas a 105$. Para 
c9~se~var o me$mo valor ouro ou pouco mais, no 
pnmeJro trimestre do anno correhte teve de galgar 
a altura desconhecida de 147$000 por sacca. 

. O problem_a do café é uma equação economica, 
rUJOS ter~os sao o procluctor e o consumidor, am-
bos com mteresses egualmente attendiveis. Bajx:ae 
0 preço de ~ma mer.ca?oria, e tereis desalentado a 
sua producçao; depnmt-o um tanto mais, e a tereis 
estancaçlo. Do mesmo modo com o consumidor. AJ· 
teae. o preço de um genero, e tornal-o-eis\inaccessi~ 
vel a bolsa do povo: Elevae-o ainda, e começará a 
escasseÇtr a freguezta mediana. Exalçae-o a artjgo 
de luxo e só terá a clientela dos abastados que são 
o meno~ numero. Foi o' alto preço da bo;racha da 
Amazor11a que abateu essa riqueza nacional susci-
tando-Ih~ a concurrencia irremediavel da Asi~. 

.A area productora ·de café dilata-se por tfies 
conh~entes, numa grande extensão. E' certo que no 
~rastl a s~ta ~ultura encontra condições mesologlcas 
m.:_gualavets alhures, mas, em compensação, re. 
gwes haJ no nosso e noutros continentes, onde o bra-
ço e o transporte são consideravelmente mais bara-
tos. ~esde que se mantenha o preço estabilizado em 
alto mvel, o con~orrente externo não deixará de ad-
optat, para com esse producto, o processo que ap-
plicou á bortacha. Vêde estes rumeros da producção 
çlo café nos outros paizes, fóra dq Brasil.: .. 
Anno de 1889-90 quantidade em saccas. 3 965 000 
Anno de 1899-900 quantidade em saccas. · 4:842:000 
Anno de 1909-910 quantidade em saccas. 4.181.000 
Anno de 1919-920 quantidade em s.aocas. . , 8.463.000 

~sta · producção ·proveiu principalmente da Co-
lombta, da Venezuela e das possessões HoNandezas. 

Para compensar essa circumstancia, o uso do 
café desde .alguns annos ' se alarga progressivamente 
no paiz' maior consumidor desse proclucto, os Esta-
dos Unidos, onde vem súbstltuindo gradativamente 



38 

ao chá c, agora, ás bebidas espirituosas, depois da 
ultima reforma constitucional que prohibiu o fabrico, 
commercio e ingestão do alcool. 

E' este, per capita, em libras, o consum~ do 
café, cotejado com o do chá nos Estados Untdos, 
desde 1870: 

ANNO CONSUMO DI! CAFE1 CONSUMO DE CHA1 

1870 .•. .... .. .. ····· 6.00 1.10 

1875 ...... .... .••••.. 7.08 1.44 

1880 ..•• ' ...•... o •••• 
8.78 1.39 

1885 •. .••..••... . ... . 9.60 1.18 

1890 ........ . . , ,' . 7.77 1.32 

1895 .....••••........ 9.24 1.39 

1900 ............. .... 9.84 1.09 

1005 •... . ....... ..... 11.98 1.19 

1910 ......••. ....... •. 9.33 0.89 

1915 •..••..•..•...... 10.62 0.91 

1920 .............. . .. 12.78 0.84 

A sorte da inditstria caféeira depende do resul-
tado da lucta entre a producção e o consumo. Si es-
te avançar mais rapidamente que aquella será ~ 
prosperidade e a riqueza. Si aquella se acceler~r so-
bre este, voltarão os maus dias e o desapparectmen-
to dos concurrentes mais fracos. 

Extendo-.me nestas reflexões, porque o café re-
presenta met~de do valor da exportação mineira e 
quasi a terça parte da receita. 

Tenho confiança na preservação desta riqueza 
publica e na prudencia dos homens a quem está con-
-Iiada a sua defesa. Não devemos, porém, dissimular 
os riscos desse emprehendimento, inspirado por um 
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patriotismo esclarecido e realizado com a maior com-
petencia. Querer encobril-os seria adoptar a tactica 
do avestruz, que Cl.lida evitar o perigo, encobrlnd9 a 
cabeça para o não vêr. O verdadeiro optimismo, 
condição essencial de progresso dos povos e de sue-
cesso das administrações, não consiste em fechar os 
olhos ás circumstancias adversas, mas em pesai-as 
com exactidão, reconhecei-as com franqueza, e en-
frentai-as resolutamente, para prevenir as suas con-
sequencias. 

Não podemos dormir sobre a bonança do café. 
Mantenhamo-nos despertos, preparados para oscil-
lações de preço, que são contingencia inevitavel cte 
todos os productos agricolqs, e empenhados em bai-
xar-lhe o custo de producção pelo aperfeiçoamento 
da cultura e em melhorar-lhe os typos. 

Empossado na Presidencia do Estado, tive logo 
de interessar-me pelo escoamento da safra do anno 
passado, que estava retida em virtude dá restricção 
impostl\ ás P.stradas de ferro sobre o transporte para 
as praças do Rio e Santos. Verificando que na dis-
tribuição do volume a exportar haviam sido prejudi-
cadas as regiões ·servidas pelas estradas de ferro 
Oeste de Minas, Rêde Sul Mineira e Central do Bra-
sil, reclamei junto ao governo federal e tive a satis-
facç.:io de vêr attendido o meu pedido, attenuando-se 
assim os effeitos da retenção. 

Ainda com relação ao escoamento do café, 
tive opportunidade de intervir em favor dos pro-
ductores mineiros da região tributaria do porto de 
Santos, que · tiveram de expedir a sua colheita para a 
Capital de S. Paulo e outros pontos do mesmo Esta-
do, á espera de transporte para aquella praça, pagan-
do o imposto na estação de procedencia, por não vi-
gorar a concessão de despachos com imposto a 
pagar senão para o destinado ao referido porto. Os 
interessados reclamaram, não só contra o onus dl 
satisfacção do imposto simultaneamente com o des-
pacho, como principalmente contra .o seu pagamento 
segunda vez, . no embarque para o exterior, por não 
terem os accordos· existentes entre os dois Estados 
previsto a hypothese da remessa do café de Minas 
para praças intermedias. Recebendo as reclamações, 
agi immediatamente perante o governo de S. Paul,), 
que as attendeu com a sua habitual presteza e boa 
vontad~, . conv·indo em acceitar o conhecimento do' 
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despacho de café com imposto pago, como 'documen-
to idon o para · Isentai Mo de tributação . á sahida da-
qt.tcllc stado. Pór 011tro lado, foi additado o contra .. 
do tom a E. F. Central, normalizando-se a expedi-
cão de guias de transito e a cobrança do Imposto no 
ponto de d stil1o, quandb este fôr differente do por-
to de Sàntos. Ficaram desse modo attendidas as 
conveniências dos Interessados, cujas reclamações 
cessaram. . . 

já estando fixado o quantum de entradas diarias 
nas praças dó Rio e Santos, pata o corrente anno, 
está o m.eu gover11o. vigilante, para que se não reM 
rroduza a má distribuição do anno passado e sejam 
salvaguardados os interesses da lavoura caféeira de 
Minas, que r1ão dispõe de edifícios proprios .para o 
armazenamento e warrantagem do café. 

Até agora não haviarn os governos mineiros se 
preoccupado com as questões relativas ao cultivo 
deste producto e o preparo dos melhores typos com-
rrterclaes, Verificando, porém, a necessidade de 
introduzir no Estado os methodos mais aperfeiçoa-
dos da cultura do cafééiro e do berteficiamento do 
caflí, · mandei contractar dois profission~es esp~cial
meflte pata esse fim, inctlmbindó-os de estuclar cui-
chdosqrllet'ítê o assumpto nos centros em que mais 
a.d~~nt.ada se acha essa I.avoura em nosso paiz. , os· 'referidos profissionaes já começaram seus ser-
viços, um na zortà d~ Matta e o outro no Sul de Mi-
nas. ~ .1 1 

Além disso, serão feitas experiencias com as' 
diversas variedades de café, n<> Horto Florestal da 
Capital, no de Nova Baden, e na fazenda '1Sant'-
Aida", do dr . João Teixeira Soares, afim de melho-
ra'r-lhe a ·cultura. 

A Secretaria da Agticultura está . preparando um 
mostruârió completo das nossas variedades e já or-
ganizott uma estatística da producção úo café nos 
diversos tnuniclpió~ do .Estado, acq111panl1ada de .um 
màppa ett1 que estão figuradas as regiões caféeiras. 
Essb trabalho, o prltneiro feito etn Mihas; ainda é in-
completo, mas se~á melhorado de ·anno para anno, 
para que possflmos, dentro do menor prazo, conhe-
cer, cotn bastante approximação, todos os dados da 
nossa· producção caféeira. 

·O Governo espéra que esses· serViÇos dêrrt bons 
resultaêiM e que o~ cafeicultores mfneít<>s cóm~re-
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h nclam· o seu alcance c se· compenetrem da nooessi-
~ad d aprc ntar melhores typos çonunerciaes· d 
café preparar-se para a eventualidade da con m 
renda nos. mercado extrangeiros feita por paizes 
que têm dedicado e rios cuidados a essa cult!Jra. 

· E' necessario empregar todos os esforços para 
produzir mais e melhor, com despendfo rninimo de 
tempo, capital e trabalho. · · · 

ALOO.PAO 
A cultura do algod~iro, embor~ · ve1iha té'rt~o 

r guiar desenvolvimento, requer cada ve7- mais as 
attenções do GoverhO, ·pois o algodão representa 
utna das ma.fores possibilidades economlcas do·nos-
so Estado. · • · .. 
· · EssA cultttra, conforme assjgnÇtlei êm .m.eu· ,. ~e., 

latorio refer~nte ao anno de 1916, q~ando s~k~~ta
rlo da Agricttltura, já teve notavel .expapsã,<>', , 1~~tre 
nós e deçahi\.1 n~t1.1rçrlmente, devido á fa.lta. Q.e ,cuJ'P.Ji-
do na selecção das. tiementes, no prepflrQ <ta . só o· e 
110 comqate systematico ás ptagas e nwlestl~s. ,da 
planta - o que foi degenerando o producto~ d~ .tçr-
ma a n~o poder o mesmo, afinal, oompQtir .c.oniA;Me 
nos vinha de fóra. 

Proourámoa, naquella ·occasião, . inQr~ÍJ1~%~tf.r , .a 
hwoura algodoeira, fundando Qarnpos de ~~Ol9pstra
çãp, fornecendo sement~~ de boas procedenot~s. e 
contractancto um techoico norta-amerip~no para o 
n&ino dQs n1odernos proç~ssos de cult"ra ~sados 

nf>s Estados U niôos. · ' · · . ( .. 
DAquella época pnrél cá progre·àimos Jr!Uito PQ\1-, 

co e a l~garta rosadR levou o deacmimo a (llg~,tma~ 
zonas algodoeiras. 

Entretanto, é irtdlspensavei produzir cada vez 
TJF\is, e ·melhores typos, não &6 p~ra attender ~s ne-
cessidt~de~ sempre cre~çentes çla inctustria· de f~ação 
e tecelagem nó nos~o Estado, q\le vae . tendo nota,ye~ 
incrert:Je11to com a fundação de novas e importantes 
fabricas, mas tambern para entrarmos nos rnerc~dos 
~xtrangelros, pois as nossas terras são consideradas 
como eminentemente proprlas para o cultivo da pre-
ciosa malvacea, como ainda ha pouco assi~nalou um 
competente especialista, após ·a ·sua proveitosa via-
gem pelo interior do Brasil. 
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Sem a. proscripção da rotina, o aperfeiçoamen-
to dos methodos de cultura e beneficiamento, o em-
orego de machinas adequadas, a selecção e expurgo 
das sementes - nada se conseguirá. 

Já iniciámos um serviço de assistencia á lavou-
ra algodoeira, contractando, para esse fim, um agro-
nomo para executar um programma de acção h~me
diata, no qual se inclue a fundação de uma fazenda 
oara experiencias e producção de sementes, o com-
bate ás pragas, a divulgação dos principias simples 
para uma cultura racional e a classificação dos ty-
pos commerciaes do algodão. · 

Um dos pontos mais importantes, para a effi-
ciencia do serviço, será o de se obterem boas se-
mentes, de germinação garantida e livres da lagarta 
rosada. Para isso, é pensamento do Governo esta-
belecer. campos de sementeiras em localidades ainda 
não attingidas pelo terrível flagello dos algodoaes, 
cogitando-se da fundação de um desses estabeleci-
mentos na zona oeste do Estado ou em outro local 
que offereça melhores condições. 
1 , · :Precisamos ta)nbem cuidar r do 4'aproveita-
mentd 1 das variedades nacionaes, algumas das 
quaes se · impõem pela rusticidade, tamanho e resis-
tencia das fibras e pela média pa producç.ão. 
h ·, .@'JMinisterio da Agircultura tem celebrado com 
outro~r-·Bstados convenios para a realização de um 
serviço-·utiico do algodão, em que combinem seus 
esforços o governo da União e o do Estado . . 

Acredito que não nos· ~erá difficil entabolar 
um entendimento dessa natureza para a cooperação 
dos orgãos federaes e estaduaes que, agindo har- . 
monicamente, melhor conseguirão o objectivo com-
mum. 

CANNA DE A~SUCAR 
Outra cultura fadada a 'largo desenvolvimento 

é a da canna, para a qual temos 1erras e clima apro-
priados em quasi todas as zonas de Minas. 
' 

1 Occupamos, actualmente, o segundo Jogar na 
producção assucareira, após Pernambuco, sendo li-
dto esperar que passemos ao primeiro lagar, si 
continuar a presente situação do mercado e não se 
alastrarem as prag~~ que. começam a apparecer 
nos cannaviaes. 
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Contra essa ameaça, tem o Governo tomado as 
necessarias precauções, fazendo estudar as moles-
tias e os meios de com batel-as com exito. 
,. \ 

CACAU 
. A . cultur~ do cacau, como exploração indus-

tnal, amda nao existe entre nós, apesar de possuir-
mos terras em que poderá prosperar tão bem como 
no. Estado da Bahia e de já terem sido realizad:~s 
felizes experiencias nos municipfos de Jequitinho-
nha c Theophilo Ottoni. 

Desejoso de desenvolver no Estado o plantio do 
cacau. o Governo designou um mestre de cultura 
para estud~r o assumpto, visitando as plantações do 
sul da Bah1a e colhendo os dados necessarios sobre 
os processos culturaes e sobre os methodos usados 
na fer~entação, seccagem e combate ás pragas do 
cacaueuo. 
. Chegou-se á conclusão de que poderemos cu1-

bvar o cacau com resultado, principalmente nos 
v alies dos rios . Suassuhy, ltambacury, Mucury, Pan-
pan, bem como em largo tracto do rio Doce e ou-
tras regiões baixas de clima quente e humido. 

A· Secretaria da Agricultura estuda · os meios 
de fundar um campo de demonstração nas mar.gens 
çla E. F. B_ahia e Minas e de installar um campo 
de cooperaçao . em uma propriedade particular da 
mesma zona, afun de que os lavradores interessados 
~~ossam ter todas as informações sobre o assumpto 
e obter as sementes c.le que necessitarem para as 
suas plantações. 

.ÇHA' 
A cultura do chá, introduzida no pai~ ha , mais 

de um seculo, ·não teve até hoje o lksr.nvolvimento 
q.ue as nossas condições tornam perfeitamente pos-
sJvel . . Actualmente, em Minas, apenas alguns agrl· 
cultores do município de Ouro Preto se dedica~ á 
cultura dessa planta, que alli se desenvolve tão bem 
como ~os paizes de origem, fornecendo um produ-
cto mu1to bem acceito no mercado . . 

Para cuidar prin~ipalmente do ' cultivo do ch!'t 
c fazer estudos expenmentaes tendentes a melhorar 
as condições de cultura daquella planta e a verificar 
qual O· typ~ mais conv~niente ao nosso Estado, ·t~n
do-se em v1sta a quanhdade e a qualidade do . pro-· 
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' ~lu t~,· 0 O. y~r.n,o creou o Aprelfdfzado· ·.Agricola 
"Barão de Çamargos", jnstallando-o no pro~rlo es-
tadual denominado ' "jardim Botanico", m Ouro 
Preto, accrescido dos temmos da chacara "Passa 
Dez", para .esse fim adquirida. . , · . 

No .apprençlizado, prestes a .se tna4~~r.ar, .Já 
se fez a limpe~a das plantações de chá , ex,tst~n.,es 
com cerca de 30. 000 pés, de t~pos derht~~-os ~~~s 
variedades "Assan1ica" e "Chine~a~'. . . , 

Cuida-se agora de augméntar as plantaçõe.s, 
·~sta~lec;r yiv.eiros .. vara •O forne~l.mento de mudaS 
<1 actquirlr as machmás de _beneftctamento neces~~
·rias, co no enroladores, seçcadores e outras, para que 

. o, Aprendizado se torn~, dentro 1 em po,uco tempo~ . o 
ce11tro de onde· irradiará a cultura qo chá como .mais 
~1m a f9nte de riql.lela agricola, 

INDUSTRIA MINERAL 
.. · .J: - ~lfl a dia recebe npva confirma~~~ o n.on:e 
dado ao no so Estad9, pela ~bundancta de suas rt• 
·Ruezas mlneraes : . ... . · 
. , ·· A ·exte são tla zona conside,rada dia~antifera 
dilata-se· lh~sper~d.am~~te pelo en:~n~~ô casual. de 
um diamante de 24 qutlates no mumctpto de Manan-
na ·· deposito de· ouro e de graptlito são descobertos 
no' munictpio .. ~e s' .. João Baptista; o âpparecimento 
de ,;manchas" d'e pedras coradas attràlie para as 
terras devblutas uina multidão de aventureiros e con-
tam-se por dezenas . a.s jazidas de differentes mine-
raes que têni sido ultimamente offerecidas ao exame 
e pesquisa dos peritos. ·· 

A exploraç.ão de diamantes continua a ser feita, 
.não' s6· nôs · :territorlos dlamanti'nos do E.stado,. como 
'é'ní outrôs · p,o~tps, entre elles Agua · Sujà1

, n·o Triart ... 
gúlo Mineiro·: : · · ... · · 
,· ' Durdnte ó (\nn·o fln.do, foram re'queridos e con-
) ~ . . . ' ' ' ' . " 
~~.cfi~o 24 lo.~es diam~nttnos, sem que ~o~vesse c~n-
testa~ão , ou · !~dlam~çao, ·sençlo r:equ~r.Jdas e, conce-
didas 12 Ilcerlças pq~a ~esguls~s e 3 para fatscar . . 
__ , A, reryda foi qe 23 :~77$475. . . . , . . , 

Contlnuàm arrendados 281 lotes. · . 
·. ; O actual Re~u!áp1ento dos 1em:iws-. Diaman-

ti.~os :(.D~ç .. n .. . 4. 05Q, de 22 de nove.mbro de 1 913) 
c~nté'n1 , ,di~p~~i.ç~~.s ~nconye_Ql~ryt_e~ e até . contraria~ 
ao texto das leis tegulamentadás. 

T~râ de ser sub fituido logo que tlouverdes ·VO· 
ta dÓ nova lei g~ral d mfneraçã'o. 

A lei n. 574, él · 19 de setembro de 1911,·esta .. 
belecendo o processo para a concessão de terrenos 
do Estado para a exploração de' mlneraes, devê ser 
r.~vista, pois que,, não se havendo nella distinguido 
oóln inteira. nitidez o, ql;l~ . ~,ejam trabalhos de exp1o-
ração e trabalhos de pesqUJsas, dependehdo estes de 
uma licença e aqueltes de uma concessão, foram exi-
gidas em seu artigo 9, para a licença condições com-
pletamet;~te. absurdas. · · eom effelto, o1 can.didat? ã 
6ote~ção de licença para próceder a • pesqUisas, tsto 
é', para e~alnlriar os· terrenbs develútos no intuito de 
yerifisar ~ i nelles ·existe al~ttma • subst~ncia · rniner_al 
util em .condl~ões que· permtttarrl a sua exploraçao 
industrial, déve já' designar claramente é Jogar em 
que se âcham as jazidas, diier· qual · a natUte2a"do 
minerló que tem' de ser explorado, JUntar amostras 
colhidas na· jazida e o estudo summário da geologia 
do terrenb, feito por engenheiro de··mi'ilàs. E' elaro 
que a intenção do legi.slador. era estabelecer· essas 
exigencias para o candidato á concessão definitiva . 
Péla. sua redacção, ·porém, fio.aram ellas incluidas no 
requerimento da licença para pesquisas, .·· , · 

E' conveniente que seja· decretada . 1uma nova 
lei em que fique bem claro quaes os trabalhos con-
siderados de pesquisas e quaes os de plena e:1CpJora .. 
ção, dependendo aquelles de licença apenas e estes 
de concessãó definitiva . Nest·a. hOva lei deve ser· da-
da autorização áó Governo para fazer n0vo regula• 
niénto, não sótllànte. dàs Jazidas das • outtas substan~ 
elas, como das dhimantinas. . , . 11 • 

A lei n. ·721~ de 30 de setembro de ' t 918, em 
seu artigb '1 . o, n. ~, autorizou -d Oove'rno "i! cfear e 
regulamentar a fiscalização das industrfas extrà'Cti-
vas de mineraes e tninerlos ·no Estado, estaB'elecendq' 
as respectivas quotas de fiscalitação' 11 e' hd" n': ro -
"a incumbir a tres ou mais 1el1génhelr6s do Estaab, 
corno ,julg-ar tnãis oohveniente e que tt~nhaft1 ô cur-
so de minas~ do estudo··systematlzado. das·· tiquctàs 
mineraes do • Estado; . principalmente · na~ regl6es • re-
conhecidas como minerallferas, Jsto ·· sem "atlgt:nentn 
de .despesas". • , , , "" . . , 1. • • 

· Convithi; há lei a que ·rrle reflró~ sê ~ni re~igo
radas essas autotita~õ'és, ·PtWettt, de' 'rriôdcir 'máis"ãni:.: 
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pto1 facultando-s ao Governo. estabelecer pe.rma-
nenternente o serviço de fiscahzação e impulsJOna-
mento da lndustria mineira, inclusive a metallurglca, 
em nosso Estado. . 

•Co~vlria egualmente que a nova lei fosse fea.ta, 
de accordo com a lei federal n. 4. 265, de 15 de Ja-
neiro de t 921, para se obter a transferencia ao Es-
tado dos favores constantes do art. 97 da mesma 
lei federal. 

MANGANEZ 
Até o presente, a exportação do man~ancz se 

tem limitado ao ·mincrio de teor alto f mérito. u.m.a 
empresa que funcciona no .Estado, preten~endo tnt-
ciar a exportação de min:n.os pob rrs, prrJ1U e. obte-
ve a concessão da taxa mtntma para uma parhda ,de 
alguns milhares de tonel~das, que já se acham di~
tribuidas por usinas ela Europa e.· dos Esta~os Um: 
dos. Se, esse artigo que aqut extst~, tm aouncla.n t 
quantidade, lograr acceitaçã~ no mercado extenor, 
a sua exportação trará constderavel renda aos co-
fres publicas. 

SIDERURGIA 
O problema da utilização das nossas immensas 

jazidas de ferro de alto teor constitue a tnais ·grave 
das preoccupações do Governo . 

Tenho ·sobre a materia opiniões assentes e co-· 
nhecidas. 

Não sou contrario á exportação do minerio, 
porque, possuindo o Estado cerca de tres e meio bil-
Hões de toneladas dos mais ricos minerios, podemos, 
sem inconveniente para o futuro, liberalizar uma 
porção de tão opulento deposito ás nações, onde 
começa a escassear essa ma teria prima. 

Acho, porém, que devemos em primeiro Jogar 
cqgitar da , nossa siderurgia, assentando-a em ba-
ses nacionaes e impedindo se estabeleça o monopo-
Jio. numa industria a que se ligam o progresso eco-
nomico e a d~fesa do · paiz. 

Sinto, por isso, .a maior satisfatção ao registrar 
que a nossa incipiente industria siderurgica a·presen-
ta de anno para anno sensivel progresso e vae mar-
chando lenta, mas seguramente, · para a nossa inde-
pendencia da importação extrangeira. 

·A prQduc.çâo do gusa em breve supprirá todas 
as necessidades do. consumo interno e já se tem feito, 
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com successo, algumas r messas para a. Argentina 
c Portúgal, ondé o gusa mineiro foi experimentado 
com exito completo pelas suas qualidades exce-
pclonaes. 

Por outro lado, a esperança por mim formulada 
na minha plataforma, em janeiro do anno passa-
do, de podermos ern dias não remotos vêr emprega-
do em , fornos altos o carvão nacional, parece que se 
tornará realidade mais cedo do que suppunha. 

Com effeito, as experiencias realizadas na Eu-
ropa, por um competente professor da Escola de · 
Minas, expressamente commissionado pelo governo 
federal, demonstraram que, si a bulha do Rio Gran" 
de do Sul não se presta á producção de coke para 
o forno alto, os carvões mineraes de Santa Cathari-
na o produzem e da melhor qualidade. 

Assim sendo, a questão do combustivel nacional 
ficará dependendo sómente de transporte facil e 
barato. 

Outro motivo de jubilo se nos offerece na ele-
ctra-siderurgia, que consideramos haver transposto 
o período de experiencias para o campo da pratica 
ir. dustri~i. 

De facto, o exito da Companhia Electra Metai-
Jurgica de Ribeirão Preto, que está fazendo aço de 
primeira ordem com o minerio de ferro levado de 
Minas, abre largas perspectivas ~ nossa industria 
siderurgica que, ao lado das montanhas de ferro, 
cn;.·ontra quedas d'agua poderosas e as florestas ne-
cessarias. 

Dentro do Estado já funcciona a Companhia 
Electra Siderurgica Brasileira, que tem em juiz de 
Fóra um forno com capacidade de 12 toneladas dia-
rias de aço, dois trens de laminadores e ihstallaçõeo; 
para segunda fusão de ferro e aço. 

A Usina Queiroz Junior Limitada dispõe de 
dois altos ·fornos na antiga e tradicional Usina Es-
perança e outro na Estaçãú de Burnier, todos em 
actividade . 

. A Companhia Siderurgica Belga-Mineira, com· 
usma em Sabará, tem em serviço um alto fo'rno e ou" 
tro em estudos. Dispõe de fundição de ferro e co-
bre c de uma boa fabrica de cimento para o apro-
vcitamen to da eswria. 



, Começa a ,C,ompal.lhi,a a )l1Qn~agem , ~~ ~j ~or 
no Martin para fabdcação de ~ço, e , bem .~~s .rrt e 
dois trens cl~ laminadores · , 1 • , • 

A firma Oerspacher & Oiannetti .mantem em, Rto 
Acil'\1~ J.Jlll alto forno de. poa. capactdade. 

,finalmente, a Cpf11pa~hia Nac_ional d~ . , Altos 
For)10S ,está montanpo na estaçã? d~. Oagé um alto 
fornq com capacidade para 5b ton~la~a ' ~e gusa, 
que serâ tran~form~do 7m açó por pro 8~~ el~ctri
co. Serão egualmente mstallados alli lamm~dores 
par à aço de v a rios perfis. ' 

A nossa siderurgia a carvãd vegetfat· soffre ac-
tualmente o elnbaraço oriundo do alto preço de .com-
busltvel nas regiÕes,' onde estão situ·a~as as usu\as. 

As Companhias interessadas estao- enveredan-
do para o bom caminh?, com a planta9ao de ·euca-
lyptus e outras essencias, de que a Usma Esperan-
~a j A tem 20. ooo pés e a de Oagé 60:·000.: 

A. siderurgia r a carvão de madeua amda .te~, 
comtudo uma vasta zona para o seu desenvol~t
mento poii n~s margens do ~io Doce encontrarao 
ntin~ri~ ~ko, funden~ e combustiv~l é\bUP,dante. 

&ew ~opsi,gnar que ~e recusei a celebrar con-
tracto com a Jtabira Jron Ore Co. deante de cl,au-
su!é\S~ ijUe . reputo sobremaneira d~sv.antaj?sqs, do 
Cóntr~ct<> feito com , o governo .fede~.al. · 

A Victod~ .a Minas estaya ?bngaâa a ~e.lhorar 
as condições tecbnicas de sua ltnha e ele~tnftcal-a, 
afilll de transpc;>xtar minerio. pe f~rro a 8 réiS .por to-
;lcla4a lçllometro. Pel,o có.n)~acto. c,om ,.a Itaf?Ira I ron 
?.quella obrigação, pass~ ~ esta empresa, que, em 
compensação, tera o. dtretto ~e . fazer. trafegar s~us 
1rens pelas ·linhas 1da Vlctona a Mmas g~atwta-
mente ' · · · · 

· Desapp'àreceria assim por completo qualque'r es-
;>erança de ficar a Uni'ãó ·ex?nerad.a do pa~~~~ento 
da garantia de juros .. á Victona a ~m~~ e mlttto me-
nos de obter restituiçao das garanttas 'la pagas. Ora, 
a principal . ra~ão de ser da Victoria a Minas · é 0 
tralf!Sp(l)rte do minerio. ·O as rendas deste transpor~e 
é que deveria viver. E justamente dessas rendas ft-
cada privada. , · . · · · · 
, AÜás, ·parece , qu~ o intuto da Jt~bira lron ,é, su~'" 
stituir-se a e lia ou abso~vel-a, em vtsta da · con.ces~ao 
que lhe dá q contracto . de fazer as ljnhas . a Itabira 
C' a S. Cruz, entroncando nos pontos convenientes 

ia Victor,ia a Ml.na~ .e . de collocar trilhos parallelos 
na zona privile ipda da mesma estrada, 1 

' L' 

Os prejuif. s da Es'trada de Fe'rro Vtctorla' a Mi-
nas, . que é .feit4 çoin garatitiás· de : juros, · portanto, 
com dinh iJo da Nação,, par~cem · eviderite·s·:· 

.q\!e a oqse,q~encia . do contracto sefia o dtà-
belecirne.ot . definitiyo e irremovivel de uni mo'nópo-
J~o é. cousa insuscep.hvel de ~iscussã~, uma vez que . 
f1cana111 fechadas a e~.trada e ~ s.ahtda ,do t1Jínerio · 
~elas estr.~9fl~ dq. IJ.a.lw'fllro.n,, a. q4al pem sequer te-
na ~ ?bngaçao . 9e .. transportar minenós '11lhe'ios. E 
é ~ sen~ial qu.e· ~ linh~ ·a~ Vlct.on.~ · a Mina,s 'sejá ' ab-
so~uté\ITJ~ntc .hvre, por ser o cammho natural e in-
su.bstltuive~ do 11\ii~er!o do 'Es~~do 'para o oc,eano·. 
Sem uma revi ãb attenta do: contr'acto· cóm a 
.união, em 9ue sejam sa1vaguàrdados . tão grande's' 
wter~sses, na9 P.qde pois, o Estado facilità'r' o esta-
belecimcn'to da ltabira Iron .' · · · ~ · ... · · · .... . .. ' 

· ,, · .· QUEDAS D::A~IJ.A( · .. ... , . 
Valendo-se da auctorização co~tida na letra f 

d? art: 8 da .1~1. ~41, .de ~ de outtibto de 1922, expe-
dtu ~J9V.ern? O deC'ret~ 6:273, de . 23 de marÇo do 
corrente anno, ·dandO' novo re'gulamênto á lei 573 
de 19 de setembro de 1912, que rege o aproveifa: 
mento da força da's quedas d'agua exis'fentes no Es-
tado. · 

Medid~ ha muito reclàmada, dadas as falhas 
que a prahca de varios annos apontou tio ' r~gula
ment? 3. 7~5,. de 1912, e sauqada com · .applausos 
unammes da· m~p~:nsa, dos j.urist,as e dps profissio-
n~es ~a. e~g.enhana pela ~abt~ ,previde.ncia dos· seus 
dtspo~tttvos, o novo regtrlamento e uma· seriação de 
I_1 re~e1tos subor?inados aos mais · altos princípios de 
segurança publt~a e prosperjdade' 'do 'Estado. 
·' o ~estabe.lecunen!o de um ' pr~gram'nia geral de 

uhlttaçao das ~achoetras, tendo ·em vista '.qs neces~i
dades actuaes e fu'tunis·· do Esta ao. a' reserva . das 
quedas d'agu~ destinadas á explo;ação directa 'aõ 
Es.t~do para fms de utilidade social, ou para a ele-
ctnftcaça? das actuaes estradas de ferro· o estudo 
system~tJz~do ?a~ quedas d' agua que sei encon'fram 
~o ~erntono mmelrol tudo ligado ao plano geral de 
vmçao do Estado.!. são medidas de gr.ande alçance e 
que 'nos colloca(ao a cavalleir<> de ·possíveis erros 
que · o futuro ele Minas exige· sejain evitados. , 

I • . 
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De accordo com o novo regulament~, dentro c~e 
prazo relativamente curto teremos .or.~amzado o ~ 
dastro geral das quedas d' agua mmetras. 

Entretanto, até que se organize .esse cada~tro c~m 
o estudo systematizado das ca.choel~as,d conhn~~do~ 

overno a examinar com o maiOr cuida o os p 
g - das st'tuadas nas proximidades de linhas de cone ssao . . 
ferre~~ r e d~~~~t~t~~ ~~ ;:n:~~~ls d~e ~~~~~:foi. imposta 

Francisco de Paula Rodrigues Tetxetra, con-
~o s:~n·ario das quedas d'agua denominadas Dornel-
~::s'no rio Pará, Evaristo, no rio Jacaré e jo~é B~
:1/i~ta, no rio Paciencia, a multa d~ tres . con os e 
':éis pelo inadimplemento tia obrigaçao estipulada na 
~- lausula 4 n. 3 do respectivo contracto de 5 de agos-
to de 1916. . f 
. Presentemente está sendo exammada nova ace 

ela concessão que, conforme repres.entou , a Ca-
mara de Lavras, traz graves inconvententes a saude 
publica. t 

A Camara Municipal de Ituyutab~ apre~,en ou 
os estudos technicos da queda denomm~da . ~a.Jto 
do Moraes", no rio Tijuco, cuja concessao deftnlhva 
bre~n~. · 

Examinados os estudos feitos, de accordo com o 
reaulamento então vigente, foram approvados por 
de~reto de 18 de maio de 1922. O contracto de con-
cessão definitiva está prestes a ser lavrado: . 

Foram reservadas por solicitação da D1rectona 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, por necess~-
1 ias fi futura electrificação dessa estrada, as c~choel
ras elo Sumidouro. no Rio Sant'Anna, e Paratso, no 
rio Conceição, affluentes do rio P~eto. 

Por decreto 6 . 294, de t 6 de JUnho de 1 923, f~
ram approvados os estudos technicos para aprovei-
tamento da queda · d'agu~ denominada ]~sé Antonio 
ou Queima Capote, no no Cervo, em V11la Nepo-
muceno. . • . d ·' · Lavrado o contracto respectivo, Ja f01 a~a a~-
ctorização ao concessionario sr. Manoel Correa RI· 
beiro para inaugurar o serviço. 

· Com a publicação do novo regula~ento rE;lativo 
ás quedas d'agua, reanimou-se o mov1mento mdu~
trial em torno do aproveitamento das nossas cachoei-
ras, já tendo sido endereçados ao Governo alguns 
pedioios de eoncessão. 
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INDUSTRIA PASTOHIL 
A situação da industria pastoril está em cami~ 

nho ele normalizar-se por já haver passado a crise 
que a assoberbou. 

Com o desenvolvimento que logrou entre nós a 
pccuaria, não é mais possível ter os olhos limitados 
aos horizontes do mercado interno, que abastecemos 
·em grande parte. Cumpre, ao contrario, voltal-os 
para o mercado externo, preparando-nos para a' ex-
portação de carne, que deve ser nesse assumpto o 
nosso objectivo, como já tive ensejo de dizer em mi-
nha plataforma. 

Para entrarmos, porém, na competição dos 
mercados, com certeza de exito, torna-se mister for-
mar o novilho typo frigorífico, precoce e pesado, 
tal que possa ser vendido aos 3 annos, como· aquel-
les com os quaes deve c~>ncorrer. 

Dahi a necessidade da introdução de reprodu-
ctores de raça e ela pratica de medidas complemen~ 
tares, como o melhoramento das pastagens, a multi-
plicação dos tanques carrapaticidas, a fenação, a en-
silagem e a defesa sanitaria dos rebanhos. 

De nenhum desses pontos tem se descuidado o 
meu Governo. 

Introduzir reproductores pela importação 
é ,difficil no momento, devido sobretudo ao c.usto ele~ 
vado dos transportes e á baixa cambial. 

Isso, todavia, não constitue obstaculo, sabidQ 
como é, já termos no paiz quem nos possa fornecer, 
acclimados, excellentes exemplares de animaes das 
raças de tórte . 

Aproveitando o ensejo da Exposição do Cente-
nario, o Estado adquiriu grande numero de reprodu-
dores, principalmente bovinos, que lhe custaram ... 
78:600$000, distribuindo-os a varios postos de mon-
ta fundados com o auxilio das Camaras Municipaes . 
, Esses postos, que tiveram a sua organização nas 

Instrucções de 21 ele fevereiro do corrente anno, têm 
dado optimos resultados, mas não bastam para resol-
ver inteiramente o problema do melhoramento dos 
nossos rebanhos por que tanto me empenho. 

Estou convencido ele que é necessario pôr . á 
disposição dos fazendeiros, reproductores elas r~ças 
finas já acclimados e por preço razoavel e, para isso, 
penso em servir-me da autorização da lei 698, de 

A. S.- 4 
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1917, e estab lecet po~t s, não só para acclimação e 
riação ,de repro~uctor s de puro sangpe das raças 

,que. r)1elhor se adaptem ao nossa rpetO como para 
selecção do gado nacional, exp nenctas e demonstfa-
,\Õ s sobre cultJ,tra~ d~ forragens, seu preparo e con-
,servação para o, tempo d~ secca. _ , ·r 

Com o fito de ,estimular a COilStrucçao de pa7 
:uheiros carr;1paticidas, que ~stava paralysada, o ~o
.verno não só augmentou o prem~o que era con~e91?9 
ao prim iro que se construísse em cada mumct~to, 
como o ext ndeu a todqs que Ih~ suçccdesseJn, au-
xiliando agora com 600$000 o primeiro, 600$000 o 
~egundo e 400$000 çada um .elos demais. . · 
· A 8ecr taria da. Agricultura estuda no mom.en-

to o meio .de baratear o custo <;la carg{l do banheno, 
que ó á inda vm pouco· cara 1 , 

Para auxiliar os criadores rto preparo d(l boas 
pastagens artificiâes, o Estado lhes distribuiu no 
anno 1 assado, parte por menos do custo e parte gra-
htitamentc, 16. 523 kilos de .sementes de oapi111 ja-
Higuá e l.éi 1488 kilos de sementes de capim gordut~, 
além de menor quantidade de alfafa. . t 

u Ód~artte o a1 no passadô gtassâJ'tth1, er\1 1algu-
mas zonas pastoris elo Estado, a febre aphtosa, ' á 
1111elun -enterHe dos bezett ~ 'é a batétiéira dos sui-

. no&, àlém de ou trás epizootlas e· eni!ootlas lni!nos 'in 
sid iosas e gel1éràlizadà8; como â peste de coçar 'e o 
Gàrbtll1cul0 verdádeii'O. 

O t::afbutt uto sy111ptotllàtico; ou pesté da n'látP 
t}ltl!ira, !Tláis serio flãgello de oütt'ora, graças á 
infallivel vaccina do Instituto Oswaldo Cruz, só faz 
victimàs nos 1'ébar1hos, cujos donos t\ão se previnem 
em t mpo para enfrentar d rnal. 

E111 1922 foram ·fúrhcéidas aos triadores :· : .' 
696. 420 doses dessa vaccln~ e ~9. 220 cjoses tia 
vactlna contra a batédeira dos p6réóS, assim cor o 
59~ s rlngas de vatcinar, havendo si~o tomada pro7 
Hdentiàs eontra a exploraçâo de il1termedlarios ~á 
vtnda desse·s artigos. · 
· Qu:in.to á febre aphtosa, o governo tem ' realiza,-
do expefle11cias ele varias remédios preventivos e cu-
ra t

1
ivos e prestado o seu amparo ao posto, Exper.i-;-

!1 e'tltal de Vete'rinaria, que o governo federal man-
tem nesta Ca~ital, para as experiencias que está fa-
zendo com' ú sôru antiaphtoso : .. .. . . 
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Além t.lo dar auxilio em dinheiro a esse stab -
I! c~n~fnt~ federal, o .Oovemo mandou montar alli as 
llls a aço n ce sanas á concentração do sôro. 

FEIRAS DE GADO 
. Existam n? Estado dez feiras de gado; tendo si-

.do cr a~las mats tres, que não foram installadas 
. , ~o r o sçguinte o numero d ret:es que por ~lias 

ttansrtaram durante 0 anno de 1922 l 

Tre Corações . . . . . . 
S · Sabastlão do Paraisd 1 • • • • • • 

Sitio . . · ' · · · • · · 
• t I o I o .. ~ 

Paraisopolis. , .. · .. : · ... " " •• · ' 
Campo Bcllo. • · · • · 
Bemfica . · · · · · · ' · · • • · 
Passa Quat~o: · · · · · , ' · · • · · · 
S. José de AI é~ · P~r.ahybil. · · • • · ' ' 
Livramento . ' · · · ' ' • c llb ....•. ' ..• ' •.••. 

urve ........ ... ...... . 

81.867 
19.103 
17.~45 
17.075 
16.891 
15.806 
4.292 
3.594 

763 o 
'fotal. · · · · · · · · · · · . . . 176.936 

. As vendas de gádô registradas nos livros dás 
fe1.r~s . mont~;am a 31. ttl:â0~$000, sendo o pt!!çd 
medw da ltnrdàde I 15$836, peso 111édio, ~O 1 kilos ~ 
preço por arroba 112$535,. · ' 

. Desde I 914 tem ~ido o seguinte o' preço médio 
apnual por unldãde: · 

1914.. . . . . . . . . . . . . 117$ 1915 ... ' ....... . . . . ....... ..... , ......... ' 101$ 
"1916. . . . . , .129$ 
1917 ...... ·:. ·:............... 166$ 
1918 ... l. • ••••••• '. . . . . . • . . • . • • • • • • 183$ 
1-919.. . . . . • . . . . . . . 1871t 1 ' ' • .. • • • • • l • • 'f 
920.. . . . . . . . . . . . • . 184$ 1921 ......... .. 

1922 .. . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . 192$ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162$ 

O preço varia ele uma para outra feira na mes-
ma occasião, devido ao estado e qualidade do gado 
e .custo de tran.sporte, tendo sido o seguinte, em mé-
dra, no anno fmdo: 

Em Paraisopolls. . . , , . . , 
;· Campo Bello1 . , , .... : : : : : 
' Bemfica .. , .... , , 
" Sitio. . . . , . . . . . . : : :. : : 

183$500 
168$000 
168$000 
180$000 

_ Hav~ndo liido o objectivo principal da sua crea-
çao, facilitar o commercio de gado, pondo, em con-
taccto o comprador e o boiadeir.o e clefender a este 
da especulação, proporcionando-lhe um& especie de 
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boi a, onde os pr ços seriam regularizados pelo jo-
go ua concurr ncia, as feiras nã têm correspondtd 
a (;SSa espectativa na medida que se esperava. As 
transacções fazem-se, na generalidade, particular-
ntente entre os interessados e de ordinario é o adqui-
rente que· passa a manada pelos curraes ou pelas ba-
lanças, para se cumprir a formalidade regulamentar, 
não !lençlo raro figurar nos livros de registro a mes-
ma pessoa como comprador e vendedor. Um grave 
defeito do regirl)en actyal das feiras é a obrigato-
riedade da passagem do gado pelos seus curraes, 
f'orçando muitas vezes um golpo já vendido a per-
curso longo e penoso, para ser cumprida essa e.JSÍ-
gencia, com prejuízo dos interessados. 

Parece-me seria o caso de tornar facultativo o 
transito de gado pelas feiras, cujo numero deverá 
ser reduzido, conservadas as taxas actuaes, para ap-
plicação do seu producto no reforço da fiscalização, 
c qual se tornaria necessario com a suppressão da 
obrigatoriedade do transito. ·Se assim resolverdes, 
ireis ao encontro dos reclamos dos criadores, que 
ncssé sentido se dirigem constantemente ao governo. 

IMMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 
A falta de braços para a lavoura cresce dia a dia 

e é um dos assumptos mais dignos da solicitude do 
Governo. 

Foi elle objecto de exame e discussão no recente 
Congresso das Municipalidades, que alvitrou algu-
t.ta~ medidas contra a repressão ela vadiagem e o 
alliciamento de trabalhadores e no sentido de tornar 
mais attrahcntc a vida rural. 

Isso, porém, não basta. · 
Só uma larga politica de immigração, acompa-

nhada de ·medidas garantidoras da nova situação do 
immigrante, poderá remover o mal ou minorar-lhe a 
extensão. 

Sem isso o problema do povoamento do solo, 
cuja importancia economica só é ultrapassada pela 
dos transportes, perderá uma das melhores occasiões 
de ser resolvido com graves prejuízos para 1a nossa 
vida rural e para o nosso futuro economico. 

Realmente, estando o governo federal autori-
zado pelo art. 80, alínea 1 . n, da lei 11. 4. 632, de 6 
ele janeiro elo corrente anno, a entrar em accordo 
com os governos cs taduacs vara a introducção de 
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immigrant s mopcus d stinaclos à lavoura particu-
lar, .é. d todn conv ni ncia qu fiqu o 111 u gov rn 
habtlttado a celebrar o r fer ido acc rdo iniciar 111 
Minas a introducção de immigrantes em larga escala, 
que outros Estados já praticam com pleno exito . 
~ Para isso estamos actualmente desapparelhados, 

nao tendo sequer uma hospedaria em que os immi-
grantes permaneçam até a sua localização definitiva 
e, muito _menos ainda, legisl.ação especial que regule 
as questoes decorrentes da mterpretação e execução 
dos contractos de locação de serviços agrícolas como 
existe em S. Paulo e é de tanta vantagem p~ra o 
nosso ob j ectivo. 

.com a reorganização, que, com o vosso apoio, 
deseJO ?mp:ehende~, do .nosso serviço de immigração 
e colomzaçao, conto satisfazer uma elas necessidades 
mais prementes ~os ~ossos fazendeiros, cujas quei-
xas a esse respe1to sao de todo ponto justificaveis. 

Por outro lado, tenciono impulsionar a fundação 
de. nucleos coloniaes, obra apenas em começo. mas 
CUJOS resultados, como já affirmei são sufficientes 
para justificar o emprego de recurs~s mais avultados 
na sua ampliação. 

Dentro dos meio.s actuaes, o meu governo creou, 
por decreto de 27 de janeiro do corrente anno uma 
no.va colonia, denominada "Padre José Bento", 'apro-
vettando para a sua localização a Fazenda do Cervo 
no ~nuni.cipi~ de Pouso Alegre, que, um anno antes: 
havta stdo mcorporada ao patrimonio do Estado 

• ,A crea!ã~ desse ~ucl.eo colonial, á margem d~ 
. Rede Sul Mme1ra, serviU amda ao proposito de incre-
mentar a producção da zona servida por essa im-
portante via ferrea e valorizar a mesma Estrada per-
tencent~ .á União e arrendada ao governo de Minas. 

Intctadas em 1 . o de fevereiro do corrente anno 
as obras de fundação dessa colonia acham-se actual~ 
mente em franco desenvolvimento. 

Foram demarca~os 20 lotes, tendo sido colligi-
dos dados topographtcos para a demarcação de mais 
13 . Acham-se em andamento os serviços de cons-
truc~ão de 19 casas, esperando-se que em setembro . 
esteJam promptas, ao todo, 30 casas. 

Foi feita a drenagem de brejos existenteg nas 
margens ?o rio Cervo, cuja 'desobstrucção foi inicia-
da; canahzou-se um carrego na extensão de 200 me-
tros; fez-se, por fim, a limpeza de outros . cursos 



d'agua, assim cotno à construcção de varios ponti-
lhões, pontes e trada , no interior da colonia e na 
ligação cG>rn a Rêde til Min ira. 

Prosagucm tarnbem activarncntc os trabalhos 
de fuhdação das colonias "Alvaro da Sllveira", no 
rnunlclpio d Pltanguy, e "Francisto Sá", no tnuni-
iplo do Theophilo ttoni . 

Enl relação ao primeiro desses nucleos, encon• 
tref-me no seguinte dilemma 1 abandonar os serviços 
executados, cásas e estradas construldas e planta-
cõe!! feitas ou atacar com firmeza os serviços de sa-
~earrlei1to de um á pàrte da colonla, de modo a. li-
vrai-a do impaludismo, que a desacreditava , 

Ante a perspectiva de desáloj:lt dezenás de fa-
111ilias de nacionaes e exhangeiros estabelecidos com 
bert1feitorlas no rjudeo e perder certtenas de contos 
empregados pélo Estado, tesolvi optat pelas obras 
de saneatflentd, rectlfkaçâo e limpeza de rios e cor-
regos, deseccamento de PMtanos e oUtros serviços 
caros, más que deram resultttdo satisfattorib e farãQ 
em bteve desàppareter cotnpletatnertte alli ·a febre 
palustfe. . : 

Não foi n~cessario proseguir nos trabalhos de 
fund&çâo da colonia cre&da pelo decreto 5. 696, de 
1 921, 'em terrenos devolutas do munictpio de Aymo-
rés, por se haver verificado já estarem as terras in-
teiramente occupadas por po~seiros que nellas se es-
tabeleceram antes que se reiniciassem os serviços de 
locação dos lotes . · 

Em vista disso, rosolveu o Governo mandar fa .. 
zer a demarcação das posses já existentes~ afim de 
serem os lotes vendidos em hasta public;a, nos termos 
do decreto n, 4.4961 de 1916. , . 

Foi ultimada no ~nno passado a fundação da 
colonia "David Campista". 

Em plena activldáde, 11a no Estadb os seguintes 
mlclt>os: "Vátgeth Orànde", n~sta Ca~ital; "Wen-
ceslall Btai", em Sete Lagoas: "Guidoval"; em S. 
Don1ingos do Pratà; "Vat de Mello", em Viçosa; 
1'Màjbt Vieira", etn Catáguates; "Pedro de Toledo", 
em Carangola; "Conselheiro Joaqtlili1 Del fino", em 
Christirta, e "DaVid Cárrtpista", etn Bom Despacho. 

Além desses, ainda existem n1ais 16 nucleos, 
sendo un1 extlncto, o de ltàjubá, ttâ daade do mesmo 
nome, e quir\~e ethanêlpados, a s~bet~ "Affonso Pen-

nf.l", "Carlos Prat s", "Bias Forte ", / 'Adalberto 
Ferraz" c "Á1p ric Werneck", nesta Capital; "Má-
ria Çusto<.lia" 111 Sabará; "S. João d'EI-R y", no 

1 município do mesmo nome; "Santa Maria", nos mu-
nicípios de Ubá, Pomba e Cataguazc·s e que· neste 
tinha a sua séde; "Rio Doce" no munlcipio de Pori-

. te Nova; "Constança'11 no município de Lcopoldina; 
"Barão de Ayuruoca", na rnuniciplo de Mar de Hes-
panha; "Roctrigo Silva", no munidplo de Barbacé-
na; "Francisco Salle~'', i1ó munldpio de Pouso Ale-
gre; 11 Nova Baden", no municlpio de Aguas Vfrtuo-

, sas, c "Jta'mbacury", no lllllnicipio de Thcophilo Ot-
toni. 

A renda arrecadada erl1 1922, proveniente do 
pagamento de prestações de lotes, sübiu ao total de 
57 :612$80&. .. 

A despesa feita com o serviço de colonização, 
nesse período) attingiu a 1.030:164$399 dos quaes 
546:662$906 só na colo11ia "Alvaro da Sllyeira". 

ALFANDEGA 
A producção rhitteira de maior valor exporta-se 

pata o exterior do paiz, de ohde tios vêm ern iroca 
machinas e .apparelhos agrícolas, tecidos, ptoductos 
c h i micos e muitos outr(!}s artigos de consumo. Esta 
permuta, devido á contingcncia geographica de Mi-
nas, de teglão central, é executada por um appare-

. lhal11ento cotlimercial que petcebe, como retribuição 
· legitima de su 111edfação, a quota habitual. O com-

mercio1 que técebe para expottár ou çHsfribuir pelo 
paiz os produ~tos mineirbs e httporta as nH~rcadoriàs 

· e~trm1geiras pára ihtrodutil-as· no Estàd , perá no 
littoral fóra da es~herá economlc~ de Minas. F ara 
dq Estado àppllca os ptbventb que lhe atl êm da 
possa producç~o ou . dó nbsso const.lr110, ertt coristt~
c'çõés, fabrlccts1 estabeleéih1entos agtico1as e' óutras 
fórmas de riquetá hlbtttarias dbs Estados em qUe se 
cstabelecen1. Esse comme elo é t1atural e presta, por 
certo1 ao nosso descnvolvimel to, l.trt1a collaboração 
valíosa. Mas 11ão é menos certb que teteni pafte con-
sideravel do produGtó do trabalho mineiro. Estiman-
do-s moderadantéhte e111 10 % a porcehtagerli tlbs 

·. intermediarias que no littoral recebem e distribuem 
'a exporta'ção mi11eita, e ~m outro tanto a dos que ih-

. trodtJzem as mercadorias que adqtlirltnds, pode:..se 
t I 
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avaliar c111 100 mil contos, ou a quinta parte do valor 
ela nossa xportação, a somma que annualmente se 
extravia do Estado. C ntribuimos considcrav !men-
te pe1ra a pro pcridad de outros pontos do paiz - o 
que é muito grato a Minas, que desconhece preoccu-
pações regionalistas, mas com prejuizo sensivel do 
nosso proprio desenvolvimento, o que não podemos 
encarar com indifferença. 

A possibilidade de associar o commercio minei-
ro na participação desses proventos, voltou ultima-
mente á balha e repercutiu no seio do Congresso das 
Municipalidades. 

A. solução é das mais realizaveis. Consiste na 
installação ele alfandegas internas, a exemplo do' que 
se dá nos paizes que não possuem sahid.a directa pa-
ra o oceano, e nos Estados interiores da America do 
Norte. 

A' União trariam essas estações aduaneiras a 
vantagem de descongestionar o serviço das suas at-
fandegas littoraneas e reduzir o contrabando. 

Nesse sentido, e attendendo ao voto do Con-
gresso das Municipalidades, o Governo empregará os 
esforços necessarios. 

LOTERIA 
Foi esta mesma ordem de considerações que 

moveu a adniinistração a realizar o contracto da lo-
teria. Avesso aos jogos de azar sob todas as suas 
modalidades, o Governo não haveria accedido em es-
tabelecer a loteria do Estado, si não parecesse ser 
esse o unico meio de sustar o escoamento para fóra 
delle, de uma parte apreciavet ' da economia mineira. 

Depois de fazer verificar, pelos seus orgams 
consultivos, o direito que assiste ao Estado de extra-
Jtir ou conceder a extracção de loterias, emquanto 
durar a federal, foi aberta concorrencia publica para 
esse serviço e acceita a proposta mais vantajosa, con-
sistente na offerta de uma contribuição de 1 . 500 
contos pagavel no prazo do contracto, de cinco an-
nos, 1 e mais 60 % dos lucros liquidas da exploração. 
Picará· r.etida desse modo, dentro do Estado, uma 
parte do tributo que o povo paga á deusa da Fortu-
na, para reverter em seu proprio benefici~, na fórma 
de auxilias a hospitaes e asylos, subyençoes a obras 
de prcvidencia e outras applicações analogas, coil-

for111c deliberardes, até que termine para todo o paiz, 
s m renováção, como é de desejar, o prazo concedido 
a ·ssc jogo. 

BANCOS 
Muito intenso foi no anno findo e continúa a ser 

o movimento bancaria, tendo se multiplicado agen-
cias por todos os pontos do Estado. 

O Banco ele Credito Real, que continúa a pres-
tar valiosos serviços á lavoura c ao commercio am-
tliou sensivelmente suas operações de 1921 'pa'ra 
1922, elevando o seu fundo de reserva de 2. 000 a 

.2. 300 contos. 
. ~ movimento geral de suas operações, em 1922, 
mclllldas as agencias, assim se resume~ 

Emprestimos: 
Em letras descontadas, contas cor-

rentes e hypothecas durante o 
anno. . . . . . . . . . . . . . . 132.478:756$000 

Effeitos a receber, entradas durante 
o anno. . . . . . • . . . . . . . 51.825:944$000 

Depositas verificados durante o anno 134.~88:756$000 
Movimento da caixa: Entradas. . . . 315.444:263$000 

" " " Sahidas 4 • • • 308.933:637$000 
Dos emprestimos, cerca de 50.000 contos cou-

beram á lavoura e industrias, inclusive hypothecas, 
e 80. 000 ao commercio. 

De outubro do anno passado até agora, o Ban-
co installou mais quatro agencias em Viçosa, Olivei-
ra, S. Paulo ele Muriahé e Diamantina, tendo já se 
justificado a sua creação pelo movimento por to-
das e lias apresentado. 

Contint'la a desenvolver-se e prosperar o Banco 
Hypothecario e Agrícola. Esta circumstancia já lhe 
perrnittiu a integralização de seu capital acções, que 
é de dez milhões de francos, quando os accionistas 
apenas realizaram um quarto desse capital. Tam-
bem ao Thesouro do Estado, como consequencia da-
quella prosperidade, já foi restituída mais da metade 
da garantia de juros recebidos, e tudo faz crer que 
em do!s ou tres exercícios estará devolvida a somma 
restante sob esse titulo. 

Os algarismos relativos ao balanço do ani10 
passa.d?, como os dados estatísticos já conhecidos do 
e;.erctcJO CÇ>r~ente, documentam uma expansão con-
Slderavel d~ suas o~erações e affirmam, por isso 
mesmo, a 1mportanc1a crescente de sua funcção na 



~ on1ia . I . fy'\inas . Mesn1o ~uxiliando a 1 movimen-
cl« ao 1 ,o 1 ommercio !ninei ·o, ~eito n~m . t rrilo~· in 
vastíssimo o Banco Hypothecano vae erv111do, alll -
da por este processo, ao desenvolvimento da produ-
cção do Estado. 

Nd 'é balanço ele 30 de maio elo corrente anno, 
o actiVo accusava: 
Letras descontadas. . . . . . . . . . 85.963:000$000 

.. Effeltos a receber por cohta de te ceiros 43.633:000$000 
Chixa ed1 moéda corrente, outras es-

' p'cc1 '' e en\ bancos. , . . . . . . , 16. 139:000$000 
p~~ buf(o lado os depositas em cont~ ... A ... 

corrente attingiram a. . . . . . . 29.732:000$uyu 
inc\usi e 4:7.00 contos ,de depos! tos se."! juros. 

Jnauaurou .... se em janeiro do anno corrente o 
Banco Co~nmercio e Industria, organizado sómente 
com elementos do Esta~o, com o capital de , . . 
6. 000:000$000, metac\~ immediatame~t~ rea~izada, 

' Péla confiánça inspirada por sua adm~mstraçao, a.f~ 
ih iram ps necrocioY aó novo estabelectmento que ja 

'.11m,de apre~~~tar em 31 de maio um balanço de 
16·. OOC. contos. Nessa · daté\ ' os depositos1 á prazó' 'e 

1 â• vista, se elevavam, arredondando as ctfras, a ... 
. a. 000 con tos ~ ~.S· letras I descont~da~, a 9. ~00 con-
tos. 

Além desses, operam no E~tado o B~nco do 
. Brasil e o Banco Pelotense, cada um çom succursal 

(! , differentes agencié\s, e diversps putros estabeleci-
mentos r ele ambitQ, 1)1ais res~ricto. 
. A rêde bancaria, que se vae extendendo rapida-
mente, já abrange as principaes praças .de commer-
clo e centros · de producção do Estado, cooperando 
'J'lara a soa prosperidade coni os ·beneficios de credi-
tt>· e· a facilicla~e das transacçõ.as. 

CRED ITd AGRICOLA - . 
O d~senvolvimento elo credito commercial n~o 

_se obs rva nas , hiesl11as proporções em relaç&o ao 
credito. agrícola ·E' . este um pro?I;ma .de so.luç~o 
difficil não bastando a acção offtctal, ,CUJa efftcqqa 
geraln~e nte se exaggera, para supprir condiçõ~s des-
favorave is, ou mesmo para desenvolver elementos de 
exito ainda não chegados á maturiçlade · I Na ~ua mo-

. ~ ~lalidade mais rnoclesta, o credito n\ral, foi o assum-
I !;Jto ventilado , no Congresso clé\S , Municipalici~C\es, 
. que concluiu av.i~adamente 1wla ,peçea~iclade C\~ nP-

vaS: t 'ntativa , n~s · b~scs a ons lhada pela expe-
ri ncia de outros Jogar s, reduzida ao n\inlmo de 

;. lgtms auxilios indirectos a ac~ão goyerna~ent,~l· : 

SERVIÇO ·bF: ·ESTATIS'JIICA 
' O actual Governo encontrou em andamento qs 

t :Abalhos iniciadGs na administração passada, medi-
ante accordo entre a Commissão , Mine~ra da Expo-
slçâó e ·a Directorla üeral de Estatística, o o Ministe-
rio da Agricultura, com o intuito de ~e preparar u~a 
condigna contribuição estatística e cartographica do 
Estado, para a commemoração do centenario. O 
plano em execução constava de uma grande I carta 
physica e politica de Minas, na escala de 1 por 
500.000, que fosse a compilação methodica ' dos 
rnelh01ieS documentos relatiVOS áS Varias ' regiõ~s ' do 
Estado1 • de· um boletim estatlstlco-chotographtco, 
com o estudo minucioso de cáda trtun'icipió em pat-
ticular e do Estado em conjuncto1 além de illllstra-
ções cartographicas sobre cada ctrcumscripção mu-
nicipal, e de um annuario estatistico de Minas -
tudo relatlvamenJe ao anno de 1921. 
. Sendo parte do progrãmma do meu governo a 
i rgatHzação da estatística estadual ~ vendo naquel-
Jes serviços, além do seu valor intrínseco sob o pon-
to de1 vistá restricto a que bbedecçra a sua organiza-
ção, o melhor ponto de partida e a experiencia, mais 
efficaz da cooperação lembrada e171 111.inha platafor-
ma, empenhei-me em crear as nec~ssaria~ ,facilidad~s 
para que os referidos ; trabalhqs se · de~envolv~s e in 
cotn regularidade e pudessem d~monstrar as possibi-
lidades que pareciam offerecer. 
, O .enteqdimento entre a administração es.faduat 

e o orgam estatlstilco federal fornou, pl~namente pos-
~Jvel, por uma sab1~ conjugação tlé esfOrços e dé re-
q.~r~o~ fechnicos e financelt os, execução do pla110 

. cqmplexo e diffidl da tripltce car~tferizàção de Mi-
nas.- estatistica, cfwrographka e artd~raphfC~ -
por occasi~o da pRssagetn da g ahdé ephéf11 Tfde 
nacional que acabamos de commetnorHt . · 

· O terterto se acha hoje pte~árado ' á1 definitiva 
' orgahlzaçãó estatística; conform'é provam os resui-
. tado~ já· conseguidos, sendo de destaoarwse entre es-
tes ~s· que· Mabatn de sér divul~ados na pubtldação 
''O Estado' dê Mina~ Oeraes'', · tf~didádà à& Congre8-
~o dns Municipalidades. "' .· I ~ · . · . ·. 
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Assim, parece-me opportuno lançar des~e já as 

bases da estatística ger~l do Est~do, contmua!t,tl. 
do feito com a Otrectoria Geral de Estatlsll-

o accor d E · "' de modo ca ela Commissão Mineira a xpostçao, . . 
a a~segurar continuidade aos serviços de estatlstt~a 
estadual confiados ao Escriptorio de. Representaçao 
daquelle departamento, em Bello Honzoate, até qu.e 
se possa utilizar' a autorização da lei n. 820, ~e 26 
de setembro de 1920, combinadamente com as dtspo-
stçoes do Regulamento Federal, approvado pelo 
dec. n. 11.476, de 5 de fevereiro de 1915. 

Firmado esse accordo, auguro para Minas, mui-
to breve, não só uma honr?sa .posição de d:staq~c 
na estatística brasileira, mats amda uma sttuaçao 
auspiciosa de auto-conhecimento, na qual a ad-
ministração publica ha de encontrar rumos novos c 
largos horizontes, ao mesmo. ~asso que :as, forças 
de progresso oriundas da achvtdad~ particular, co-
ordenando-se melhor, se verão mulhphcadas em sua 
potencialidade. 

EXPOSIÇÃO DO CENTENARIO 

Ninguem ignora 0 brilhante res~ltado que al-
::~nçou a grande Exposição lnternacwnal do Cente-
:lario, realizada no Rio de Janeiro, de 7 de setembro 
de 1922 a 2 do corrente mez . 

Não posso deixar de con.gratular-me .comvosco 
pelo exito qu~ o Estado de ~mas c?nseguiU no ~er
tamen e que ainda maior bnlho tena se nelle. ftgu-
rassem todas as nossas riquezas naturaes e mdus-
triaes. 

Apesar de não ser completa a nossa. representa-
ção,· o jury da Exposição concedeu a Mmas Oera~s 
886 premios, emquanto dos outros Estados ~s mats 
aalardoados foram S. Paulo com 579 premtos e a 
Bahia, com 437. Dos paizes extrangeiros, os que 
ubtiveram maior numero foram a França com 771 e 
o Mexico com 553 . 

·Foram grandemente apreciados, não só mente os 
inossos mostruarios de riquezas naturaes, minerios 
e madeiras, mas ainda os procluctos das industrias 
ele lacticinios, de vinicultura, de pomicultura, serici-
cultura,· da agricultura em geral e da industria da 
fiação e tecelagem. 
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Mer c ram egualmente os maiores encomios a 
o r tanização da in trucção publica em Minas e a do 
seu serviço hospitalar e de hygiene prevehtiva. 

Para custear as despesas da Exposição, foram 
abertcs creditas na importancia de 1. 100:000$000, 
pela Secretaria da Agricultura, e 100:000$000 pela 
Secretaria do Interior. Pela primeira dellas, gasta-
Jam-se ainda 137 :479$189 á custa das verbas de 
Expansão Economica c de Exposição Agro-Pecua-
rlas. 

Impressionado com o vulto da despesa que se 
linha feito antes de começar o certamen, tive de 
mandar dispensar pessoal e reduzir os gastos ao cs-
trictamente indispensavel, o que se fez sem prejuízo 
da nossa representação, graças aos esforços do de-
legado mineiro e seus auxiliares. · 

EXPOSIÇOES PERMANENTES 
O Estado de Minas concorreu com 250:000$000 

para a construcção elo Palacio dos Estados na Ex-
posição do Centenario, ficando com direito a deter-
lllinada área do mesmo edifício para nelle estabele-
cer. uma exposição permanente dos seus productos. 
.. Não me p~r~cendo apropriado o local para tal 
1tm,· pelo seu dtfftcil accesso, sopretudo na parte re-
servada ao Estado de Minas, resolvi destinar o 
~aterial , collectado para a Exposição do Centena-
no, ao Museu co~11nercial que o Ministerio da Agri-
t:ultura pretende tnstallar com o auxilio dos Esta-
dos ~ para o Museu que vae ser organizado em Bello 
1-!onzonte para a exposição permanente de todas as 
nquezas e productos do Estado. 

O Museu occupará a parte do edifício do Colle-
g.io Arnaldo que a Sociedade Propagadora de Scien-
1:1as e Artes se obrigou a destinar a essa exposição 
quando a Prefeitura da Capital ha annos lhe cede~ 
por contracto os terrenos e os alicerces sobre que foi 
elevado o referido predio. 

. , Para esse fim, por mutuo accordo, cedeu a Pre-
feitura. ao Est~do aquella parte do edificio e vae sen-
rlo al!l organizado o mostruario que deve occupar 
11111a area de. 700 a I . 000 metros quadrados. 

Para se tnaugurar a exposição, aguarda-se ape-
nas a volta do Rio de Janeiro das vitrinas e 
:lmostr~s que os expositores queiram ceder para 
nella f1gurarem. . . . . -· . ~ . .. . 
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r. '·' i ~'onH1 ás'sit'1 • ( realizada, dent·m da ~oucos 
l faâ' a 'iaê4 leVa h adà ha tantos anno~ c que traduz, 
rren~·' cit\yldá" n1~· nccessidattc ·sentida por quantos 
sé' 1h) • 'éss~~,,'l e)d· progressó dó' Estado. ' 
, I • I ) ; "' fi d ~ Jl 

J.l. ', 11 ·MACMINAS AORICOJ,.AS I 

~ '' .9 •'pe'p~ ifo· ann~ko' · ~ Se reUtria . da Agrloultu-
'ra conf.inúa â ' t)r star excellentes serVIÇOS aOS la-
vrMtores ' tacilitat1do-lhes a acquislçãor pelo ~usto, 
de ndachlnas e ferramentas agrícolas, adubos e inse• 
t. . ,; . . I I I I 

C ICI uS • 1 

·. Col'nqu~1;t6 ' ~ iqqa rião s te'rtham normalliado os .preços desses adigos, m consequenda das per-
turbações originad(}s 'da i11stabilidade tamblál, tem 
o 't:stado se em,p'e,1uic\o ·em manter esse grande au-
xilio aos lavradoré ·1í1lf1êlros, sendo crescente' de 
anno para arlnó a importancia applicada na compra 
ele material agrario. 

Dur~ntg o anno cje 1922, foram cedi9a,s fiOS 
agricultores directamente. ou enviadas ás Camp. as 
.rara o ,nes)no fim, macl1inas, utensilios, adubos, in-
secticjqa~ c. sementes no valor de 256 :622$9~0 .. 

'li>e frcli:ordo comt ~ autorização constante 'da lei 
n., 753,r de 27 da statembro de d~ 19, tem si dó m(}nti-
-clos· nas Camarás Municipàes os dépositos de tnachi-
nas e instrumentos agticolas, para cessão aos rlavra~ 
·dorés de>s respecUvos munioipios. . . 

PresenH!1'1eHte existem· depositas com 84 Cttina .. 
(I BS, á's qltaes fôtarn feitOS fOrhecit11ehtoS rta impOr• 
tan ia de ·175:358$400, no período de 1. o êle janei-
ro de 1922 a 30 de jllttho findo. 

Ve'rlflcando-se algurllas irregularidades ,nesse 
serviço, que não estava regulamentado, foram 'expe-
didas as lnsttucções que hoje o regem, rtas quaes se 
contêm normas egualtnen te ·garantidoras do Esta. 
'do e das tamatàs. ' 

Al gumas destas que se achavam em atrazo 
no ecolh'lrnentq do saldos referentes aos depositas 
a seu' dugb

1 
foram · chllmà'das ao cumprimento desse 

1ever e o serviÇo está hoje quasi normalizado. 
A regularização se evidencia do co!lfronto e11tre 

a an:ecadaÇãb do 1 . o semestre des'te ali no, qÚe foi 
de 40:857$595 para 11m fornecimento de 47 :928$300_, 

, 'l' a do anno passado, que foi apenas de 71 :749$~70 
para um fo rnecimento de 127:430$100. 

6B 

I I J I ' ! ISEMEN'I'BS .,,,, .· I'J (,i. I 

I I I I I I ' I .. l ' . ,1 .v~ to,u a ser feito pelo deeosi1p, d·~ Set1n1la't•1. 
qa Agqcultur~ ? s rviço d~ distnb~ição de s~mc1tlfe~·, 
J)Of. S~ ter V.~::nflcado qu,e 1,1a0 podi~ ,cOrrer' COm a' e-
gul,and'\dC n cess~ria pe a Faze11~a · da Gamellei i 
OJ1d apenas fLJnCciO(la a grande mac Ílla1 SéÍecbona~ 

. ~p ra a~q uirida no ,Uruguay. ,. · · : .' . 
Em 1922 foram dfstribuidos '29,:562, 'kgs:' ~1 ( 'éH~ 

s m~nt~s. ' · 1 

N 1
' O 11 1 I I 1 111 I 'l 11 I _, ,( 

1 , ' o . s.eme tre peste anno, foram co pra~os 
!W U ruguay, P.ara ,distribuição gratuita em' peque ~~ 
qua~tid4de~ e ces~ão pelo qy~to. eh1 \í,ai'o re~ porço ~ , 
l · 432 kllos de sementes de trigo, 1 . 033 de (\V~lÁ.I e 
J • Q~2 de CQVada, todas se,ecçionadas de ,~ r'meira 
qu~hdade. . I 

r· Impqrtaranl-SC da' ln ~ late;·~a 900 .. kâo's' de bata-
las das variedades "Sott', ·· ,;ki;,g· E~ward ; VÜ" e 
•I q uchess", que ~ão as mais estimadas . I 

. r 
1 

J:;ssas bata f as fot11111 , em parte, · plantadas no 
.. ;f,ori? c~a . ~ap i!a l ·. par~ se obtet~m Mvas sementes, 
d1 tnbumqq~s~ . as, resta~tes ~or Mtros estabeled-

,111 ~ntos e por partic lares .'' ' · 
. ~ . ,, ~ serv1ço d, . di, t,ribu1Çãt1 de.' ~rn ; nt 'rtão pod~L 
dfl .. te1 11 ne~ ssa na. aitlplltud e· eftlcrencia sem q'.n .. 

, I l J I I I . I Ut: 
.. ~ç1 Ja§se a pro~1uzir se 1ilen ~e ga J 1 tlttã em campos 
mstafl?dps . elll differentes 4d ' a~ do Éstadt>. . I 

Ja .e~famos apróveitalldó,, pllrâ sse fim, àlguns 
cstabelecun,entos agricolas eXjSterif~s · ma sem du~ 
,y1da, será 11ecess,ario fundar I ufh I f a~ trda' e peciaJL 
mente para a producção de semetrt s seled:ionadasl. 
. : . En~ !odo c as?, julgQ ú,V 1 abolir o 

1 
regimen de 

I sti~ t .bUiçao g;rat 1ta de sementes, ' afin1 d obviar o 
de~pe r9lciq, inevjtavel no · systema cfl · f e ~uel ten~ 
rle rá a desapparecer c'om a cobranca ele ~e.tto preÇo 

.~.~ 'IJROra abaixo do custo. ' · · ·~ ~' 
. 11 ,, , • I li '• I I ! I J ' 

· · ,, , . ~~RRAS , DEVOLUTA$. 1, •• ' ) • ., 1 
, O se rviço de t rás devolutas estava, ha muito 
a re1damar ,d,ós poderes publicas uma acçãd hergic~ 
c systematica. 1 • 

· Gd~de num'ero I de ·c n cessõ'~s 1 se eterhiza'vani' 
·em. an~amento , com prejuízo do Estado e dos on-
ces~!Onarlos; a tn dição dos terteno' se fazia rhoro-
sa.n;u:: nte, mquanfo cada 'vez 'se espnila\Ta1 maisj aos 
rtir!Hht·es, n ·brllM dos ir1Vasorcs c se torllàva cada dia 



mais difficil a discriminação entre a t rra publica e a 
,particular pelo mmaranhado do. títulos e das trans-
acçõcs feitas em boa fé pelos descehdentes dos pri-
mitivos occupantes das terras. Urgia remediar esta 
situação, intensifiêando as medições para legalizar 
'as posses em trabalho effectivo e ter sempre lotes 
vagos á disposição dos que quizcssem povoar as ter-
ras, afim de evitar a invasão desordenada e a deva~-
lação das mattas. 

Desde o inicio do Governo, puz o maior empe-
nho em executar integralmente o regulamento por 
mim elaborado, quando Secretario da Agricultura, 
para verificar si a organização era boa ou precisava 
reforma. 

Folgo em registrar que o apparelho, dirigido 
com segurança, começa a marchar satisfactoriamen-
!c, ex igindo apenas modificações em pontos secun-
darias. 

Os resultados não podiam, porém, ser imme-
diatos, de modo a apparecer ainda no anno de 
1922 . Por essa circumstancia, não indicam resulta-
dos positivos os dados que se referem a esse anno . 
Comparando-os, entretanto, com os relativos ao pri-
meiro semestre do corrente anno, pode-se aquilatar 
do acerto das medidas c do esforço empregado, pelo 
crescente desenvolvimento que vae tendo o serviço 
de terras. Basta considerar que o numero de ti-
tu los expedidos no primeiro semestre de 1923 ascen-
de a 167, comprehendendo a área total de ....•... 
170 .758.627 ,00m2, emquanto que no aanno passado 
só se expediram 21 títulos, correspondentes a uma 
área de 39.055. 385,00m.2. A arrecadação já ven-
ficada, no primeiro semestre de 1923, se eleva a 
:.?83 :804$302, ao passo que a do anno findo foi ape-
nas de 27:233$627 . 

A renda do primeiro semestre deste anno mos-
tra á evidencia o novo rumo do se rviço de terras, 
pois a cifra attingida - 283 :804$3p2 - ultrapas-
SR o total ela renda arrecadada nos ultimos annos, a 
saber, em 1919, 79 :816$391; em 1920, 109:400$000; 
t:m 1921, 42: 171$129; em 1922, 27:233$627 - OU O 

total de 258:621$147. 
Cumpre salientar que essa renda se elevará em 

breve á cerca de 400:000$000, uma vez que se arre-
cade a importanda de I 08:881$709, corresponclen-
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t a debitos de concessões feitas · em virtude da has-
ta publica de li de junho ultimo : Si se considerar 
t1Lte ainda no corrente, anno será effectuada pelo me-
nos mais uma hasta publica e que as cobranças de 
concessões a prazo já iniciadas poderão render na 
peior hypothese, 100 :000$000, póde-se, com a l g~ma 
segurança, esperar no corrente anno uma arrecada-
ção superior a 600:000$000 . · 

Mas produzir renda rião é· o escopo prima rio 
que temos em vista. Orapde é o alcance economico 
e social da regularização da propriedade de cente-
nas de famílias localizadas ha muitos an nos nas 
mattas do Mucury e do rio Doce e os lucros indire-
dos são ainda maiores do que o~ representados pelo 
pagamer~to em especies. 
. O ~robt7ma das .terras devolutas não póde con-

trnuar d r ~soc r ado da 1m migraÇão e colonização. Fo-
ram por ISSO tomadas providencias no sentido , de se 
cffectuarem. ~s mediÇões por territorio, attendendo-
se ás cond l ço~s topographicas na formação de pe-
q~enas propne~ades . agri~olas autonomas, com 
al!,uadas e cRmmhos de communicação com as 
~stradas reaes que deverão ser abertas em direcção 
as estradas de ferro e vias fluviaes. · · 

~om_ o desbravamento das mattas e progressiva 
valon~açao das terras devoluta~, póde~se prever· pá-
r~ breve o estabelecimento de correntes immigrato..: 
nas. esp_on taneas em busca de sólp fertil, onde os 
desdludldos do Velho Mundo levantem 6 seu lar na 
paz e n~ fartyra da nossa terra. ' 
C A~sl~, teremos ~ colonização. como se faz no 

anada e na Austraha~ .sem obr.igar o 'Governo . ao 
pesa.d? ?nus de constnur casas, adeantar dinheir . 
adrmmstrar nucleos coloniaes ' . o e 

- Durante o anno de t922 foi d'd 
commissões do districto de terras e ár~e ~e a. .p~la~ 
~fs·t~!~~,0i~~~g~~'5J;~0~0111~ ·~~~ • ~~?,O_üm2 pcló i. o 

21 . 8~o.8so,oom2 peto 3. o e 30 695 goo· o·o. 2. . ,· 4 . o. ; . . ' 111 p~ o 
Esse resultado está muito long d . 

der ás necessidades do servi o . e e co.rre,sp~~-

~:s~~e d~ :~~~~~;!í ~~'us~ls~rlcf~s,' j~o~eo s~~ d:~~:~~~~~: 
medições, foram contract~d~eque~.o .rendimento . das 

A. S.- 4 . s agnmenso~e~ suffici-



entes para· cada dlstricto e adaptadas diversas. me· 
didas ho sentido de obter de cada um o maximo ren-
dimento de trabalho. 

Afim de ampliar ainda mais o serviço e atalhar 
em tempo a exploração anarchica das t,erras, ten-
ciono crear mais dois districtos de terras e dar ao 
pessoal interesse no rendimento das medições .. 

Esta reorganização está sendo objecto de estu-
dos e nã0 póde demorar a sua execução. 

As despesas com o serviço de terras no an.no 
findo elevaram-se a 137:513$921, sendo 56:730$788 
referente á commissão de medição e demarcaçã9 da 
fazenda "Jahyba". 

A medição deste vasto territorio devoluto, com 
cerca de 300 .000 alqueires, encravado entre os mu-
nicípios ·de .Januaria, S. Francisco e Montes Claros 
foi suspensa porque .o resultado apresentado, levan-
tamento de 125 kilometros do rio Verde Grande, não 
correspondia á ·avultada despesa, mas julgo necessa · 
rio o proseguimento do serviço em bases mais eco~ 
nomicas. 

. Pelo regulamento em vigor, a hasta publica é 
o meio ordinario de se fazerem vendas de terras. 

A primeira providencia determinada pela actual 
. administração foi .a organização de uma hasta puJ 

blica. E assim, por edital de 3 de outubro, foi an-. 
nunciada a venda de 7·5 lotes situados .nos municiJ 
pios .do Rio Casca,· Manhuassu', Aymorés, Theophi-
lo Ottoni e Caratinga, çom a área de ........... , 
50. 729 . 140,00m.2 e no valor de 68:530$095. 

. A 3 de janeiro ultimo, realizou-se a praça, ten-
çlo sido VPndiqos 23 lotes, pela importancia de .... 
3~ :3f4$400. Depois de . realizada esta praça, foram 
concedidos por compra á vista,, nos termos do art. 
33 do regulamento, mais 7 dos lot~s constantes do 
edital. pelq jmportancia de 4:048$570. Verifica-se 
assim que o total da· renda produzida pelos lotes 
vendidos eleva-se a 42:372$970. . · 

Por edital de 1 O março do corrente anno, foi 
annunciada uma nova hasta publica para a venaa 
cl.e 169 lot~s qe .terras situadas nos munictpios de Rio 
Casca, Manhuassu', Aymorés, Theophilo Ottoni e 
C a r a tingn, cprJl a área ele 126.558.1 40,00m.2 e no 
VRlor ele 345.:298$635. R~alizada a praça em 11 de . 
junJw apurou-se a venda de 128 lotes, sendo 87 por 
prefet'e11cia legal , pela impo.rtancia de 204:370$538, 

e 41 arrematados, pela de 77: 157$192. A renda total 
desta hasta publica será, portanto, de 281 :521$730, 
da qual já foi arrecadada a importancia de ..... • 
172:646$021. 

Uma das questões que requeriam providencias 
immediatas era relativa á liquidação dos debitos de 
grande numero de conccssionarios de terras. 

Com o maior empenho a administração atten-
deu ao caso, ordenando que esse serviço fosse . des-
de logo atacado. Iniciou-se o trabalho pelo levanta-
mento dos debitos dos concessionarios por compra 
<.1 vis~a e, organizado o quadro desses debitos, cuj•) 
total era ele 80 :039$613, publicou-se o edital de 13 
de dezembro, chamando os interessados ao paga-
mento dos debitos e cumprimento das demais con-
diçõe:;, atim de que pudessem receber os titulos de 
propriedade. Esta providencia deu em resultado a 
arrecadação de 43 :916$007, verificada já .no cor-
rente anno. 

Tal medida se está e.stendendo tambem ás ~on
cessões a prazo, tendo sido já levantados os quadros 
dos concessionarios dos municípios de Caratinga e 
Theophilo Ottoni, nas importancias de 13:825$379 e 
112: 163$122, respectivamente . 

FISCALIZAÇÃO DE TERRAS E MAT'fAS 
As terras e mattas do Estado continu.am invadi-

das por intrusos, estragadas. por madeireiros furti-
vos e devastadas por incendios ateados nas derribaJ 
das sem aceiro ou por mãos criminosas ou negligen-
tes· dos transeuntes. 

A vigilancia dos cinco fiscaes de ~attas con .. 
j ugada c~~ dive:sas p~ovi~encias postas em , pratica 
pela admtmstraçao no mtutto de evitar a damnifica .. 
ção da_s mattas do ~stad~, tem impedido q1;1e a de-
vastaçé\o assuma maJOres proporções. 

Em 1922 não se registraram incendios de ;vulto e 
.apenas se deram cinco apprehensões de madeiras 
extra h idas clandestinam~nte. . 

O Governo está resolvido a cu.mprir rigorpsa .. 
t~ente o regulamento, apprehendendo as tóras derJ 
n?adas, (llultando os contraventores e punindo cri .. 
mmalmente os que concorrerem para a queima 'das 
mattas. 
, Mas o~ terrenos dev.olutos occupam va·stas 
areas em regtões remotas· e algumas ainda pOJ.lCO có .. 
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J)bec.idas, de modo q~1e se torna muito clifflCJI ao ~s .... 
tado policiar e fiscalizar todas as terra~ e florestas,. 

Muito proveitosa será a cooperaçao dos mUnl-
çipios na defesa desse patrimonio e o Congresso das 
Municipalidades votou sobr.e o assumpto uma con-
çlusão que, praticada pelas Camaras, será de Incon-
testavel ·actualidade. 

, Si cada Camara velar 'pela conservação das 
terras situadas nos limites do seu município, impe-
dindo a invasão ou avisando ás autoridades esta-
duaes as occurrencias que se derem em contraven-
~:ão dos regulamel1tos, muito mais rapida c efficaz 
poderá ser a acção do Estado contra os infractores. 

RESERVA FLORESTAL 
A destruicão das florestas foi até ha pouco 

tempo uma ne~essidade imperiosa para o estabeleci-
ruento dos povoadores de largas regiões do Estado. 
.'-\ matta era o obstaculo a vencer - e o machado 
t o toga foram instrumentos de civilização, abrindo 
~:íareiras em paragens inhospitas, limpando e sane-
Jndo para o homem áreas até então occupadas pe-
las arvores, pelas feras e pelos transmissores do im-
naludismo e ele outras moles tias. 
· Ainda hoje existem alguns Jogares onde se im-
põe o desbravamento em beneficio da cultura das 
terras e do seu saneamento. 

Mas, seria um crime continuar a derrubar a 
matta para formar latifundios com pastagens de ca-
pim gordura e empregar o barbaro processo das 
queimadas primitivas, em que se . perdem em horas 
ou dias riquezas accumuladas pela nautreza em se-
cuias ele fecundo labor. 

O desapparecimento das nossas florestas se fez 
.de · modo tão rapido c assustador, que não se póde 
éldiar mais a constituição de reservas para a explo-
ração industrial elas madeiras e outros productos flo-
restaes, para a preservação dos peixes, das aves e 
da caça, emfim para a conservação, estudo e utili-
zação da nossa flora e fauna florestal. 

~Si em 1915 a'chava opportuno ·mandai' separar, 
medir c ele ma r c ar as ft r e as destinadas a reservas flo-
r~st'a cs,. cita11clo o exemplo elos Estados .Unidos, que 
tem hoje 148 florestas e 19 parques nacionaes sob 
a administração elo admiravel Serviço Florestal cta-
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,quelle paiz - hoje julgo medida urgente e inadia .. 
vel realizar essa icléa. 

· Pens , por isso, instituir em br v uma com~ 
missão para escolher na zona elo rio Doce o local da 
nossa primeira res rva florestal e organizar as ba .. 
ses elo serviço. . . . . . 1 

REFLORESTAMENTO . 
Não basta, porém, instituir a reserva florestal 

e dcfen:ler as mattas existentes nas terras publica~. 
Escasse1am, por tal fórma a madeira e a lenha em 
certas regiões a travessa das pelas estradas de ferro, 
q~e o pr~blem~ .vac tomando um caracter, cuja 'gra-
VIdade nao é hc1to occultar. · 

Já se fez o calculo do numero de annos dentro 
cl~s quaes desapparecerão completamente as arvores 
existentes nas faixas marginaes das vias ferreas 
Cc~1tral, Oéste de Minas, Leopolelina c Rêde Sul-Mi-
neira, a. continuar o actual rcgimcn de consumo ele 
combushvel vegetal sem o replantio. · 

Cre~ce o preço ~la ·1e1iha e do carvão,. ameaçan~ 
elo as nossas mdustnas, notadamente a slclerurgicà. 

A exportação elo carvão teve, em 1922 um in~ 
nemento extraordinario. ' 

Foi a que apresentou maior augmento. 
. Basta deitar os olhos sobre este quadro de cu-
JOS numeras as suggestões e commentario~ resal-
tam por si mesm.os · A sahida de càrvão vegetal elo 
Estado tem crescido na segui!1te progressão: 

ANNOS PESO VALOR 
· IMPOSTO 

ARRECADADO 

1916 .•••.•••..•..• 305 tons. 24:000$ 900$ 
' 1917 ..••••• .•• .. . 633 » 50:000$ 1:000$ 

1918 .•••....••.••. 1.077 » 107:000$ 4:000$ 

1919 . .• •...•.... · •• 3.677 ) 478:000$ 20:000$ 
I ' . 

1920 . ....... · ..... 10.290 ~ 1.564:000$ . 60:000$ 
' 1921 . .•.••..••• : .. 14 .514 , 2.902:000$ , 8i:o00$ 

•( 

1922 .•........ , ... 20.362 , 4. 0'12: 000$ 154:{)()0$ 
' .... 
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Em 1916 esta exportação mal excedia de 300 
toneladas, no valor de 24 contos, rendendo ao 'Esta-
do menos de um conto de réis de impostos. No anno 
passado sahiram mais de 20.000 toneladas, valendo 
mais de 4. 000 contos, c produzindo ele impostos 
mais de 150 contos. Ao mesmo tempo que se avolu-
ma esta exportação, cresce de modo rapido a queima 
de lenha nas estradas de ferro, que jã sentem rarear 
este .combustível á margem das linhas. Addicionados 
~1 esses, o consumo · domestico e o das industrias 

• ' . l ameaçam destruir as nossas reservas florestaes, ac-
cessiveis á exploração industrial, em prazo mais bre-
ve do que o necessario á sua recohstitulção natural. 

Creio que já temos falado e escripto bastante 
sobre esta materia que não comporta mais devaneios 
poeticos. Soou a hora da acção: ou enfrenta~ os o 
problema com firmeza ou teremos compromettido o 
futuro do Estado. 

O governo federal estuda neste momento as ba ... 
ses do nosso Codigo Florestal. Emquanto não se 
promulga esta lei geral pa1:a todo o paiz, o governo 

. de Minas busca, dentro da sua orbita de acção e dos 
seus recursos, realizar aos poucos um . programma 
de soluções praticas a varios aspectos do grande 
problema brasileiro. 

Para promover o replantio, o governo do Esta-
do tratou . logo de ·dotar o Horto Florestal, fundado 
ha alguns annos nas immediações desta Capital, de 
varios melhoramentos, entre os quaes uma casa de 
transplante com a capacidade de 50.000 mudas por 
semana. 

Este Horto distribuiu no anno passado 247.354 
mudas de essencias florestaes, mas, com as obras 
realizadas, espera o Governo poder distribuir este 
anno cerca de um milhão de mudas. 

Entretanto, este estabelecimento não basta para 
satisfazer aos pedidos dos plantadores de eucalypto 
e outras essencias florestaes e nem serve convenien-
temente a Zélnas afastadas, como o Sul de Minas, de 
onde têm chegado reiteradas queixas de perdas de 

1 mudas, devido á longa viagem ferro-viaria e ãs bal-
deações feitas sem o c:levido cuid.ado. 

Foi, 1 por isso, resolvido crear um Hórto F'lo-
restal naquella região, aproveitando-se o proprio · es-
tadual denominado "Pinheiros", situado em "Nova 
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Baden" município de Aguas Virtuosas, e que, no pa~ 
rccer d~s technicos, · offerec I opUn\as condições pa-
ra a silvicultura. 

A !az,enda é atravessada r.ela Rede Sul-Minei-
ra, qué' tem dentro della a estação de Nova Baden, e 

· jã possue grande plàntação ~e plnheir?s, eucalyptos 
e um pomar com muitas vanedades de arvores fr.u-
ctiferas. 

O Horto de Nova Baden,. creado po.r decreto de 
9 de janeiro do covrcnte anno, estã com os trabalhos 
de sua. fundação bem adcantados e prepf'~ada~ a~ . se-
menteiras para começar em brcvç ;,\ c.listribuiQã.o. de 
mudas. 

As mudas de essencias floresfaes e de arvores 
· de o'rnamentação continuam a ser cedidas gratuita-
. rnente. Como, porém, se tem verificado que muitos 

pretendentes as solicitam em numero excessivo· sem 
prévia consulta ás necessidades do seu plantio, dan-
do Jogar a perdas consideraveis, resolveu o Governo 

··cobrar dos solicitantes o preço das caixas em que as 
mudas são acondicionadas. 

Por decreto n. 6. 267, de 5 de março deste an-
no, foi approvado o regulamento dos Hortos) flores-
taes. 

Pela organizàção dada a estes ~stabelecimento~s 
são elles destinados ao s~rviço de floresta-
menta do. solo mineiro e ao e$tudo, applica~ã~· e d.i-

. vulgação da silvicultura, 4evendo elaborar, por meto 
de investigações. e experJencias, ensinarnen.tos prati-
cas relativos á conservação e exploração racional das 

. mattas fazer o estudo ·systematico das rtoss~s ma-
deiras,' economicamente e da·, po'nto de vi~t~ óotani-
co, comparando os r_esultastos obtid~s .para adonse· 
lhar as variedades das essendas que devem ser pre-
teridas nas ·diversas · zonas do ~stado; · dar, final-

. mente, aos lavrador~s ipstrucções praticas sobre o 
terreno, tempo do plantio,. qtidados cttltur~.es, époc;a 
do córte e melhor aproveitam~nto da madetra. 

Os Hortos Florcstacs terão tambem se~ções· an~ 
nexas de pomicultura, de sementeiras e de experien-

; elas agrícolas. Basta enumeur as attribuições con-
feridas a esses· estabelecllllentos para que sé Vej~ a 

. impórtancia 'do papel que elles repres.en.tarão n~ cam-
' panh~ em· I prol· da Utilização economica · d.as nossas 
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b .. ça·o das montanhas desnudadas mattas c rear ottza . d 
• · pte osa 

por ~eculos de de~~~!:ç~o:~n relati~as ao reflores-
Tadas as me I ' · ;o E' mistér uma pro-

tamento são de resultéldO moroex~m lo de outros Es-
v.idd~nciad .folscDa:s' t;~~o~~~~~~~t a desfruição rapida do ta os e . 
nosso combustível. · 

. ENSINO AGRICOLA 
O Estado de Minas Geraes c?meça ~ e;lcar~~ 

cora'osamente o problema do ensmo agnc~ a, l. 
tent~ndo soluções de resul~ados ímmediatos, Jâ cut-. 
d d reparo das geraçoes futuras. 

an o o p f 'to até agora é muito pouco e~ 
O qu: temos et resta fazer nesta ma-

comparaça? com o que ;t~: economicamente com a 
teria. ~bngados a co~~idos a Africa do St!l e ou-
Austral~a, os Esdt~do;em de b~ns systemas de educa-
tros patzes que tsp d ob pe-
~ · 1 devemos apparelhar-nos ce o, s . 

1
. 

çao agr.tco a, fó do campo . da lu c ta commercta ' 
. na de ftcarmps r a . . · s de producção e aP.ega,dos aos proces~os empmco 

. transporte·: It moderna é essencialmente scten-
. . A agncu ~~a estamos completamente desappa-
~~~~~:él~s pag e~sino ministrado nas Escolas Agnc~
fas exist~ntes no Estado, força é confessai-o~ ~~~ 
satisfaz ás exigencias do momento .. As nossa • d 

, colas Agrícolas se destinam antes a. p~eparaçao .e 
alumnos para a agricultura e cnaçao . d~ ·ant-
maes do qüe á formação· de scientistas agncolas; 
Nos limites dos seus ·programmas, esses estabelect-
n~entos apresentam animadores .result~dos, .mas pre-
·'dsam ·Ser remodelados para mator efftciencta do en-
sino, quer theorico, quer pratico: ; 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 
. Acudinde a uma necessidade imperiosa teve o 

meu antecessor a idéa de · crear no Est.ado um esta-
belecimento ele primeira orc:!em, aproveitando e ada-
ptando o que ha ele mais moderno sobre o assum-
p!o. . . 

Dahi a fundação ela Escola Supeno~ a~ .~grt
cuÜÚra e Veterinaria, cuja construcção fot IniCiada 
'c in. Viçosa de accordo com o plano formulado p~lo 
·c1r .· Peter 'H. Rolfs, . reJ?utaqo especialista no~t~-
'mneric~iío . . Al~tÍl. çlo gra~ctioso eclificio cpntr~l ~ ?o 
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donnltorlo, ha mais 24 construcções, para reslden-
cia do dir ctor professor s, deposito de machinas 
e sementes, leiteria, estabulo, ceva, pocilga e mais 
dependencias. 

Sem ·alt r ar o plano geral das obras e sem pre-
judicar a orientação dada pelo illustre scientista, 
procurei fazer toda economia possivel na realização 
do projecto, que me pareceu grande demais para o 
nosso meio e para os nossos recursos. 

Não me foi possível sustar . a construcção do 
enorme e imponente pavilhão central, senão tel-o-ia 
substituido por uniclaclcs menores, que fossem sen-
rlo construiclas á medida do desenvolvimento da 
Escola. 

A alvenaria de tijolos deste edifício está a ter~ 
minar, devendo o mesmo ser engradado no corrente 
mez, para ser concluído no menor prazo possível. 

Está sendo ultimado' o edificio destinado á re-
sidencia do director, que é tambem um predio de 
largas dimensões . 

Acham-se adiantadas as quatro construcções da 
secção de ·pomicultura, terminado o pavilhão do ser-
viço de sementeiras e em via de se concluírem os 
abrigos para grandes machinas, pequenas machinas 
agrícolas e machinas insectidas·. 

Os terrenos ela escola, que têm a área de . . . 
457,6528 hectares, estão providos de tapumes e de 
estradas carroçaveis em toda a sua extensão. 

O sr. dr. P. H. Rolfs já se encontra, h a. me-
us, á frente dos trabalhos agrícolas, tendo á sua 
disposição o pessoal e material necessarios para os 
campos ele cul!ura e experiencia. 

A desp(·sa feita com es~r:: estabelecimento até 
maio par- s:~l~O eleva-se a 1.488:735$171. 

Muito, porém, se deve esperar da instituição 
que, introduzida no Japão ha 40 annos, proporcio-
JJou a esse paiz um desenvolvimento extraordinario. 
A Au~tralia fundou ha 30 armos um collegio c estação 
expenmen tal dessa natureza c tem hoje o mundo in-
teiro como mercado para os seus prodúctos· agrico-
las. ' , 

\'a rias e complexas seri:o, em summa as fun-
c~ões d.o :esta?eJecimento,. cujo fim, é adqui:ir ~ disse. 
111/nar conhectmentos agnc(J/as uteis, . 
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A Escola Superior de Agricultura não só dá 
instrucção aos estud~n t s regularmente matricula-
do ~, rn.1 tambem à milhares rir pessoas que a pro-
curem com o fim de augmcntar os seus conhecimen-
tos em assumptos agrícolas especiaes. Esta feição 
·da Escola é urna das mais attrahentes, devendo 
produzir resultados directos sobre as fazendas. 

Em Minas ella será especialmente proveitosa, 
isto como ha milhares de rapazes que não podem 

ticar muito tempo longe de suas fazendas. 
Outro papel reservado á Escola será o de coor-

denar e dirigir o serviço de experiencias agrícolas, 
que se fará não só nos seus campos· como tambem 
t!111 outras Escolas, Hortos c Aprendizados. 
· Assim, ella poderá introduzir e disseminar va-

liosas plantas alienígenas e collocar tambem nas 
mãos dos fazendeiros melhores variedades e mesmo 
castas puras de plantas actualmente cultivadas, para 
flLte possamos obter com ellas maior rendimento 
economico. 

Penso; por isso, não ser desarrazoado o vaticí-
nio de que a Escola Superior de Agricultura abrirá 
uma nova phase na ,vida economica do Estado. 

ESCOLAS AGRICOLAS 
· O Estado subvenciona com dez contos de réis 

annuacs a Escola Agrícola de Lavrás e a Escola Mi-
neira de Agronomia e Veterinaria, desta Capital, e 
com q'uinze contos de réis a Escola D. Búsco, de 
Cnchoeira do Campo. As primeiras · recebem, por 
contn do E'Stado, dez afumnos gratuitos e as ultimas 
\'irite. 

Além dessas · Escolas, o Estado subvenciona o 
Aprendizado Agrícola de Leopoldina e· o Collegio 
Agrícola de Conceição do Serro com 3:600$000 para 
o ensino elementar de agriculturá. · 

ENSINO AMBULANTE 
Entre os beneficios que o Governo presta á la-

voura do Estado avulta o ensino ambulante agro-
pecuario, realizado por mestres que vão de fazenda 
em fazenda, com as machinas, pratiéar operações 
agrícolas e divulgar processos modernos de cultura 
e criação, executando o ensinando tambem a assis-
t~ncia veterinaria, 0 tratamento de molestias vege-
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taes e a cxtincção de formigas e outros flagellos da 
lavoura. 

Durante o anno findo estiveram em exercício 14 
mestres ambulantes que visitaram 446 fazendas E 
te. numero vem crescendo de anno para armo .. o~; 
for de 185 em 1919, 242 em 1920 e 358 em 192t 

. Mas não ha negar que o serviço precisa ser ~m
p!Jad.? e melhorado. O pessoal ~lém de ins ff' . te nao tem ' u rcren-
to~ t h . na sua m .!orla os variados conhecim~n-

t ... ec .. dmcos e as qualrdades indlspensaveis para um 
'erv!ço essa natureza. , 

Estou por iss · b t't · nos hab Tt I o su s r .u111do a0s poucos os me-
tendo re~~ a c ~s por tecl:mcos competentes e pre-
dos districf~;~~~~~o~os~~~~~~ com uma nova divisão 

INSTITUTOS 

tufos c,?J~~~ll~ll_l : .fu?,ccionar regularmente ~s· insti-
"Dom B "m erro ~ n~ fazenda da Gamelleira, 

osco ' em Itajuba, e "Bueno Bra ct• " 
~ar de ~espanha, mantidos pelo Estado "arao ' em 
~r no agnco~a a menores desvalidos. p a o en-

0 Instituto "João Pi h · , f . 
um pavilhão, denominad~ ;}~~th or ~otado de mais 
cand~ a s~a lotay~~ :levada pára "f2o :~:~7n'J~; li-

. . novo echfrcw ficou em 1 O 1 673$ . 
élS despesas com o estabelec· : 321 e 
nim a 96:88.8$223 À . d unento, ~tn . ~922, monta-a: 140$301. . . ren a produzrda rmportou em 

O Instituto uDom Bosco" 41 alumnos acaba de ' qm; tem actualmente · · ' ' passar por 1m t t ros que' custaram lS :084$131 ,por an es repa-
A sua manutenção· e 1922 f 57:517$915. · ' m ' icou ~ara o Estado, 

O Instituto "Bueno Brand- , 
melhoramentos e concertos . .ao . rece~eu tambem 

. 14:627$443. na .rmportancra de ... 
. Estão internados no t b : . 

rnnos. A. despesa total f 'tes a elecrmento 4o alu-
anno passado subiu a 5~ :~g~$~9~~se Instituto no 

·APRENDIZADOS 
São hoie em numero de t 

Agrícolas officiaes a saber ;,y ts0 Aprendizados 
,guro Fino; ''B.orges Sam! afo'?s onçalves", em 

Barão· de· Camargos" cre d t' ern Uberaha; e . ' a o pe o decreto 6.235, de 
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' d os arredores de 

d bro do anno passa o, n t9 de ezem 
Ouro Preto. · naram rcgulélrmente 

Os dois primeiros f.unccto te ele 44:413$483 e 
d'spendio respechvamen ' com o t ' 

35 ·397$173 · t 1 Governo, na cha-
. O ultimo, creado pelo ac ua do antigo ~~Jardim 

up a Dez" e terrenos . 1 t á cara do ass p to destina-se espccta men e 
Botanico" de Ouro re ' 
(ultura do chã e ?e fWct~s. o Governo despendeu 

Com a sua msta açao adaptação do 
8 290$785 de reparos e apenas 2 : ' obiliario e outras despesa.s ana-

predio, compra de m 't do os referidos propnos es. 
togas, por ter a proveta~ em abandono . . 
taduaes, que se achatv belecimentos, o Governo sub-

Além desses e~ a A ricola de Itambacury, 
venciona o Aprendtzado ~m mestre de cultura e 
mantendo junto aobmesm_oo foi este anno elevada de 
seu auxiliar. A su vença 
300$000 ~~r~ 600$0~0 r~:~~~~~· . está actualment.e 

0 edtftCIO do p d 66 · 560$886. soffrendo concertos orça os em . 
FAZENDA DA GAMELLEIRA _ . 

das-modelo fundadas por Joao Pt-
Das faz:n . da Gamelleira onde os edu-

nheiro só extst~ hoJe ~ão Pinheiro e' os aprendizes 
can?os do Instituto ~eiros praticam a ag.ricultura, 
envtados. pelos fa~~ubações e machinas agncolas. O 
com ferttltzantes, d 1922 importou em ...... . 
custeio dessa fazen a em 
28:431$530. d' ça-o technica efficiente essa 

Com uma trec d ais 
. dade poderá apresentar resulta os m propne . . . 

compensadores e beneficiOs mawres. 
. ENSINO PROFISSIONAL 

. O Estado subvencionou no anno passadho ?s s~~ 
· ntos· Escola de Engen ana 

guintes es~abelect;~~ ·000$000· Instituto Electro Te-
Bello Honzonte, . . It . bã 35·000$000· Curso 
chnico e Mechamco de M~JLI , '20·000$000·' Escola 
Annexo da Escola de ll1as, · ' 
Profissional Delfim Moreira de P_ouso Aleg:~·l .... . 
3:000$000; e Escola de Commercw, da Capta' ... . 

2:000$000. CAIXA BENEFICENTE 
A lei n. 588, de 6 ele setembro.de 1~12 que . c~eott 

a Caixa Beneficente dos Funccwnanos Pubhcos, 

fel-o com transgressão completa dos principias ge-
raes elementares das instituições de seguros de vida. 
Mandou considerar inscriptos como associados todos 
os funccionarios que se não oppuzessem de modo ex" 
presso, sem indagar da sua edade e condições de 
saude; deixou de instituir penalidades para os socios 
impontuaes, de modo que houve pagamento de pecu-
lios com grande liberalidade; fixou contribuições ex-
cessivamente modicas em relação ãs exigidas por to-
das as companhias de seguro. 

A lei n. 681, de 1916 procurou corrigir as graves 
falhas da lei anterior, exigindo prova de boa saude e 
e;dade inferior a 50 annos, noviciado de 4 annos e es-
tabelecendo penalidades para os socios que deixas-
sem de entrar com suas contribuições, as quaes conti-
nuaram a ser as mesmas anteriormente fixadas. Essa 
reforma foi insufficiente para sustar o descalabro da 
Caixa, consequencia inevitavel de sua defeituosa or-
ganização. Tão deploravel se tornou a sua situação 
financeira, que necessario foi appellar para o con-
~urso do Estado. 

E' necessario reformar a· Caixa Beneficente, nos 
moldes das instituições de previdencia, com organiza-
ção autonoma, podendo ser desenvolvida, com auxi,. 
lio do Governo, a secção de emprestimos, rudimento 
de um banco futuro dos Funccionarios Publicos, 
destinado a alimentar-lhe o fundo de peculios e o de 
reserva com .:ts suas rendas liquidas. 

VENCIMENTOS DO FUNCCIONALISMO 
Com o encarecimento geral da subsistencia, tor-

;'iaram-se insufficientes os vencimentos do funccio-
:1alismo publico, que o Congresso majorou, em par-
te~ po! m~is um~ vez. Estes augmentos, porém, 
nao tem Sido umformes nem sufficientes, tornando-
se necess~ria uma revisão geral, . 
. Em projecto que será opportunamente submet-

hdo. a,o vo.sso exam; e deliberação, o Governo pro-
cur~ra _attender ás JUStas conveniencias dos funccio-
llanos dentro da capacidade financeira do Estado. 

IMPRENSA OFFICIAL 
G:ande desenvolvimento tem tomado a · l111pren~ 

f;~ ~ffJcial que, além. c~e preparar material de expe-
dien!e para as. reparttçoes publicas e outros serviços 
do .Estado, avia grande numero de encofnmendas 



paril particulares, No corrente anno foi alll insta\-
\ a da uma officina Jithographica para attender á exe-
cução de obras que o Estado antes encommenda~a a 

ft icinas ·particulares. Com o melhoramento da se-
cção de gravura em aço, acha-se aqueh,e estabeleci-
mento apparelhado para a execução de todos os tra-. 
balhos· graphicos de que necessita o Estado . 

O Jury Superior da Exposição do Centenario 
concedeu áquelle departamento a maior das recom 
pensas - o grande premio. 
ESTANCIAS HYDRO-MINERAES E BALNEA-

RlAS 
Com prazer registro o facto auspicioso de havet 

o mesmo Jury concedido egual recomp(lnS~ 
ás aguas de Araxá, Cambuquira, Caxambu', Lamba-
ry e Poços de Caldas, pertencentes todas ao Estado, 
bem como ás de S. Lourenço e Vita, exploradas so~ 
a sua fiscalização, de accordo com a lei, mas de pro-
priedade particular. · 

O regulamento a que se refere o dec. n. 3.661, 
de 10 de agosto ele 191 2, pelo qual se regem ases-
tancias hydro-mineraes e balncarias do Estado, e 
cuja observancia as leis 596, de 19 de setembro de 
1912, e 613, de 18 de setembro de 1913, tornaram 
obrigatoria, no interesse da saude publica, a t~das 
as aguas mineraes do Esatdo, reclama diversas mo-
cl ificações, demonstradas pela experiencia de 11 an-
uos. Está o Governo estudando as alterações neces-
sarias e, em breve, porá em vigor o novo regula-
mento, auctorizaclo pela letra f, art. 8 da lei n. 841, 
de 5 de outubro de 1922. 

As estancias hydro-mineraes são, em geral, mu-
nicipios pequenos e desprovidos de industrias, lu-
ctanclo, por isso, com difficuldades para apresentar 
em suas sédcs todos os melhoramentos ·necessarios 
·ao conforto reclamado peloS' numerosos visitantes 
que, annualmente, vão procurar alli repouso, distra-
t:ções e cura para varias moi estias: . 

Explica-se, por isso, o sacrifício que. o Estado 
já tem teito para auxiliar as Prefeituras de aguas 
na execução ele serviços de monta, parecendo-me 
.que, para o bom nome de Minas, devemos continuaf 
a prestar a essas estancias a mais solicita attenção. 

ât 

. AOUAS VIRTUOSAS . 
Voltando aú . tlom! i 

~~~ ~~ rleito lruvado :~~~ ~o l't~do, pela liquida-
( e maiO de I 12 . mertco Werneck 

e;JCplorada clirectarnent , passou a estancla a , 
\an1cl1te arrendada e pelo Governo, até que to· set 
sacio. aos 10 ele junho d ' no-o anno pas-

, Durante o period cf • ram demolidos o li o e adrnmistração di t balneario . ve 1o Casino e rec a, fo. 
iabrlca de •;.,~umas, sendo concert~d~~tabe/ec/Jnen!o 
mente restaurad e o Mercado de flores o Caslno, a 
contravam o .os do pessimo estado e completa-
que das F, grande lago com as eJ~1 que se en-
mas e 

0 
rZ;~~!· ,;~n as cobertas a~~i~:i Ilhas, o Par-

A cidad d enceslau Braz" cas das mes-
do de granel e e Aguas Virtuosas. 
feitura, que ~o~:sen.volvimento. Ani:~~ou em perlo-
do, nivelou ru tru JU duas pontes d . os pela Pre-
das e am lf as, construiu passeio e Cimento arma-
ctrlca, gr~nâ~' a m~ls tres bairros ~ ~~elh?rou estra-
gados na con~t ~apJ!aes particulares 't ummação ele-
transformação ~~~cçao de cerca de 60 oram . empre-:-

Em I 922 cas~s em guasi . predws e na 
65:800$000 ' a receJta e a d ruma. e 91 ·060$00 espesa or d ,,~~ ta 27:000$00. . ~ respectivar ça. as em 
çe,~a a 83 :368$4~ de dJvJda passiva nent~, mcluiclos 

~:~~da a amortizaç~o· d~ ~~s~~;$ ~6g2 ~~~~$:~3: r:~ 
A exporta ~ refenda di-

anno passado ~a~, de aguas foi de . . 
mczes deste a Ja se elevou nos s,. 777 caixas no 

O 
nno a 5 96 · ' cmco · . grande c ' . · O caixas p.nmeiros 

tos da asma gu · estancia p 1 ' e constitue res e pela su e a. belleza das u~n dos encan-
posse do Es~~tuosJdade dos seusuas !mhas exter!o-
ros ihdispensaa ~~ que mandou fas saloes, reverteu a' 
~ f ve1s á · · zer lo erv ços de agua e Í sua conservação. go os ,repa-
. Fundànclo uz electrica ' e restaurar os 
1ez o o em Nova B d · : .overno d a en um H · transito de aut a ap.tação da anti orto Flore'staJ omove1s. , ga estrada para ; 

' 

ARAXA' 
As fontes continua rio. . m arrendadas a n I 1, u 9 preca-,. 
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Apesar da excellencia das suas aguas não tertt 

tido esta estancia o desenvolvimento que se espera-
va, pela falta de install açõ s adequadas e pelas diffi .. 
c.ulclades e alto preço dos transportes . 

A ligação ele S. Pedro de Alcantara a Arad r .. 
solverá· o problema de transportes e prestará um ser-
viço inestimavel aos enfermos que actualmente se 
subr.1ettem a todo o desconforto de penosa viagem 
para ir · alli na esperança bem fundada de recuperar 
a saude. Não poude o Governo até hoje realizar os me-
lhoramentos indispensaveis nesta estancia, fadada a 
occupar uma posição sem rival em toda a America 
pelo valor therapeutico de suas aguas, porque o im-
pedem intenninaveis questões administrativas e ju-
diciaes levantadas por habitantes do Jogar. 

Resolvidas as ultimas pendencias relativas ás 
terras do Barreiro, procede-se á locação da linha di-
visaria da · área reservada á protecção das fontes. · 

Não querendo agir em assumpto de tamanha 
relevancia sem o parecer de technicos de competen-
cia provada, convidei o dr . Gonzaga de Campos pa .. 
ra traçar o plano geral da captação e aproveitamen-
to das aguas. Aguardo o desempenho dessa commissão para 
vos pedir os creditas necessarios. 

A Prefeitura do Araxá, apesar da crise da pe-
cuaria haver affectado um pouco as suas rendas que, 
orçadas em 193:000$000, só produziram no anno 
passado 179:675$300, continúa á realizar obras im-
portantes no municipio e na cidade, que está hoje 
com dois jardms, luz, agua, mercado, matadouro e 
outros melhoramentos. 

CAMBUQUIRA 
Continúa arrendada a estancia á Empresa Cam-

buquira de Aguas Mineraes, mediante o pagamento 
de uma quota de 1 O % da renda bruta do parque, 
floresta e estabelecimento hydrotherapico. 

Frequentaram a estancia no anno passado 2.240 
veranistas, havendo sido exportadas 17.000 caixas 
d'agua. A receita da Prefeitura em 1922 foi de ...... . 
101 :62 1$202, apresentando um excesso de ....... . 
40:847$220 sobre a orçada; a despesa total impor-

. ' ~ 
toú ~~ 1 t J·S~8$ 1 

• a orçada. . 30, excéd~nao,' 'ó~is~ de 4 tl .584~330 
A 

l, { t,f,JJ'íl. ~ 
estação se r 

11 1 . " ·
1 

• •llu,,, 
~a~o bserviço da lflumlna~o ep~~:~( ~ aves defeitos-

li astébitnento ' d' ag'Lia tca e particular e o 
) O t'1rimêlro e~igfa a1;8 . ~ 

1 
•• i 1 ~~teria! e o· m lhorame t ubst~twção timme~iatq qo 

Pela: q'Ué à PtéféitUra a~:uf~f ' mstallaQão.rqa cjf)~de, 
~re~Js,o, devendo em breve es~ ~ ~ecdebeu lQcrnatt;rial 
, o [~ ado. 

1 1 
ar o o o setvJçQ f,t~ 

Para' o ségllf1do I q . , ' ' } ' .n; .. / 
~ai, pediu e r obteve' e!~= é' um l.velho f problema J9 
que íião só cotttraot0 a assJstencia do Estado 
~a~ pafr~ dirigir a execu~ãou~~~ o~:petente l profi~liO; 

,re ettura a obten & ras, como fácilitou 
Pa levar a effeito () e~pOr~~:n~~C~rS,9S nece~~ar'os ·pa-
' .r Parrte· ti . yi(J1ento. ·t 
ropa; sendo ~~~oa~nal r metallioo j~ ,cq ~o~ !·~~!'a ' ~ d 
zesl steja Cambuq ~perar qu~ dentro de altl~ils' .,P, 
e e~gotto. ' "'" com um' no,vo ,serviço dé ~~~~a 

I ti I , • ' '\" 

.
1 

• ,, J CAXAM.nu )) 1 1 
1
AS f t ~~ I • ( j I • on es locá s conti ' r,rf(•JJ,,o . 

presa das Aguas de <!axarH~u~m J arrendadasu á J Em~ 
a 'efecução das obras a I u ' que. não interrompeu 
,Í~1~,.~ ~ortservação e 'm. e~~ri~e doa~n~ou,1 nem ·dçscu-

. . t'rogresso eJa estan . J ' executadas. 
1~enOJ> de 7. OH' veran ;s~!a se .comprova com a Ire· 
. 7. 089 caixas de agua e s el9a2.•expqrtação da . : 

'1 A · ' m 2 I t '' 
1 ~euetta ~a lli'refeitur · ' ' , , > 1 ) 

çada fiem ,,J 20;7t69$82,2 a, no rhesmo , periodo . j~~n4t~' • despesaolnão ~x~:~~~~iu rll4:167$01t7 r;:::,: 

C
l "'2$4817\ , , rr , ,1 ·a .quanha de d 111, 
om os rect llil "' JJ • tida tod s rrs~s proprios, tem ~ p f . ~'1 ,uhln' 

lhoralné~to~~,"erVJçbS locaes e effCctila~~~~\ugrua ... mali-
, O E • us me-

t'' statfo que 1 
4i . , 

maior imporfancia t~~an~axambu' fez abras l ~a 
Jft ~ t e ~* IIO!~í's' ~~~~,ões o~~sa es.'ancia.al prm;ei-
'de se~~~i~nt I dJlcl,9. ~upsÍd' , alg~~-mp\11, rae~ Jn&o tem 

• P tl; js n~ur,tqpqe~. I • • ara fl ~~ecuç~o 
· '• !'"' I} Ífl tq ,,- ' J 11111 1tl j I[ 1 da ;.t~/f.e . l ,ao ~e ,~ev ab~d~ '' o,, u;'"' ~~ c ' '1 . gl ele mre tvr t .. q~r ·Jessa j~ocali-
c~~J~~I'tP . Il~d ' "'~'~'i o~io'~~ij~~ ai\\Q. 1e, dp~v.<inec~ 

b c a reforma de certos r I .1;1 J os , pesaqQlJ . eno. 
A· s. ···6 servtços, 1111 G • • I~J I '.' J 
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{ li t~~o, por ~~so,. q melQ e a fópU~ de p~e~tar 
auxilio a essa estancla •. 

PO~RS DE CALDAS 
• li I I ' ' I ) . rren 

As fontes de Poços de Caldas conhnuam ~~ d~ 
d das 'A <Dompanhia. Melhoratnentos PC PQçP. 
a das , Ué' rtílo tem podido dar x.ta~~o . c~l'\1pnmer~

~:tâs ~b~lgaç6es contractuaes pe\1\S d!fflculo~d~~~ ; ~-
náncert~as com que lucta. "" 

As~ t'n· rnesmo conseguiu concluir a construcç,ao _do 
:. • , (Th ) e dq <,:asma 

~;:~tabel eclmento balnearlo er;nl\s d ç\ 'ficio do 
.e adeantar ba tante a construcçao I o e I 
Orartde Motel auja planta fGi consicteravelml.'!nte we-
lho acla . . 

As uotas de 1liros e amortização do empreshmo 
feito i. elo Estado A antecessotla da actual arre;~a
tarla são' sempre pagas COm 'atrazo, pelO qu~t OI a 
Companhia multada dua,s veze!J em 1922 e Já leste 
anno ~agol.t com multa uma prestação semestra . 

A 10 de dezembro. do anno passado pediu . ~ma 
moratoria de oito anrto~ rlo pagt~ento das annm~~= 
das• com que amortiza. o seu debttO I Ip<~,ra aom o 
ta do. Recusei o favor solioitad0 e outro& qu~ S~lg~e~ 
riu posterior menta para .~osafQ~ar . . a :J~ta s~\llaÇ(}O ' 

Mas dado o grande dt~Pt1t1dio la l~ltQ pe\~ ' Ji'.~11-
, b areoeu nte de justiça presa para realizar as o ras, P - , . _ 

(lar-lhe U11la prorogação de prazo para tenT\IIlflQaO 
I () I 

do Grande Hotel. '1 

Estão entaboladas as negváiaÇ0cs I par~ uma 
novação ' do cont~aoto, em qtle fiqUem' perfeitamente 
acautelados os interesses ·mo E~tado. e tenh~ . a .~om
panhia prazo certo para termmar as , ~~r.~s .e~~~ta-
das. · 1 

' · ' • , A çjtlade de Roços de Oaldas• contm~a. ~ pto .. 
gredir, havendo a receita e despesa do m~tnt~lpHl, em 
1922. ~icl0 rt'spectivamente orçadas 'Ctn t315.0 14$62~ 
e 31 2;907$439 ' · 

A Prefeltú ra realiza, aotualtne~te, dois tríetho-
1 tt rrlentos lnadiaveis - a te for !tia do calç~~lent? 1 e o 
refo rço do supprimento cl'agua com a canahzaç o da 
<'e Vac· e V (1)) ta ' que resdlverá ' ·Ciefinltl aT)'Iente o 
problema. do Rb'asteclmento t:les~e lit1 ttldo 1 â1

1
éidatle: 

O Esta lo forneceu para tal serviço o~ tubo~ mctath-
• I cos necessartos. · . 

• . •11 . PREFEITURA DA CAPITAL . 
"' A receita da Prefeitura, para o almo d~·.' ' i g.2'2, 

iói orçada m 1 . 4~2 :091$600, arrecadando-se .... : 
1·. 902:025$446, ou seja um excesso de 466:904$737, 
·o,qrc o orÇari1chtb, ficando reduzido a 43g:933$846 
aqu lle xcess , visto na rubrica "Eventuaes" ter si-
do arrecadada a met os a quantia de 26:970$891. 
· · ' As Q.emais rubricas d ( receita tiveram superavlt 

co'!irespondcnte 'no fota l a 30 1% sobre 'a' previsão or~ 
~·ame tpria, cnotanclo assim o maior cuidado n~ 
arn~caêlaçã o! sen~, ptretanto11 ter havido augmento· 
de, Impostos e tax~s . 

',, A çlespesa do ~l ti~110 r?'ercicio: orçada em.' .... 
1 :462:091$600, ath gJU a 2 . 237:465$941 ~xceden
do de 775·374$341 á fixad~ no · qrçame:1to, e de 
335:440$495 á aqecadação. · ' 

· Pelá verba de obras publicas, fixada em .... . . 
208.330$000, se dcspenderam 714:213$689 e a de 
ain'ortizaçã'ó de coritas de exercícios anterio;es av·a-
liada erry 32:576$432, subiu a 235:344$991. ' 

. ~o trhnestre ?.ddicional, com a aqeçftdação da 
P~Imefr.a prestaç.ã? dos _impostos .e taxas do corrent.~ 
exerciClO, .a.Prefeitura hqmdou a p~rte da divida flu-
ctuante constant~ de cont~s de particulares, e unifi-
cou a juros mais favoraveis, no Banco do· Brasil a 
que ençontJára em promissorias do valor de ..... '. ·~ ' 
1 . 600 :OQO~OOO esparsa em divetsos bancos. A 
açt~J~ I , yd~l} I;Ii~tração cogitq d~ consoJÚl~r a divid~ I 
an Igfl., q~te os recurSO$ normaes da Prefeitura nãQ , 
tên1 permittido s~ldar. . . · 

,. A divi~& consolidada está actualmente represen-· 
tada por 11 . 980 apolioes de 200$000, no valor total 
d~ 2,i 396 : 900$~00. Os juros têm sido, pon1ua}~~nte 
pag_?s e gradahvamel'\ tt! vae-se operané!o, ~ ,amorti-
zaça,o, todos os annos, pelo recebimento de títUlos 
crn satisfacção de parte dos impostos como facult~ 
a lei . . ' ' 1 

, 

. ~ar~ o qj~~ te de contas entre o Est~Q9 e · ~ Pt~r 
fettura, Ja e$ta o Governo de posse dos elementos 
~otne,cidos .~~r ·esta e peta Secretatla da~ FinanÇas ~ 
cn1 b e, e s rá 1dada a devida solucão á'd al!sil'm~t() 1 

• I . , t J "', t reglltanzando-se deste modo a respectiva situaç o. 
. · '~ '.lei do .orçamento .do Estado para o cort ente 
~xerctcw constgna o auxtlio de 240:000$000 para· -0 . 



-- ·-
• 1 1 e enio x utado calçamento Lia Capi a : o qua va 

com sse rccqrso. 
A 1 i staduat n. 832, d 15 d set mpr~ 

7 
~e 

lsl22 revogand o art, 25 da lei n. 705 d 
~et n;bro d 1917' extinguiu o. aforamento dos ter-
nino!) da Capital, e, em tal sentido, vot u o Con~elho 
Deliberativo a lei n. 225, de 27 de ~etemb~o de \922, 
restabelecendo as disposições da let n. 85, de 24 de 
outubro de 1914, concernentes ã ven~a .etn hasta pu-

' •• J blica . · 'f d . Essa medida consulta, como se. tem vcrt tca o, 
os interesses da cidade e da Pr~fettura. 

Tem esta procurado satisfazer ao~ re-
clamos da classe proletaria da Capital, fadlttando-
lhé a acquisição de terr~no , onde possa e~tab_:lecer
se definitivamente, edificando as suas habttaçoes ·. 

Em varios pontos da zona , suburbana têm stdo 
divididos lotes e postos á disposição dos operarlos e 
praças da Força Publica, a 50 réis o metro quadra-
do. ' 

Na zona operaria da 18. n secção urbana, já f~
r'a'm attendidos quasi todos os interessados, que ti-
nham habitações precarias, . expcdindo-~e~l.hes os 
competentes ti tu los provisonos, _e os clchmt!vos aos 
que já concluíram a construcçao dos predtos, com 
plantas •approvadas. • · 

· · A ·valorização da propriedade, na 1 Capital, é 
continua e evidente, demónstrando 10 set( pro~resso e 
deserl olvimertto o' imposto dé transrl issâ'o l.que, dr-
atl() em 60 :Ob0$000, produziu 103 :!382$229, o que 

corresponde ao valor de 3. 446 :{)7 4$300. • 1 

· No exeticido de 1922, entre os serviços h novos· 
executa~i'os pela .Prefeitura, figllram: ' 1 

t' ' '' f I r.• o f r li 'r l ' l Ll714 . • i All m ntó ná êde de exgottos . . 1 1.~ m. 1 
At m'énto ·ao êde de aguas plt.t· ' · 1 ' '" 
. viaes. I .••. ' . ...... · 643 m. ·1 

CfllÇf\1)\epto JJ~ parallelepirtedos. . . , 8. 473,085 m. q. 
Calçamento em alvenaria. . . . . . 75.124,940 m.,_q.· 
Calçamento em cascalho. . . . . . 22ó.799,089 IT\· q. 
Terr~~lenaget11. . '. •. .1 • • .' • • • ' 6 . 825,041 nL c .• 
Sargetas. I .• •. ' . • • . • • . • • • 579,068 .tn . 1.• 
Ac:set\tame•JtQ de meios fios . , ,, . ' . 1 . 25~,050 m. ' 1., 

•• o ... • • • ' 1 ~2 228 M~f de .armtto ... , . • . • . • 1 1 ·, o' ~ ç · . 
P.ccon~trÍ.I CÇÕCS1 de estradas • • • . 9. 25,040 m. . 

.1 t I 1 

. . -filev@u·se ~ 394 o numero de alvarás e~pediclos 
para·1cpnstnteç0es .! .. , 1. J • o .1 1 • r 1 1 

for{l.n) 1cladas 106 llgaçõe~ de cxgott9, 142. li-
ga ões dé finih as dd agua com :3 I~ pennas e 7'4 
IHO~iso rlas, com 145 p nnas. 

Proc deu- e á delnarcação, nivelamento e ali-
nhamento d 124 terrenos. 

O Matac!ourp que, em 19181 registrára a matan-
ça de a. 940 rezes, 2. 3~9 s ihós e 197 caprlrios e 
carneiros, I v augme fo considerá el, elevartdo·se 
a 1 O. 698, 3. 129 c 39 I, resp ctivamente. 

A incineração do lixo que, C'ln 1914, fôra de 
70l.dóo kilogrammas, attingiu a 3.383,311 kgs•. em 1922. 
'I 

PLANO DE VIAÇÃO 
Um dos primeiros cuidados do meu governo foi 

realizar a i#a, que lancei na plataforma, da orgam-
zação de um plano geral de viaçao do Estado. 

Para o desempenho dessa alta e cliffiçil in'cumL 
bencia, appellei para o saber e pa riotismo dos enge-
nheiros João · T,eixeira Soares, O!e~ario Maciel, Ar-
thur Ouim'\rães, Caet~no Lop~s .e Ismaét de Sousa, 
acatados em todo o paiz pela co petencia provada 
em assum ptos ferro-via rios. 

Os illustres profissionaes, acceitando a , ardua 
tare.fa.' realizaram diversas reuniões nesta Capital, 
colhgtram todos os elementos necessarios, proçede-
ram a estudos e pesquisas e, depois de maduro exa-
me da materia, apresentaram-me em 29 de maio ul-
timo o reiatorio com o resultado dos seus trabalhos. 

O· plano geral de viação ferr~4 ,do Estado de Mi-
nas Oeraes elaborado por essa çommissão obedece a 
dois principios guiadores, a saber..,!_o da construcç~o · 
de linhas •economicamente vantil,josas e o de fazer 
Bello Horizonte centro da viação, de onde irradieqt 
as vias de communicação cw111 os po11tos :extremos do 
Estado, com as regiões productoras e oom os .portos 
de mar mais proximos. , 

Além do traçado das lihhas projectadact, a com-· 
missão abordou outras theses da maior importartcla ' ' entrt! as quaes sobreleva a necessidade de se modifi-
carem estradas existentes, para melhorar' as suas 
condi~ões technicas, de modo 'a' perm'ittir' trafeg 1fa 
cil 'e consequehte rapidez nos transportes e barateaL 
me.~ to de tarifas. ' ' ' 

O Estado de Minas, 1 sit4ado H a sua maior parte 
a ce nt~n~~ çlq/ kilomÇtros do r t?ral, 'não RO~r. pre~ 
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~·cln~ir d~ estrada1~ de gra de capac dâde de Úafego 
para escoam nto da sua proctucção. oi! outra fórma, 
nunca poderá concorrer nos mercado~ consumidores, 
pela impossibilidade da obtenção çle transp rtes a 
l;>lÜXQ 1preço. ' , ' 

Q plano de yiação já foi divtdgado e c me7a a 
susçitar 0bservações e criticas. Opportunainente 
submettel-o-ei ao Congresso. , 

Como complementQ ao plano ferro-viario, man-
dei estudar e organizar o das estradas de rodiig~m, 
que ainda não está completo, mas já abrange alg!l-
mas regiões do Estado. r ; 

Dest'arte o desenvolvimento das nos$aS vias de 
communlcação não se tatá mais ao acaso das ~ug
gestões de' campanarlo ou ao sabor dos infer sses 
particu ares mas ~e orientar~ por um é:tlterio supe-
rior, in&tt tavet ao arbltrio das ihflllenéias do mo-
t11énto. I 1 ,, t • I 

. Escuso-me de encarecer a valia dessa obrÁ re-
cebida c'ôm o's appláus'~s do Brasil inteiro'. · I . 

ESTRADAS DE .FERRO ·~·I 

Cada dia mais me convenço de que éxtender 
ttilhos por toda a superfície d~ Mihas de e ser nos b 
escopb, )10sso empenho, nossa preoccupação dell to-
~as ~s hóras. · · · 

Continuei, pois, a cotiStrucção de umà via de 
p~netração cotojosa111cnte iniciada pelo meu atite-
cessor 'e proseguirei na politica ferro-viaria, · em-
quanto o permittirem 'as finanças do Estado, não" só 
para construi'r ctirectamente, senão tambem para 
'J)r~mover a construdção e exploração por empresas 
'ldoneas . · · ' '1 

Além disso, tenho procurado entrar em accordo 
com o governo federal, auxiliando- em tudo ,quan-
to possível para os prolongamentos. qu ligaçõ~s in-
ciispetlsaveis, q)Je compl(ltem dentro çl~ ,1}1\' o as o 
plano de viação federal. . 
1 

A,,ssim, para abreviar a concJusão da linha óe 
S. P~dro de Alcantara a Ara~á, 91.1e integrará a im-
portf!nte ~ona do Triangulo Mineiro ao resto .do Es-
tado, facilitando &s relações commerciaes e admíms-
tratlvas da Capital co~ aq~et .a região ~t~ ~gqra se-
gE~gada d~ .. c;~mmunj1ao .mipetra . pela falta e, liga-
çao fer{q·viana, -dtrnho creado todas as facilida-
des ao goverho fe eral, a cuja disposição puz im-

I • ' 

mediatament o ac rvo da antiga E, P. ~by~7,,· ar~ 
rematado polo Estado, constahte de tHihÓ! , port! 
tes metallica outros materlaes . 'dé d ahd~ va\bt 
p~J o seu preço actual e pela difflcutdaUd de lmpo ta-
~·~o nq1 111omento. 

A coiJlmissao Mkàhizadbra do pla.rlo de viação tn-
s ste sobre a necessidade de se lev!lr a linha d~ Obe~ 

d
raba âtê ás margetts do Paranàliyba, nas p~oxirhida .. 
es' da Cad eira tjbutada, julgahii Mta 1111hâ leste.o 

oéste Una das mais importante~ a seréni cohsttuldaa 
no í!stado. I • 

Ac dfn~ ~b ap~l!l o que me fOI . dirlgldb, soli• 
citarei a attenÇao dó goverhó fedhâli parà que tal 
obra não se retarde. ' 

As linhas it!t~o~viarias et11 trafego no Estado 
de Mina c ntahi Hbje 7. 114,870 kl1011etros · pbr te-
rem sido Inaugurados os segui t s treclios: de . . , 
25,005 kilometros , no ram~l de MoQtes Claros até 
Folha Larga e d 24,981 110 ratr\à de Marianna, até 
Lávras Velhás, Ambos na E. F. Central do Btasil· 
de 10,500 kilometros na E. F. Oéste de Minás do' ra~ 
mal de Campoli~e a Barbacena; de 33,800 kls. da 
~. ~ • Paracatu , entre as estaÇões de S ~ Fraitaisco 
e Dores do Intlayá; de ta. 733 kls . da E. F. Mó r 
ro do Ferro, entre Morro do Ferro e o entronoamen-< 
to com a E F. Mogyana; e1 finalmente, de ....• 
3!,758 ldns: na B, F· Viotoria a Minas, até a eSta"' 
çao de Ip1atmga. , , 

~ -A.tr lirha ~e ~otnmunicaçãp I de a~JJo Hor zonte 
c.~~ t\ ~rgnteira& qq, ~Hl · qepencle ~óme~te 9a termi-
n~çao qg, tr~.cho de, Cari1}Q ~~ ~ ~achoeira 1 a Lavras 
d~e, por ; p Ç~ 11do çontr4 tq da Rêd~ Sul M·n~ fé~ 
r ~~ . ~a~sar qO Á rninio feq~ral, i~

1

cqrp ~p do-s~ AJ 
tn as , a que la es r a da de propr eda~e d~ O nlão. 

A.s qbrfl con~i~tem em rt~pf!rO~ nos. s~rviços de 
~vrrrld~aget11 r -qssentamento dos tri~hP.~ , o go-

PR 1p Est~çlQ mandou fazer q proj çto, .e orça-
l116~t~ .~9$ r bpJ 9 a C(<e L tat11 e agua;da sómenfe 
a assighatura do aJuste qüe, na fórrr\q r.; ~'ractual, 
pr~po~. ao governo feder.al, para iniciar as obras 
que esP.era cohcluir dentro ~e um anno. 

A lnaugu~ação do ramal de Carmo da Çachoel-;a ~~ ~a ;das, hg~nd~t a R~de Stil Miheira' ~ estrfld 
< ) err? . s e d nás, h à tli ecÇ~~ dá C. ~I ta i d E.~tad I ê hs~lue' U~a vethà âspira~ão ~áquetlA re~ 
gtao e, para que se avalie a sua importancia, ba~tá 
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Lamhary actu~tmente a 79 I kilometros l ~Jllb fiT,c 1 r ' t1 • ã 'â' tét' á" 11as vla '1La-. ~etlo on onte a sar Y 1 ' 1 á 

u 4r.~ I . o'ln trg .. C hlbuqúi a, d '8171 passa a 
YI ÇA~, o b' l ·d~ '153 'a 41~. I~~ , , 
41~ oi ti aiXaiTi ' li f I I I lj 'H' • f t 

A linha de communicação de B J o' ,o~lzon. e 
·to rl.n Vl'ctoria q e poderá ter a hmra CJS C()fllt o pol """ I '· r fi ,, ~ 

condições t ohniçF,S po, acompa,h~ar os v ~s ds 
ri s Piracicaba e @oçe ~m .sua maJOr ex ensao ft -
ra ~~mb ~~ conclui a com o aVfll1çamento do ram~l 
de' Sf\ntR ~ Barbara na ~stra,da d~ Ferro Centr~ l do 
Brasil nté S. José da Lagôa, para ond~, ~ 1 Qtnge, a 
Estrada ~I ferro Vi, torj~ a Miqas, Rue. J trpp,spoz 
trecho ·mals <lifficil ,d~vj o ás fepr,e~ remante~ prp-
sr;>gue regularmente. . . 1 :. 1 d 1 i 

Estou .,cc(to f de que a adf?lll str ç~o l !e era 
terá todo o empenho em conclu1r ~ssa hgaç'\O de 
Yél lltéJ g~JlS t~o eyjdef!tesl. 

, I K I RA ' c,J(),i:''· 
'; ' 1 .,, r • R;ef-'E ~l/,~ M N~I ft r I I· 
· São ·bohhecidas as .c0ndiçõe-sf1em que o · gov~rno 
do Estado 1tonHDU con ~a ·{)essa via ferreà, acoedend() 
ao convite qlle lhe foi dirigido pelo goyerno federal 
e no) intuito de attender como é.de jushça,· aos ~lt~s 
interessds de tlma zot1a prospera, qual a ~ui mme~
ra, cujos surtos de progresso e teconhec1dn capaci-
dade de expansão têm sido, até certo pohto, entra~ 
vad0s pelo estado precario em que ha ta.~to se ar-
rasta a principal via ele transporte da reg1a~. 

· o ' rovl a de' m'aterial odante,·11ocbrrl tlvas e 
''ago s, necessfúú1dd da s lb~tjtú~~ão ~ à~glnehto 'd~ 
material ' da, vi~' perlna ente',' h mo,s

1 
I d?ltn ht s, ?~ 

dril..cfr fh dfnento ct ks' l off!cih ~s, ' da1 tnodtfl açã ·dMs' 
C~l~

1

di~{s' lcMHi as de alguns ,~ Hds,''com ó/P ss I 1 
~ ai '' 'aud se'm 'organiza ão conveniénte ~ottF ds 

< b • I • fi d serviçós"desmoraJizados 'por lfahnOS COnSeCLIÍIVOS e 
rela amenfOf1 

I pOr ~Cct~enf S ''diàtiOS em t ~ la 1lf• 
M lf\,1 fi I } I rh'a ·- tal' f i a situaçao em que o O erno q en on-

' ' I í l t' d IT f j f I troll 'e qu urbia rem d ar mesmo á usa o mat0-
1 l . ~ I I I lI I ,I ' 
res ' sa'cr f_icio . . 1 • , · '> • • • : ld;Ht 

Posso diNr aue t m stdo desde 9 pnmyuo tW 
I l i ' I • I I fi I I • I bl ) tes do peu 1gQvc,r1 ~ , un~a ~aS ITII.Ill}fS ll'!alS a swyen 

~l·<>oçc paç' oe dar Í el c;um nmet~ t<;> p1 GOI tr~~q. ~ 
"' ,. 1 , • 11 1 r 1 r1 ' t 1' f€ • a~ I de 'a I il) i:lo, ~ nA~ ' P,~r9 ~o, rimo q ) o ,st~\ ,c ~ l 1 JT I 

d~ tinJ s r iro rfp' twnsp t, ~~ á I tf. 5\ 1 ~ ~ ~ 1s ~~F~ • , f r t 1 , l oT"' f' 
~ida"es ~ ·, ., 1 ( Pr 1 , u< . 1 , • , 'JII > 1r,q •• IJJ,I,: ,, 'r\ \, .~,,, , 1 , • • 

Em 27 ;~ ~ctemb(q dq1 a 1110 findo, por f4~crefo 
n. 6. 207, ,app ov ~ p R gulame~to , e reo~ga 1f.zação 
da RM ·, t nd m vi ta os princ1pios mais m dernos 
s.obre nclminjstração de serviços industriaes pe(o E -
ta elo. 

1 Por esse Regula)1Jt\11to, O$ ser.viços da E~trada 
tonstituem um rarno especial da administração do 
Estado com individualidade propria e economia se-
oarada. As st.tas r nelas não são recolhidas directa-
~ente ao Thesouro do Estado, mas a um bar co, por 
n1eio do qual são mais facilmente movimentadas pa-
ra occorrer ás despe~ as de cust io. 

1 11
' 0 1'd'ireétor gosa 1da· mais ampla autonomia, sen.:. 

do por cllc livremente nomeados c clcmitticlos quasi 
todos os empregados. , 1 

l Os setviços foram ·distribuidos por quatro divi-
sões, . a saber: administração central, trafego, looo· 
m'~ ão; lihhal e adificios. 'I · 

~e accord com e~te Regulátt1er1to, foi nomeàdo 
para o arg ''c] director 'um profissional exp rimen-
tado, o dr . Ismael Coelho 'de Sousa, que então exer-
cia as funcções de chefe do movimento da Estrada 
cie Ferro Central do Brasil. 

- I I Começou logo o Governo a qiçfar ~as necessi-
dades mais prementes da Estrada, fazendo a quisi-
ção de trilhos, ac~e~sor,i9s e dormentes par~ a linha 
em deplor~veJ e~tp.do, aqq4ippdo ~ reparando. loco-
·motivAs, ff,z ndo e r1epar~ndo vagões dotando ãs of-
f!dnas 1 d.fl11~Fhin,is~po. \ impJ.escjn;d1~ve is, : d~~~? ,11J1

1
; 

J.Hn 1 f lll11~1'm~n R· á pb gaçao assprrp~~ na 
1 
cl~UsHf~ m qq co tra,Ç, o P. ,arrendamento. I I 

I. • T ,1 rT l I 11 I I 1 '-'l.C! 
Foi 1 subrnettido '4 approvação do Governo r d~ 

rUnião r o r plàno 1 de apparelhamento <1a . Estrada, ·c! o 
qual adns t.a,,a ~ acquisição de: ' f , ' , 

11 'I ,j I I I I I' 11 ' J I ( J 

I 1 1 84011 Ki Qm ~1ro, s çl.e,, tri.l_hos; r " I 
~ 2Rp I _ cJ ri r rq ,, .. ' 

, 1,, , 11 . ) ta a, 1 e, j,U cç)ao; ,., , · 
1 lft ,(JJj f .J I)J'/•) flf., .~, 2~ o qflv~s ; I • d f>'' 1 , .c,f. ·,., 

2 carros salão· 
I 1•11t/ Jfl( J 1')1 •. , l.2, Çfl~fP. } I e . ~ la~ se pf!,ra , pa:~s~gefro~;1 1 

1 1! •18, car qs, 1 R~cl ~·n • c.l~~s , 1 i~et;n; 1 
,. l li 9 ,c.arr PSIPJlStos,. td~m; p, (' 
r• tQ > Cflr;ro~ ,nar~ JJ'\g4g rJs; . 

·,1 t t1Q rvf\g-~~ f~Chí-l~os;. ir f 
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4o õe~ ~;ani ' traq· pbr ~ de gaito' . . 
j) ::~5 h 'r~r~ ws~ortc de lllhb!; · · 

' ' la. N~nc a . I te ' para lo ohtOH~ás, càrros 
Matenal s r sa 11 ) '• ( rodeiros aros molas, bombas, etc. ' 

t! , v a~ sI '·na . p ;atrlze~ pata as otficinas e depo-
c 11 13 I h'ás 4 machinas de furar. 2 

's to ( 1 ~ to h\ 2 . Ir ~ fo~m' dor s 2 mart llet si 2 
comp çàsorcs~lhb cl: tornear pran~a hydraulioa, ma-
serras, appart; ' , 

chi'nrt~ pl!~~1~' :~.f '}p.provado pe~~ go~~r~~d~~:~;t 
e or elle 0 Estado terá de d spe er · · d~ isfo é, ·multo ·t,1als' do qúe se obrigára na ·letra , 
contractó J 

Já foram adquiridos: . 
. . . 200 kllometros· de 'trilhbs e seus acce$sonos, dos 

1 00 kll ncttos já recebidos I l\t.laos ot . . ·I . é ia• "Consolidation"' que 14 tocomohvas, me USIV 

eM~P1 i~~~~r;:p;~~~a~~ssageiros, inc~si~~ a~ de 1 · ~ 
classe h~ po"ço encQmmen.í)f4dos ~a ur p ' 

~ çarros ele J:>agflgem; 
76 vagões; . Jr 

150 ar.os para tocomohvas i ,· 1 
350 ~ros pá a. vagB s; 

1 ' 1580 lnolas .para trucks; . 
2 ooo rolós de ar(lf)ie ,farpado; ' I 
'2'. 993 kllos de g atnpos para cerêà. 
'A. é.rrt d\ssO 1 ram C0!11 pletámente I I' e~ , á fias . 8 

, ê 1 'à ll' tu Idos di ~rsóS car ós e 190 va-
\Rwcqp10 vs' ~ntada~ dezenas d'e'• lnachllias . óperat,riz't 
goeS e a b a • \nÔa nâO I totnple a'-
~p~nt~~f~~~:~~\t1~~~SS,, tt v~odpreeria~en~~·~ ~:P~ :!~~ã: 

te se de ti am, poiS; alêrrt p serVIÇO - . -
CJ. t . . I rodanfe o cle , ~racQa@,t alh I sao 
ttc todo o ma ena c1 · s naçionaes 
construidos, com o empre~,o de ma, e l~r~r\o' , nad~ 

- a 1chas e c ar s para pas r ' . vagoes, pr t . • , , ·, tP: · ÓS ate tnesmo 
inferiores aos stmtlarc ex a gey ú' ã6 e "prestes a 
uma locomotiva se acha em cons, r c c· 

ser concluída. , · . 1 ' ) ~6 no Ate 31 de dezeh1bl'o ulttmo, .Já hav a o ~ter 
do Estado .empregado2 ~7o8~PÓ2a~elh:n~:~

0~5~a.já ~~i~~ 
dél a quantia de 2. 90 · $~ . . . de 
ou autorizada este annb' ~át'a ,a ~cq~ISIQãõ ma-
terial no paiz ou no exterior excedera t!ertátnerlte de 

, I 
3. 500 :OOO~poo, que é a verba orçàmehtarla destl· 
n~dfl a e~se filtl. 

Parallelam nte a essa remo~e l ção d ordem 
mat~rial, tem sido levada a effcito ' a de ordem mo~ 
ral, tpcutindo no pessoal cóhsciencla de uas respon-
sa~ ltdad~s , seve a ,disciplina e 'dandó-lhe melhor re:.. 
muneração para quê não lhe falte cstflhulo no cum-
primento , dos seus arduos deveres. 

I I 

O augmento de despesa decotrente da clévação 
dÇ>s, orde)lados qep ndla porém da ~ppr vação db 
governo fed~ral lryteressado na renda liqttl~a da Es .. 
trad;t e, Rara que não pudesse haver duvida ,ob e a 
concessão pretendida em favór dos leaes servidbres 
d(L Rêd~, e~t~dou-se p imeiro cuidadosamente u111a 
revisão das tarifas em · que se teve ém mira apenas 
corrigtr os fretes evldéntemente baixos de mais, pará 
se o)J er J,lm exced~nte de receita necessario ao fim 
cqllima~o . I .' I , • !.,). ···~': J • 'i' ' , r I ••• 

A ori~ntaç~p seg11ida na org~nização' ' d~s no~ 
vas ·tabellas· c;le veQcimentos foi prlnclpaime te no 
sentido de distribuir o nccresclmo e re1c~lta' pelos 
eJl)p!=egflqps cujos salarios' fossem do rfi~dios para 
o~ inferiores . F)ea am, assim, exclui do do augmen-
t~ os funccionarios de maior cate~ ria, ta' co o ' 
dtrector, os chefes de divisá o secteta io, o thesou-
rciro, o chefe da contabtÍidade1 o fiel ' ~o th so reiJ. 
ro, o pagador, os engenheiros resl ent s e o' rhestr~ 
geral ~las officinas. Quan o ao di ector, q i e perce-
bia ao tempo da antiga Con1panhia àrr~riCI taria 1. • 
4:500$000 mensaes, passou á vencer sómente . . . 
2 ;5'0Ó$000' desde1 o inicio da' h1inha adminlstráÇão. 

I J ',r; ~ f .1 ' I f ' 
1 • ~ se Taz sentir o. resy a do dó nos 'trabalho. 

A linha entre Solec\adé e 'ltajubá estfft ncame'nte erh 
bças concli~oes o'ffb·ecel1do ao trafego toei~ a I segu-
rança. Ali' s é nesse trecho quê se trànspõem as 
Setr s ti , l'inheirinho e do Pedrao. 'No fr chb tlc 
Itajubá até Affonso Pcnna, a substituição cle1 trllhbs 
~ . . . . . 
.01 mtcta a sunu ·ta eQmente da st~(es de Olega-
rio Mrçiel e Rennô, já estando assentes' nove 'kilo-
met ds tneío. I ') I 

Entte SbleCJade e Freitas estãb s hdo substlttli 
d s t 6 k!l mettbs de ttilhos. •, . 

. . ~~ dffl~lnas e, depo'sitos rec~bem 1dia a tUa tn'ó'J 
vos m Ih ramehtbs, variás t!staçõe estão' se'ndb re-
formadas e reconstruídas, postos telegraphl os' rld-



vos vêm· facilita, a circulação dos tr ns ,onde as dis-
tancias entre as estações são grat d ~ 1e hovas . lxas 
d'ag11a v.ão sendo installadas para a tender á 1 h!h-
sidade do trafego. 

Como se vê, o esforço da administração tem si-
do continuo e intenso para rc9rganizar. ~ est a~a, 
restaurar a linha e dotar a Rede do matenal necessá-
rio. ~ ·~ t J\1

1
as não s pode esperar do governo do r.SI~tlo 

o m~.agre de realizar em mezes umá obra que ex1g~ 
alguns annos de trabalho constante. Accresc~ que 
temos tido contratempos inesperad s, como seJam a 
difficuldade de importação de material da Europa, a 
baixa cantbial, o augn:ento do preço da lenha, tnes ... 
mo a falta desta c o exodo dos trabalhadores em 
busca dos altos salarios offerecidos pela lav?ura ca-
féoira. 

Tenho, porém, a convicção de estar fa,te.ndo o 
possivel para deb,ellar a crise e entrar n~ pênodo da 
normalidade, o que depende de tempo. 

A receita da Rêde em 1922 foi de 8.463:822$652 
c a de,spesa de 7. 175 :524$997'. . . . 

Fiz recolher ao Thesouro NaciOnal, JUntamente 
com as quotas atrazadas do arrendamento p~ovis~
rio da Rêde, na importancia de 1 . 202:565$996, mats 
a som ma de 292:312$060, perfazendo o total de .... 
1. 494:878$0513. ·qsta importancia refere-se ás quo-
tas estipulada~ sobre ,a re~da bruta e ao sello propor-
cional sobre ~s mesmas, de accordo com o contracto 
ele 2 de , janeiro de 191P. 

Releva notar que no contracto feito colm o Esta-
do do Rio Grande do Sul o governo federal instituiu 
de~de logo o regimen da di~isão da renda liquida em 
duas partes eguaes (clausula V do decreto 14.222, 
de 18 de junho de 1920), o que se recusou a fazer no 
contracto com o nosso Estado, que é por isto mais. . 
oneroso. 

I 
ESTRADA DE FERRO PARACATU' ·. 1 

O governo passado em boa hora lfquidou a 
questão j udicid}J ~a antiga conc;essionaria ?es~a ~s
tracla, tomando a si o enc~rgo de constnnr tao uni 
po~tante ,via de ponetr~ção . dos nossos sertqes. 

O resuJtadQ ,cons~guido etn ~ ~nnQ& ~ .r~~~rn~~~e 
éH~ mimv 1,. I ' , ,, •q 
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·: ' No primelr armo a linha que parte de Martioho ~ 
Campos, na Estrada de Ferro este de Min&s, ai- , 
~riç,o~ Bom Despat~o á 6e kilometros dQ ponto ini-

t!~", no segUndo h gou ás margens do S. Fr~naisc;o 
a 96 k s. e, no terceiro, attingiu . ~ cidade de Dores 
cló

1
lndayá, ·, 1 129,800 kls. I llfJ 'I 1 1 , • 

. ~ste 'fretho, ainda não ináugllrado ofrficialmen., 
~~· Ja se achá, entretanto, em trafego desde 28 dei 
cl .t en bro d . anno passado. r " I I fi•• I 

I A ~ tensão total da. linha é •de 132,691 I kls, sen!. 
elo 130 k,J,s de linha-tronco e 2,691 m. de desvios e 
trlaqklitó de rcl ersãó. 1 • 1 , • 

, 0 ' typo 'de' trilhos1 'é nHtlfo variado, predominan-
do 0 ele 22,32 kgs · P r metro corrente, havendo tam-
bem trechos ' ~e 18,20 'e ' ~4,8 kgs. ,, , 1 

A _estatisticfl inostra que 1 os 1"'trilh'os de 18 e 20 
k~s . ~fiO oferece}n segurança á circulação dos trerls. 
Sao t~~lhps u ado~ e o seu empr~go j~stiftca'v'a-se na 
occ~stao em que foram lançados, pela difficJidade 
de Importar material novo com a urgencia 'requeriqa ' 
Devem s.er retirados em breve, para· 0 que já 'dej a~ I 
necessanas provid~ncias, 1 

Além do pessoal das turmas de conserva ~a li-
n~a, .manteve a, Estrada, na estação I de Alvaro çla 
Stly~ua, t~ma tt~rm(\ ' para ~i~peza d,e corregos, e}Ç-
gottam~n!o de lag.o~s e rechf,cação de cursos ct;aguÇ~, 
o q~e mu,to b,en.efJç)ou aJ região. Jodas ~ ~s casas ÇQfl-
strUid~s . par1t as t4rmas de conserv.a oberlec m á~ 
preSCrtpÇOeS da prO~hyJaxia I rural, 1 r 

. O 'tr~fêg . chl sido téito', eg'ularment ,'Jap ·ovei-
ta~do-se o mais pós~ivel 'o lrl tetia1 tolia te e de ta-
cçao. O ~' lerd de' arros era insl.tfflcientc peld L 
foratn ultúnamente adq' L iridbs l.tn'11 1 'arr d, ~ .re · . e passa-getros e outro ~e inspecção. ' , t • • , 

.' · O fúvernb 'approvou 's tar'H~ 1 pro lsorias vis-
to 001110 sómente a J stati~fica de httlu1s) anrios 'pód 
nJ re er ' onfia Ç I ar~ &n/fr 'cle 'ba e a u'1 e 
sobre as tat~j.fas clefinitlva's 

0 
I 1 esw q; 

Para o 'movimento 'global 'da ' est a' a d . I ' o anno, lal'receita pót tonela'cla-kildrnetro foi ~ag~· 
tendo contribuído para essa médiq tã c~· 4 ~~q, , 
fret s de merca'clorias imno fada~ '' o o e ~v~ ~ ~. os 
e •k r' zcne, qu reliclcd11t'f 1 m(iito' 1~disWq0u W1

• te:IH~s 
tacfa·s, productds 'agrk las cqfrel os'' e I as e>;p r 
as cascas vegeta s. E' de 'crér llri 1 [' 9tYtísl a~~lt~!11 . 

"J , en re os ·produ-



4 ...--

êtdslrvagetaes, o algodão vep~a ,a se tar~ar a merca-
doria de resistencla e os Sl\inos, ~~*~ os , aplm,ae~. ' 

·A despesa por tonelada-kilon,1ltro orç?ll por 
$889 prdduzindo t111l deficit d~ $.! (?,5/spr l d~Õ~· 
Um ~ dosJfaotot~s qu<: col)j,ibuem para s'se ~7s~~~~
Jibrio é a pequ'ená extensão ,9~ IN.lla trafega a,. p ~~ 
as des es~ a pprtir dq cer,to · ~'!U'~C' r~scer;l tltat.s ra 
pidam~n~~· ~ssiJ~ _. ~q~·~ . a rec.~~~~ · .n;ens'à~'to ' dúpl}~:~j 
com a inauguraçao de Don~s, feiiC:to <\ l111fla 1>~~ . 1 . 
c1 96 a 1 ~O ,kllometros, ao 1 passo , q~t e ,.a. ~~~~pe il a ti-

' ) . o t 1 ' , f ' ' I • 

gm nt9U j\11UttO (10\}CO • , , ,. , • t t~ ·· b 'serviço ele cónstrucçãCi ' pros'é~~e· a~ftv, , n ; 
~ ~ trecho d~ Dores q I~day.~ ~ Q.ueb.ra attga-

ll{~,, pa ~~ten ão . de J,43í!~mS'., ' t~m o s;rvlçb ~~ ,te1r-
raplcnagem e ob·ras d'arte: guast c?hélUtdo • . á 

Nos estudos de :. prolongamento ·da · e~tvatl a'/ 
exploração contitn1a iegularmertte, teh?~ stda: ap-
provaoo o Rr.ojecto até as margens do .n~ ~1daya, se-
g~n~o um~r linha estudada em subsh!ut ao á .ante .. 
riorhient 1projectada. Pelo novp' pro]e~to e.vtta-se 
um I'Nnnel dispendioso e encurta-se a dtstancta com 
vanhlgens teci nicas apreciaveis • I • • 

Consoante o meu programma, I prosegutret na 
c6'nstrucção dessa Estrada, á medida dos nossos re-
cursos ' fir\ twceiros, ' ontribuindo assim para elevar 
dia a dia' o àlor dessa grande proptie~ade incorpo-
ratli!. ao patrimonio do ~stado e para mcrementat a 
producção em largo tracto do nosso terrltorio. 

·'' ESTRADA DE FERRO LEOPQLDfNA 
J ' I A ~ona sefyi ~ pela Estrada de ft;rro L~ppol-

diné\ ~~sde l 111u'tR recl~Pl~ ,urpa ti~c~li~~ç~p e~flci n-
te par~ os s~ ~·ç s qe~sa <;ompanhl~,q\le . t~m diversas 
obriga'ções J cump ·r em yjr ~q~ ~os contr,~~tos ce-
lebrados com o Estado. ,. " )I I 

O gqv~r~o lmi~~iro fo1 ao ~nçpl'\tro des~~ é\sp1ra·.:. 
Ção, ext)ectind•Q Q lnecreto n .. 6. 1 a?, ri 2$ d agos;-1' llf I )" ) I r. IJ , 

to do anf\O passado, se~~ndo 9 q4al1 po portana Qe 
30 de outubro do me~mo anno, toi desigrado o ep.:. 
genheiro A!cicl~s Lins p'\ra. CfC~ccr in!~·rinat~let~ e as 
funcçõc~ l1e él1e c, qé\ ft~calt~a,ÇFIO da redq mp1C~tra ela 
Leopoldma. 1 1 

, 1 ,, 1. • " .. ' • ' 
Eni tl de oqhibrQ GIR ,my mo anno foi, Aara ~f 

feito~ tia fis c(l li ~ ç ~ o, ~l{yild ,ç\~ a· rêde d~ss~ cstr~(la 
em 4 secções ficando cadé\ l-!111~ deltas a cargo de· 
un{ ' en~enheir -a.juqante , 

I . .. 

A f'scalj~aç~o dé\ ),q~p ldh ~ toJ}104 assim orf .. 
epta9 o no · c vem ,~o~clo f ~~~ çom fl?.d t9 cuidado e 
dlllget1 la, d~ndo 111 ret~l\ltaqo sçr ni . ~xan 1qa~as . e 
'attQndldas as r ~lt,tmaçõ~s cnder Çadas1 á Sect'étari~ 
d A • I ' f , ' 11 I a .("\grtQ\\ uta. ; ., .r • · '; 1 • 

,. ,Q ~overno ~ jé\ xp~di1,1 1~ ,d~n . li A~ra s,e1 t~~~ ·. a 
~omada de cont~s au p 1Sa h I alg~ns am 9,S, aftm 
de qur: ~ é\pure, A q tantia qu~ i a.; Cq111pan~l~ ten1 de 
reçqlner ao~ ÇQfres e&t~d uàc~ pQr 1 força de çJaLsJias 
iollludiveis ct~ ~ 1-1 cont ;.teto . .};: ttfenqcnd9, Çp'rtlpa-
11bif! tqul:! é\ tqP1& IÇt de onta~ f!evi~ 1 re~t ingir:-s~ . ao 
í'X~me da receita, determinei, para ~~q, rm' fastJ~,ar 
lllé\IS Q nagamqnto devido o F~tadp, quç se tlzesse 
o serviço d {lq ·o dp com e.~~f lnt~lligenç,i a ctacla ap 
ajt.~st(l, ) com prot~sto ele subm h~r o cas ·á deçlsao 
arbitral ! · 1 • • • 

Foi approvadq \,\m }1orari0 1provisorio e' ~studa
se um horario definitivo com o int\litÓ de rn~llwr ser-
yjr á v a& ta ~O Pé\ &trav ~~a9a pelas' sua~ Hnha~. 

A fiscqlj~ação t 01 provicje ,iàdo t wb m na 
parte referente á distribuição de 11 ~tçiiat · r da t~ á 
lil~ha mineira, ele moctq . ;.t fqcjlitai os Írjtp orles, 
fettos cotl' atra1;p ç mamte~ pn'ljul~o qo~ expo ta-
clo,r~~, l}Qtad1 111ent d~ c fé1 n;.t poca p~ s 1 fra. 

Achando-s~ grapdc~ , t ec~os da rede n 'neir,~ 
de~sa l;strada at~ ago a de ~r~y'do~ ~~ cer,ças, em-
quanto ~~tro~ a~ t~m mal CP,ns~~vaÇa~ 't! 11 smo , in r 
P;~stqv~ts1 . IJao ~~ve~q~ 1 ~ çÔp tq.Jc( q d5 . J~s qbe<;le-
~IPQ ~ enhum cqtepq ·teçl \'\iço Q.U r~guliJn ent~l' of-
ficfo~r~~ , ~ Est a9 eJ11 f o CJ~ j~nh~, ~ltbn?, qt~r~an~ 
qp-lhe o Fl'élf,O cle 30 ~ha~. p~u4 ~niClé\f, o ~erv'ço , e 
CÇlOStr.uc~aq ~ I r fqrm~ ,das crrr é\S l ,, I ' 

I 

'I l • NAYEGA~A01 ltfLUVfAL ~ )fi ,t) 
! l J I r I I r l J J T lt 

.A n~vegaç~o f},uy1\a nao .~e t 'l1J , ~dq 1 ~ntr1~ 114~ 
a,, at(pqç~q ~~~ ~eyt~ Q~~J?r(f;tr R~~~v~çur~9 q~e ,Slffe· 
1eç a careo<;1a P,f! yla.~ q~ t~f\n~pmte. ; 1 1 

1 , P,ara déJr o,ex~mplq , af\~irihq do aprovejta~'Iír! 
t~ dos nQSS~~ qos~.(e~q,veu 9l9,0V filO ~~~~l'. q[e lSé\~0 
da .n~v:g~ a .elo no PêfaC'\tU IJ <;!e · ~Çh9r~o f:;Q11J,:é,l f\U .. 
tR · ZAÇf\ 1 on~ ela qo art. .t 1, qa ~~1 11 ~ ~ ~~1, qq 5 (fe 
q ttlr!b~o p ~nt10 nas a o. 1 I ~ r 1 I • IJJ I , t 

c~nlT~~tp ' lc ),:aqq lfm ~ pe feV: reirq 11çles~e 
a~no, a htulo de xpcnencta e cst4ctq, fqi ~penas 

1
cl,c;> 

pt azo de 1 annq c por ~lle o ç lltraétfln tq ~e ;obdgou 
~ man~~r e custeH .~ serviç9 de ' tr.~ri~Pqrt~ ~~ pa~$~ .. 



• '·11 . r i· \ r rrlá' •'eM 'ó' Pctto .lde •Buritys ·e a/·barra 
,dg I p,sJI Cri Cl~alc~ I ~U~ ll cbbrh do' tarifas previamente 1 ap-

0 10 rar aL , b . . ti . r ~· kM ' lo, Ooverrl '. ' bngou-se mats ·' a' con.,• 
~ • ' J' J' bar r~ do ~aYac'atu' 'um armazem d~ mer.-
~u~~rra~ e uma peq ena officina de tep!iraç?es, e 

~ F' r o. de I Br it s, (JUt b artnazem f d depOSitO de 
,10 r d ,,u "' l ~< m' di 'só Iterá de remover· pedra me ca ona . t\ t: ' . _ 
' nt ~lgullla's 'corrédeiras pà a ~aclhtar ·a návegaçao 
: ·'e'f~ ctuar · ~ son ag' m e \ ldgares di.ffic:ls, ·, lápre-

,l 1• d · .J 2 em 2 1 e·J.rls 'um ' relato no cttcumsUut-scn an o u · t 'ciadÓ daS vlag nS I t i tas e dOS 'obstaCUIOS CI1COJ1 r a~ 
I I I I d 1 ti I I J I 'I I ' I c1 e removt o:;. _ 

'As tarifas rl~ se ltido tia importaçao ·U~ ni pbr 
base ts approvadas I pelo ~overno federa l para a n~
ve'gàçao do S. Francisco e no s rltido da exportaçao 
n~o poderão exceder em caso algum de $025 por. kg_. 
'erltre ó Porto de 'Bur'itys e os portos da zona nunet-

' r a do mé~lo S. 'f'ra cisc,o. . 
Esta tenta iva 1vae sendo coroada de pl en~ ext-

to e certam~nte ' animará 'o' 'sur,to de empreh ndtm~n
tos de nÜ1ior vulto. 

Realizada a construcção da esttada de · auto-
moveis do Porto de Buritys á cidade de Paracatu', 
póde-se p(ever o deslocamento de parte do com-
mercio' de Ooyaz para o nosso Estado. 

A navegação do rio ~. Franci~co, que na sua 
Parte méAfa entre Pirapora e Joaze•ro, tetn ext~adr-

'1 I I rri) f • ..1 ~ I m cor dirlarla importancia econo tta, pots ~::S e , -
respondencia 'com 1 a's li lias-troncos 'da' 1 slrada de 
Fer 'o 1Centl·i CiO B asil e 1da1 Ce ~ai d Bahi~ 'eJ é 

d ~ I ( J. • I alirnelhiacta 'pdr 'est atl s •de ' o age 1 normaes ~ no 
, ' ·o 'l I '.il' "R· e pela navegação do P a a tu'; d u iucuya, uo ~o 

Grande e de 1o4t Q~ lélJffl\4 f!.t9s11 rt~q /. teve até _hoJe 
uma organização capaz de Wl!encher ~~. ~eus fms e 
S~tvi I tte i ~trume fó à e ch~jl íz'l ~~~6 e I pro~r,ess~ 
a uln là'rgb'1é1 opúl'efHo 'ttectl'o 1d 'te tit 'Hd ' 'n~c'ío ai'; 

Ao meu gové1rn~ . nãôl se~uz a i éa de .ear ti ma 
linHa 'de navega',ão 1Citl ; cóht\nu'e 1o m'e~mo systema 
;tté "hôje mpregado p ,las' emgres~s ~rue, . com su9-
veriçãó''6tl grandés a~~ili~s ' d~ Ui iã~1 .f~z:m d, t:.~te
g . cotn' oi Intuito I de LJuc os cómtn mae mime tatd 
e sem cuidarem da re~li.zaçãb. de: . dra~a'ge~ , :fl~a'çã~ó 
das má'rrren·s 'e dtltras 'obras J dtspehsav

1
cts a conh-

5 Jl'll'l )( \. ,, I I I 1 
núidade tH1 •navegação. 

1 
f. 

"' Ehtretanto, a prodUcção 1tlo 1 algoâãd e de outr ~ 
m'tigos. d'e expbrt~ção 1está1 c'rescenttd"b'a'sfant 111 ''h'as 

regiõ ribeirinha ·, ·as qu.eixas ~ ntra a defici~ncia 
de •serviço se avolumam dta a dta. , , , . 

'11 Apesar, pois . dos encargos que, já en:t o Esta-
do. <Dtn a r Rêde Sul Min tra, penso que teremos de 
rcar11 uma linha de navegaçã no rio . Francisco e 

realizar n lle as bras de melhoram o tos, qu de anno 
para anno s tornam mais difficeis pelps successivos 
nesbatrancamentos' 

No alto S. Francisco, estabejeceu, em 1921 , um 
serviço de transporte de mad i~as por meio de ,lan:. 
·has, ntre o ar~aia l d Po~tq Real, munjcipioJ ,· d~ 
Formiga, até a ponte da E. F. Parac~tn'. · 

.Esta expç(iGncia v~m provar a praticabiVda· ~ 
da navegação ,nesse trecho, onde penso crear uma 
jinh~ de nav gação regular, alunenta~ora' do t~afego 
ela, E. F. O~ste d~ Minas e da E. F. Paracat1,1'. . 

- A cargo da Rêde Sul Mineira existe o ~erviço 
de navegação do Rio Sapucahy, ~artindo' do pbr'to 1de 
Sapucahy, proxtp10 á estação, Affonso 'Penna: na 
,Rêde Sul-Mineira, àté ' o porto Cuba tão, ''abaixÓ 1dÓ 
Poço Fundo, com 160 kilometro's. , ' ' ·· 
1 ? sse serviço é àctualmente feito por dois bpo-
rC's em trafego mutuo com a Rêde Sui-Mnieira. 

'Outro trecho do Sapueahy, onde existe um ser-
viço regular de navegação, é o comprehendido ehtte 
o porto da Fama, na estação do mesmo nome1 até 
porto Cartito, tom ' f 00 kilometros mais ou menos. 

' E:<plorada pela Esfracla de Ferro Oéste de Mi~ 
nas, é'lfeifa ' r~gular-frlente a navegação d R.w Gran-
clr1 no t[ech? ompre:hendido entre Ribeirão Verme!. 
111o é Capetmga, em uma extensão·1de 208 kilome-tr' s. r • •· r ., , 1 • • , • 

Tem sido objecto ele estudos o a roveitam nib 
désse mesmo rio, 1de Cap'etinga para · diante, 1pare-
cendo que alguns tr chos poderão ser alli ligados 
com pequena obras •dp desobstrucção. 

ESTRAbAS ' DE' 'RóDAGEM I lJ • 
f )1 ' 

· . , Aléh1 de proseguir na construcção de estradas 
de rodagem iniciadas p lo meu àntecessor encetei a 
!Cônstruêção de outrns, algumas das q).lae~ merecem 
· partic;tllar referol'\cia pela imp rtancia economica de 
seus traçados. , , , . 

· Capncitàndo me da funeÇão eminentemerite cl-' 
vilfzadora reservada it estrada de Januaria a• Posses, 
'I A. S,._7 ti .. 11 • ,, 
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~ué ~orã ' erfi oinntunicaçlo o Sudoeste da Bahia e o 
Norqeste de Ooya~ com um porto fluvial nQ S~o 
1 tanciscéi,1 tnátldel teCOI111lÇar as obras interrompidas 
'e,' apesat {ias grat1des difficuldades a vencer n~ssa 
'te~lat> desprovidA dt! todo recurso, posso annunciar 
,que oY tt'abalhos de terraplenagem attingiram as 
'íhárgens do Cárinhartha, no& lit11ites com a Bahia. 
. Est~o assim promptos, faltandó apenas 4 pon'-
t ... , t72 t<ilometros tle estrada catroçavel, larga, de 
·rampas 1'de'c11Ves suave§, contando grandes tangen .. 
t~s, e t~rtdó tantb m lliicladàS as bbras de execução 
.t~as poJ1tes, qtl são ·a dos CocHos do Macaltubas 
do BbrYathltdo, do Catolé e, tinalrrt~hte, do Carinha-
rtHa, que fica tão terminada$ até outubro. ' 
' O comtnercio já se faz lnter\sathente pdr ésta 
cstrà'da, trafegada cliariamertte por dezerlas de tro· 
.~as qú~ dén\andam él cidade de jartuaria, sentindo-
,se lellzes os settancjos goyanos, quattdo transpõem d 
C~rinhanhà e epC91\trarli a rttagnifica estrada con-
1s~~utctà pelo Éstadd .' 1 
. .. Como nrão ha (!brigas cobertos para pouso des 
ses admirayel~ patrlcios que dotmem ao relento, vão 
.ser construidos fiOS longo da estrada barracões que 
lhes serão de grande utilidade, tna:Ximé no tempo 
das chuvas. ·~I 

Outra strada que será alimentadora da Óa-· 
veg~ção fluvial do S. Francisco é a que, partindo' da 
c'pade do mesmo uome, se dirige á Villa Brasilia, 
com 6~ kllo~netros. . ( 

As obras que se achavam paralysadas, foram 
novamente atacadas, de modo que possam estar cQn-
,cl~ictas dentro qeste anno. , 

Os ~ervlços · de construcção da estrada de rodá-
gem que partia cto Morro elo Pilar em direcção á Ser· 
ra do Cipó, ao encontro da que vae desta Capital 
áquella serra, foram suspensos afi\ll de ser conve-
nientemente estudada a passagem da referida serra, 
que offerece dlfficuldades technicas, que só um es-
tudo clemoraclo poderia resolver. · ' 
·· Ease importante trabalho de engenharia acaba 
de seJ' 1ultimado e submettido á apreciação do Go-
verno . A estracln1 até ·á Serra, com 112 kilometros de · 
ext nsão, foi inteirantentc remodelada e encasealha-
. ~a nos trechos mais neccssarios, oHcrea ndo , hoje 

. t 
Jl Ir'· · . ---

optimaS condlçõ~~ f?:ara o ;, outros vel1icutos r r.a eao de autotnoveis e 
Via de cop&id ravel valo I . . ' 

tradat {I aLJtomovl'!is ert r {eg ona será a es-
Para at . ' e, a cidade de:t o por o d~ BtltitYs, no rio 
de 52 kilometro~ que o gp ~ome,/orh a' éxtensão 
estudar e ·orça li~ ppz e ~verno, .7POis de ''ma dàr 
cdnstru:ção I sido ~rr ~~a~ad~a:o~bl~ó~'~6tl~dd a sua 

O no Paracatu' é r ' 1 • q~ÚOO. 
d •navegação entr o ~t~veg.avel e já existe o serviço 
nti 8. Francisco ,ele mod nqoQ,aqÇ> i POJi~O e a, ~ua fo'z 
e§t à~a ficará, ·~quella <1i~~~e~tma· .e~ , cons~ruidf a 
S ~ 'Francisco, que vem ele J g~~a la ~~t:gaçao, ,do 

11 '1 A estrada terá tnuito· b o;az~J R ~ :uapora. 
·- rampas rninimas, curva.s d~a-s conchçoe~. tecpn. c as 
vessará terrenos s ecos .gra~qe~ rarqs,- a r,a-
ap'resentar'á poucas obr~s~e~l'l (tiOs nem, 1,1arc~s, e 
pequeqa imporfancia , ar e e estas \Tiesmas de 

t f i f 

A Uil <tonstrucção iniciad , h , . 
verá flbat r con~luida deht d a . a poucos dias .de., I 

I Jf ütral r e ttad ro. e seJs rmeze& . . d ~ que Va1 JC011Sttlta · I e Uffia , Z(i)lla de• grande fut é, r O~ li Interesses 
de de 0~ldàs a' estancia uro a,. que llg~rá a c(da-
clo Rio Verde a p0 ·hydro mm~:H·aJ de Pocinnos 
Mogyanà. ço~,. ponto terminal do ramal di\ . 

' Os serviços de terra d . c , , ,. • 
da, 'que o Gbvelln'o, mandou e ~~ trecho dessa e~tra
atacados 1 r r , 1 , es u ·ar e .orçar, já fonani 

No próposit0 r d~ ~s'tab 1 '· 
ent.ne a· í?lona do Centro e a e ecer communicação, 
estrada, de,;uJt0tn9Vbis o oda Matta por meio de uma 
to,• a, JDOSsibiliclad c1 'r overnp ,estuda no rnomen-
e ~nclustria. ,' 1.gar Bello Horizonte á ,União· 

I ) ~ ' I 

Jl w8ta magnWta estrada d . ao Jt mpo •do lllmperlo, astl:w e .rodag7m, construída 
aban?o~o rnasl lrecehtemellt: por r mtnt~s anhos em • 
dos llnutes do Estadb do R' ' a su~ hnha tronco· 
reconstruída pela Cama dlo até .Jutz de Fóra, ,foi 
para• esse fim ~ecebeu d~~ E ~s~a Cidade mineira, que 
45:165$056. 1 ,, " 5 a, o à qúantia de . . .. 

A · " 1 
r mesma Camara rec t · 

1 

lo~garnentp da União e I ~ns r~ur tambe'rt o proJ 
ate Goy ná na d' . IJ ustna de Juiz tJe fóra 
v o, r.~ c 9end'~' çlo ~~ Çt l com o' muni~ipio de RiÇ> No-
50 :000~000. 1 1~u gpverno ·o auxilio de ....• , . 



toda a linha tronco ·t d restaurar ·, , l Com o ft o ~ . 1 até aarbaccna, o Governo 
dessa estrada tradtctorta Camara de Palmyra, que 
entrou em aqcordo. co~n a m um tetço das despe~as 
s obrigou a.. otnb~::à~~ dentro do murtlciplo~ m· 
de r stauraça a i da sua conserVàção. As obras 
cumbinao-se, depo s, 
já . fora, , atac~da~~s prelhninares para entendimen,: 

I-la negoctaç d Barbacena e a c ~ 
to analogo com a Camára e . 
j ui~ de F óra. . á ã de rodagen1 da zona da 

" 'O plano ~e vt ç o me o de execução, tem 
0atta, i ~ estuda?o e· t~~o~o os ç municípios daquella 
o objechvo de ltgar d União e Industria pela es-
região á lirihà trónco S~ João Nepomuceno - Rio 
trada Catagua~e~ S a~eraldo _ Rio Branco -
Novo ou pela hn a c'oronel Pacheco. 
Ubá - Potnba - Governo em vêr proximamen_te 

Empenha-se o . ro'ectadas que• porao 
realizadas al~~ma! ~~~r~f:tr~tiJo do Estado em 
o centro. pohttco uasi todos os municipios da . 

. commumcaçã;e~o: Rlo de janeiro pela linha tronco 
Mattanl~~a; Industria, desde que sejam levad~s a 
~:r~o os trabalhos do prolongamento Petropolts - . 

Rio. Por outro lado, não será muito difficil. ligar :.t 
ca ital com o Nordeste do Estado por ~eto de es-
tr!das de rodagem, itma vez que se ;eahze. co~~~;~ 

ro' ecto da estrada Dtamantma- a. 
1at~~nte ~agtis~a .....__ Cape111nha - Theophil? Ottom, 
v~sto como a excellente estrada construtda entre 
Diamantina e Serro poderá ser ~daptada ao traf.ego 
de automoveis com a abertura de pequenas vana~
tes ara evitar curvas apertadas e ;a~llpa~ excesst-
vas·p O trecho entre se·rro e Concetçao na? offere~e 
difflculdades por acompanhar o vali~ do no d? P.et-
xe, e a estrada que parte desta Capt_tal devera den-
tro em breve tran&por a Serra dl' Ctpó para che-
gar á Conceição. ' · . . 

. Esp~ro poder J ~v~r avante este prOJ,ect~ e d~t
xar concluicla ou mutto adeantada a wnstrucçao 
dessas Jiqhas. 

COMMISSÃO óEOORAPHICA E GEOLOUICA 
Ficou concluicio, com s trabalhos de campo do 

anno passa'clo', o levantamelito dás áreas fo.m,p~·e- , 

! ibJ 
' hcndldas nas folhas de Bocaina, Pouso Alto e Sole-

dade, e bastante adiantado o referente á de juiz de 
Fóra. 

Está, assim, levantada toda a linha de limites 
com os Estados do Rio de Janeiro e . Paulo, entre 
Tres Barras, confluencia dos rios Parahybuna e Pa-
rahyba, e as vizinhanças da fazenda do Charco, no 
município de ltaj ubá. 

No anno corrente, os trabalhos de campo effe-
ctuam-se nos. municípios de ·juiz de Fóra, Mar , de 
Hespanha, Além Parahyba, -Rio Novo, S. João Nepo-
muceno, Ubá, Pomba, Palmyra e Vil la Guarany. 

Foi publlcada a f !: ta de Iiveira, já tendo si-
do enviada á imprêssf. o a de Bócalna. 
', Ainda este anno, deve1 ão ser publicadas as fo-
lhas de Pouso Alto c Soledad . 
. , Mediu-se nas vizinhanps de Goianá, empre-

gando o fio invar como b:~ simetro, uma base geo-
Jeslca de 3. 122 metros, te11do sido verificada com 
uma .differença de 8 mil i metros . 

Foram deterniinadas por um astronomo do 
Observatorio Nacional as coordenadas geographicas 
ele um dos matcos dessa base, para o calculo elas 
coorde1~adas de todos os vertices ela rêde de triangu-
lação. 

' Dentro em breve, iniciará a commissão o ser-
. vi~o de medição da força hydraulica de cursos d'agua 

do Esfado, para o que já se. acha apparelhada. · · 
_ .~o cqrrente anno tem a cothmlssão o seu pes-

soál duplicado. · · 
, CotJl os seus serviços foram despendidos ' , , . ' . 

' I 117 :8~5M76 ,1 • ) ( I 

1\ p.erfura)ção 'de 1PoÇos para agua, serviço que 
está ~ffecto á co~1missão, será começada logo que 
!·0 ultimem os r~paros de que carecem as machinas 
perfural:loras ~~~.;. 'Lu,iz" e "Keysfone". 

SERVIÇO METEOROLOO'ICO 
O· serviço · meteorologico, reorganizado ·~elo . de-

. c teto n·. 5. 893, de 25 CleLfevéreiro do ' aJilno passado, 
· H~m hoje 44 es~ações, sendJ uma de 1 .11 claSSI!, vin-
~e. e qua.!ro , d~ 2. n, dezoito de 3.a! tttma thermo plu-
VJometnca. · . " , . ' · 1 , " 1 

'As' 'observaçõesJi meteorologicas, ' salvo em poucas 
. estttções,~ for~,m . fei~~~~ regt.IJar~ente. , .Não ·se póde 

· Jtir..Fmú: <>X·IgJr perfeJçao {num !Serviço novo te· que·:re ... 



( u r "Oiih cimentos sp oiae ' m~s. a frequencia da 
~~, ' I t.cçõcs va co rlgind a~ , laclunasderlt9r~~~~~g· ia 

Os trabalh s d clirnatolog a c n . 
~ ., rl"o.la correram saUsfactoria)11 nte. Publtcou-se o 
~h ~ n 
boi titn m teor logico de 191 v· 
' f(i)i encomtttcnd~do e já se f\ C ~a em I arte tec7-

biclo o material de~ijnado ao a4g~ento lel~o ta 
da · estações. . 1 1 , 1 f i d A despes~. ~qm ,o serviço meteor01o~ co b e 
87 :371$655, no exerçicjo pe 19~2 · . ,. , 1 

I BRAS PUBLICAS 
, I bt á 1

' Sendo a verba destinada ás qb~ .s ~u ,Ic s. no 
orçamento iQ~LJfficient para attep,de.r ás. ~.ecesstda
ctes mais inst;:H t s de toqo, o t1rpfon~ 1l1~petró, cabe 
ao governo o dever de veh\( pela ~ua ~sl P~losa e 
methodica applicação, afim de que &e ~~~ ~e~ha a 

· I empregar em1 Obfí\S ~diavei~ , 04 em rO/la~ l adÇ\U !1(~9~
daS nas suás exigencifl~ fundam ~taes, m etr mén-
to de outras obras ou . d~ O\ÜP:\ zonas· : i . : 

Quando assumi o poverm>, enc;on~~ 1, mtetra-
mente empenhàda a verga do ~ rcicio, P~ o qu~d~~o 
pude, no fim do ~nno1 empr~~enqe 1 nova,~ )bfJas!j o 
que só foi possível no ,exerc!c10, çorr,e~te.. .: _~~ 
· Mas, além de proceder a severa ft~ca~tzaÇfp ~ P.~s 
que se achavam ~m ~ndaiJl~qto ~ ~ hqpt~aç~o ctll-
dadosa dos contractos existentes,, resolv~ desge 1 go 
imprimir nova , prientaç~o aq ser~iço, elitpin~ndo ,i -
convenientes ql-Je H prahca flpont~ra e s~bm~tten.do-o 
a uma systematização, cujos effeitos , ~alllta G s j]á :;e 

. revelaráfl1 , e ~~o ~e. perdpr~r. 11 • 11. . 1 
As instrucções para os estudos pr~hTJl!fla:r,e~ lqas 

obras p1.1blicé}~, exp(}O}d<\$ J ~l11 f4 p~ . ~ utu9r.o do anno 
findo, ~vjt,ar.&o, ~sjou1 certq, él r Rehç 9 ,d~ rros. p,a -
.sa:c\os, por·. exigirem dq~ epgeo.hejro~ dados. q4~ per-
mittem um juizp segu~o, technt,co e econ, mtc,q 1 pbre 
a convenienciÇl da obra c su~ localização, de accordo 
com os q a 1s 's rao dll não 'feit s pe~'a 1 Secretaria da 
Agr.icultuta .ánte-pn>je,ctos e' l é\lnt~0vçametltos . para o 
caso , d~ coRstruc~ão de .adificios e .pont;s e apenas 
ante-orçan1ento&, no paso , de constijUGÇaP ou ,l recon-

. strucção de estradas. 1 • 1 ; r 
Foram constituídas e providas 22 ircumscri-

1 pçõe~, tobservando,-se , no g11u~amentG> dosJ municlpios 
. J.JU~ as fotmam1 1 o •cri ter\ o de dota11 todas as zonas 
.. do Estado da ylgilancía profissional d~s ·engenhei-
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ros e de, ao mesmo temp 1 distribuir conveniente-
t\l<it1 te por ate o trabalho a rea)izar-se. 
. A tt.x.açã tia sédl} das circt\m&c,ip'Ções teve em 

vtsta facthtar a Ioc0moção t.lo engenheiro dentro 'de 
toda a zona a seu cargo. ' 

Com a organização estflb~l~çida, fa r-se-á uma 
fiscalização mais satisfa toria clç todas as obras pu-

, blicas do Estado 1 

Deve-se notar que, com o augme to successlvo 
da~. circumscripçõe3 que crar11 em numerb ele 11 pri-
nuhvamente e estf}o hoj~ dobradas, tertt melhorado 
de modo sersivel a fisc;alizacão elas obras cuJ'a con-
t - b .J , ,. f ' s rucçao ~ ca aiTje~to nao ~ u~cl ta hoje, sinão rara-

monte, reclflrn,açõ s de interessados. 
Do mesrp p,q&so a efficiencla d,a' fiscalização e 

o ct~ldado posto na fel ura cjos orçamentQ~ ri'gords'a-
ment~ exqctÇ>s tom p,rod~zido a selecç~ô dq~ çoftêhr-
rente~ á. arr matf!Ç~o: frazen o a sfa proffssionaes 
õe n?to:t~ compctentr e impedindo qué se apreseti-
iem. Jndtvtcfuos. sem idoneidade e sem cap. cidade fé-
chnlça. , 

1 
, 

I Cotp a creaçã d uma lnsp'ectoria' d esfradas 
c e,fÇ> dagem, l~m~rada pelo Collgresso das Munici-

' palie adcs, ou Re 9 men.os de um~ secção córh 'cara-
cter m~is tech.nico elo qu.e

1

1

qprocratic'o, es~eçiahzar
sç-;á esse servt.ço, que hoje lncurpbe' aos en~enheir6s 
( e , ObraS pubJtCaS. 1 

I 1 I 

,Acc,resce que, si as municipalidades', como ' opi-
nou, o alludido Ço~wesso, prestarem d'ora avante 0 
s.é!t confu s.o á c ljlservaçao e defesa das óbras do 
Estàd~, lertf~r.andó a temP.Q ás á~uetoriélaaes · estâ-
dnae~ OS C t1CerfOS qtfC 'Se ffie em necéSSariÓS eCapr0-

1 e~tan?o : o~ empre~ados rn r RICi~aes 'pãra ,. r~#à'tos 
tr a tOs e lnacli~vets, ~erão ottàdas par à ~ fáturo 
~ ltas d espe~ s, britt,n~as c:ia tardànça · orrl que"trse ,c
1
ff ' .ctt~ah1 cortcertb , que, feifos 10~pó túnafuehte fe-
' m mult menof vulto. · • r r ' ' 
~ No principio do c9rrente anno, tive a satisfa-

cçao de ordenar se cotistr tlssept im'portántes obras 
~?bretudo ponites, que constituem a necessidade mai~ 
VIvamente rec amada pelas populações. · 

Tenho o proposito de applicar ~oda a dotação 
~r'çamen~ada qtte, não obstante ser este ahnb ' ele 
'". ~00 contos, ao passo qlle era ha tim decértnió áp'e-
,naSJ d 1 . 000 contos,J..._ah\da 'e.stá longe' de od~r t-
tender ás eJ<Igencias do .nosso têrritorfb. 11 

• 1 



·')Ir• i I' 'fi ' PO~TES o ' t : ' es 6 o complemento na u-
0 A construcção ae pont stradas de rodagem, que 
. ral do cte5envo)vi.m ntt> ld~sf~rma e venho realizanc\o 
preconizei na mmha P a a 
no Governo. 1 li porém que se deve 

' Neste partitula entetí o, mpre 'que possível, - ele fazer se 1 ter a preoccupaçao c\~ resistir á acção c as 
obras defi,nitivas, capazes 
p.guas e. do .tempo·. h t ~rmaclo, emtiol'a muHo 

As po tes de co cre ~stituir as ponfés de ma-
mais caras, começam a ~~ata de o . r a de maior vul-
deira, não só quandd se . facl t o tr hsporte de Ina-
to em local para on e ~eJal condições do curso · da quanc o as _ teriaes, como am 6 cortstrucçao extrema-
d' agua sejam taes, que. s ti u~~ua impetuosidade . 
mente solida p~ss~ !est~ .r i da pela administtação 

Esta subshtutçao,t. tniC da pela actual que, além 
'do con mua a ' . d passada, tem SI . bras de cimento arma o, 

de proseguir em vartas t? construindo as unt~s ~o 
concluindo algumas, es a h , do Campo do rio S. 

I - em Congon a~ r I rio Maran 1ao, . de Uberaba a Frudal, e po_z 
Francisco, na .. esti add I rio das v elhas, em po~to LI-
em hasta ~t~b~lca as C~ vello e do rio Guaxupé, no 
cjn~o, mumctpto de ' 

· · · do mesmo nome· muntctplo . . . clamada ha n~uitos annos, 
A ponte do. ~tc.tntod~e Serro Diamantina, Con-

servirá aos mu!uctpiOS h Ter~ 8Q metros de 
ceição~ ~~tanhaes e fr~çf;n ~-s d~ ~O metros e su P?-
vão, dJvldtdo ,em q~~ ulos ~esadqs. Sua qon

1
strucçao 

ta r~ a. carga . del ;;.1t~ 6$ ' :nas annunciada em hasta 
foi orçada em · ' ter a Camara de Cl.\r-
publica por 154:5~~-~~0~, f~~~r todo 0 transporte do 

' vello s~ ,compro me- t d uella cidade ou de O\ltro 
material, da e?t~~ao téaqo local da obra, transpqrte •n dp mumc1p10 a 'd an-pon,; t differença entre as refen as qu que tmpor a na 
tias. ' . Maranhão em Congonhas do 

A pol_nte ,:d~:~~uas partes' daquella localidade c 
Campo, ) ~g~ra Preto e Queluz. Esta terá 
os. mu:uctpt0S ~~~J~~fe lance cada um e foi calcula-
dms V<'-OS ~ d ~ 1 ' I !e 16 toneladas, achan. 
da para uma carga move c . 1 ·980$000 
do-se em construc~.ãp pelpo pre~o dei,n7o • municlpi~ · de 

, A onte qo no S: . ranclsco, ... 
Fructal;p na e~tra(\a ·que, l~ga . esse municlpio -ao de 
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Uberaba, está em cortstrucção pelo preço de ....• 
68:263~600 apenas, porque o Estado forneceu o 
ma teria! metal li co ao empreiteiro . 

A ponte do rio Guaxupé está em hasta pu-
blica pela imporfahcia de 28:315$000. 

Acham-se eln construcção, além dessas, mais 
as seguintes pontes de cimento armado: do rio Cho-
potó, em Sapé, tnuniclpio de Ubá, por 41 :306$700; 
do rio Novo, município de Cataguazes, por ..... . 
42:807$000; do rio Preto, em Barreado, município 
de Rio Preto, entre o Estado de Minas e o do Rio 
de Janeiro, na qual já se gastou a importancia de .. 
156:44 1$500; do rio Preto, ern ltambé, município 
de Conceição do Serro, por 40:415$100; do rio- Pa-
rahybuné:\, em Juiz de Fóra, na qual já se despendeu 
a som ma de 314:045$000; do rio Pardo, município 
de Leopoldina, por 25:647$900; do rio Verde, em 
Tres Corações, cuja despesa já se eleva a ...... . 
152:529$200. 

Ficar~1'1 concluídas e foram entregues ao 
transito puqlico, até 30 de junho findo, varias pon-
tes definitivas de cimento armado. 

Dentre ellas sobresáe, pela sua importancia, a 
ponte inter-estadual de Porto das Flores, sobre o 
rio Preto, na divisa de Minas com o Estado do Rio, 
com um vão total de 94 metros, calculada para sup-
portar a carga de 400 kilos por metro quadrado e . a 
carga movei de vehiculos de 16 toneladas. Essa 
magnifica obra, feita por administração directa do 
Estado, ficou em 188:527$200, devendo ·o Estado 
do Rio concorrer com a metade dessa quantia. 

As outras vão aqui enumeradas: 
P,on e de Silvestre Ferraz, sobre o ·rio Ca'rmo 

com um vão de 15 metros, largura de 7 metros ·~ 
gu~rda-corpos em balaustrada de concreto armado. 

I lO Ca)CU)ada para Sttpportar Um peSO de 4QQ kiJOS 
por metro quadrado e a carga movei de um vehiculo 
ele 16 toneladas. O seu custo foi de 28:990$000. 

. , Pon ~e do Pinho, no tnunicipio de Palmyta, em 
tres lanços, um de 25m,40, outro de 9m 20 e outro 
de 16m,20, cujo custo foi de 23 :154$1 oo'. 

Ponte do Jacaré, 110 rio elo mesmo nome · estra-
dP, "d~ Oliveira a Campo,_Bello, e1!1 doi~ lanço~, de 20 
metros cada un1 e, um v ao total âe 41 metros cotp-

, •preh~nÀendo ..as . soleir~s i Foi ~al~u'lada p'ara I . uma 

\ 
I 



Do rio Bnepend . 
D ~1tlr11Cipio :fé Baep~~/Q ,Qu~ir) 9d9,, , , . 

orroBicas mun'c' · y., ·· c i3·2i~$.10J 
I Do rio r i~ s c~ ~!r de Rip P'l v:~v ~ 14:4,i~~s.on 

~onte Sa;rto I agres, municlplo de , r 
fD()rrOOhopotó H·:.·:"" .. ·· ' t263~$4 
Do rio Corrent~srn~niCIPr?, el Jlircmga. ' ., . 2: : v Oº 

'D ''!fUnltipio ~Q· o::i~"Mi:do João t lz ' ~ :324;200 
o .r r~~u . h.o~otó, denominad~· ~~ 13~ ., ~·é· 14 :0!17$000 

nrcipiO de: Catílg 'ir q;~~ , 
Do r rio · Casca c 1 112\~s · · • f 7 5"~ ·•nlciplo d , _t!m acllo~ira Alegre. m~~ ,, : .:>~$000 
Do . o e Ponw tio~ ' Do rr.o Camapuam, mwllcipiq·:x· ·Ê.n' 'l WJ'. ~:2a8$4~ 

1 , r~~ lpioch3:is~J Apl~gr,e111em epâ~~ ~~! ' 1 , :~ 4$!~ 
Do ribeirão F ' nulo do uriahé' 11 Ar. 
Do tio Oualax~~~ .~~~B~r~~ic~(o QJ:u ~H~I;!~ 111 , ~~~~~~~ 

, Do , pio de Mar tl~n<J. ·. . . onga, munrct- , 
,rdio Jacaré, em Canna V e. d .. , n• ·, :. ' ~:761$400 

D 
e Campo Belio r e, "'!~nrçrmo ll 

o r'o 1 P r .. , ' ~ i~ 1 acaré m 1S J ~ · ~ : 1 
• .. " • 8$600 

1 
cipio de B s oa ) B;w i ~~, mun· . 

11 
' Do 'b · om uccesso ' u t. u_ ru' zeirão M<;>'nhOSj m ,nÍ2in:~ ·d~ .Q. .. • ' 1 I ·~R9$600 

• • • • I r 11 "1 I Lte-, 1 ' ID •·1 .. · · r·1 · -' Jl ,J · ,
1 

o, rt~·ratipóo, ~m .Santo Á~t~~io ·d~ M. b ;.r:2~4$00D 
c Dlo· . o, municipJo pde Abre G . íl- I ' ,.~~ . ~~s ~artes, em Barro&o' ~~~ó. . o) J! , 2Q:Btro$OQO 
Do . Ira entes.bo r:n • .... ' : JOIJllQ li" J (fc ) 

~lfl, ~~ !';uzame.o, reni I Tuyutyl ~ ,;~;Íciplo. t:IJJ: Hi ?~0$000 
D 

. muzambrnho . • 11 " 1111 1 
o no M · · · · · · · ' )(JO?•,d' '" uzambep em Rezende. thu·; .I :. . .16t600$500 

Do ri · ~Vl~zambinho. . . . . . . J. n,o PIO 11 , , j, ,
1 

11'~ " Mlb~Irao Macacó!!;· em Vílla N · · · · · 9:976$000 

D 
I_Jitna. . . . . . ova de' , , 1 

o no p t · · · · · · . . . . 
1 

•'I• fi' '1riz ~e oF, óem Tres Ilhas muninip:. d.. . 61317$000 J.Jj ., • e r a. ' , . IO e I ' ,, f 
0 no ~~i~e, dehd~ina't!tl' .' Pã~· 1d! ' . ' ; ·' ·.I · 1155!408$500 

11m ,mtunrcrpro de' 'JLfniü ' !Ju' t e nngú, ,. I 
'tiO lo p

0 
b ar e r '"' 1 , 1 

m a, em D. Euzeb' · · · · : ·. : · r ' 1~ :659$900 
x ,. ';!e Cataguaze I • r o ' ,, ral, municr IO . ,, t 
JJ I r ' . . . ' rn I" ' I 

0 ? Peixe. denq i ad · · · · · · · · · .': ' 
1 1 >31 :035$000 

1 .... ~~ro de Alvihopol\~ ,a ~Ofl,\a~, f pr:tici- · I' 
1 

n a, JO Pomb . . . . . . . : . ' h , rr • 'Jt }-.1 

r5
1' ~- illa Me r~',.., e Il_arqiSp 'J 'l.ll'l' I : ~ ··:. n,~ r . ) .~ 13$~uo 

I • p, ~;..,, • 1, , ( \1 (11 ffi 1 

no erxe e · S ti' ' · 1 · • 't"p • · 
,.{ I ':lll!licipi~ dr Úi~ r/fF)i, o,/ ~ i . ,nrl. I :~52H o 
vo no Ponte Alt ~ . ?~a . . . . . . . . ) ti it .'1:' Jl 

I J?o r.io Suassuh ~~Uni~ l?lq l9e C 'nqlli ta 5.r l\2$UUO 
, lanha, , , ,r,. r~•:d~:. rnunocipio ~e PÇj".r,t" ,. ~2$J J 

r fiP S. Antonio, em ' Sete' 'c'"'lh'" : 1· 1 1w 1<:~ ~-\~ pq:oo:J munic' · d ac ue1ras n ti '\' rt 'f 
,Ji)o tio S !pro~ l:l r Rerpos.. . . ' , .' I I rll)t '' 
Do rio S~Jj'~,~~o, na ~idade de Car~tlng~ .; 1 

,üg: t5,2$300 

11
.P,o 

1 
ip ~ J :, 11~ crdn<l~ q~~ r · · o:000$000 

' • . f"· oao e1 R' d ' ·· c • 45·5tlfq:7 
1'1 I I ·~lO de Con~e· ( ~ lO o Ixe municJ-1 I Jl I '"' 'fj( 7 

)o rio s 10 ~ · I Ç~ > ouS~rr . · );.1t1, 
iOl·"'l•llJl~ni~ipio ~npn ··JM. O~fll dn : 1;~~~.g~m· ',1' '' 

1
• :~?.2$~po • . . , ar : . : . • • • • . ' t fJJI r ( . • •• • (f •• . ) llf( ,1:4;~D0$000 
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Do rio Sant' Anna,' e h\ Cán~acho, municlpió I 

município de ltapecer~ca. . · · · · i· 
Do rio Santo Antonio, em ltin ga, munlcip o 

de Salinas ...... .. " " .. C' ·" 
Do rio S. Bartholomeu, em ~onte hns-

t munlclpio de Muzamblnho .... . . 
O.o ri~' S Bento, município de Viçosa. · .. 1. 
O . S João município de Patroc1n o 
Do r.IO S . josJ. 'município de Areado ... • o no . ~.:, · · · de Do rio Turvo, em Herval, munlclplo 

Do x~ÇT~~~~o;Ó ~UI;i~ipi~ 'd'e Grã~. M~go'l 
Do rio 1'eixeir~s~ município de .Xt~osaci. 
Do rio Turvão, em Herval, mumclp o e 

Do rrdç~:~ginh~, ~~ ·J~at~ba: mtihi ~lpÍ~ cÍ~ 
Pará . .... · · · · · · · · · · · · · : · · · Do rio Peixe, em Monte Verde, mulllciplo 
de Juiz de Fóra. · .. ...... . .... .. 
For m reconstruídas as seguintes: 

Do rio Agua Suja, município de Queluz, 
por · · · · · · · · · · · · 

' I ,., 
1 o :17'76$90) 

13:286$30J 

40:264$900 
7:949$'100 

17:271 $400 
11 :5l0$900 

' 31 :313$900· 
3:029$900 

19:454$600 

' 12 :125$600 

7:652$000 

26:993$400 

4:4G6$700 
p0 riq PÍr~c.ic~ba: . ~~· .s·. José da Lagôa, 

município de )tablra de Matto Den- . 35:672$300 

Dó r~~\fe~~~.· e·~ C~~te~da~,' n·t~nÍ~ipÍ~ d~ . 7:4Sl$200 
Conceição do R1o Verde, por . · · · · ·. 
Reparadas, pelas s~g~i~tes importano!as: · . 

Do rio Arassuahy, muntclplo de Diaman- [ 
1:785$000 tina . ...... ..... .... · · · · • · · 

['o rio Ayuruoca, na cidade do mesmo no-
me ... ... .. · · · · · · · · · · · · : · Do rio Bambuhy, em Franklin Sampa1o, 
município de Bambuhy . . · · · · · · · · 

2:000$000 

5:860$000 
Do rio Bôa Vista, em Carmo da Matta, 

município de Oliveira. . . . . ... · · · · 8 !1~~~~~ 
Do rio Casca, na cidad.e do ·mesmo nome 
Do rio Carmo, em Itab1ril de Matto Den- 1 

''( ·1: 192$000 tro ....... • · · · · · · · · ·: · · · · .· · 
Do rio C~nal do Barro, município de Dia- ' . 987$800 

mantina ....... · · · · · · · · · · ·. · · 
Do rio Doce, na fazenda do Raso, munlci· 

pio de Rio Çasca .. . · · · : · · · : · · · 
Do rio Fome, municlpio de Dl~manttna .. 
Do rio Fanho, munlc1plo. ~e. Mmas Novas 
Do rio Feijão Crú, muntctplo de Leopol-

dina ....... . · · · · · · · · · · · ·. ·.· Do rio Ouanhães, em S. Roque, mttniCI· 
p~o de Serro . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dó rio Itamarandyba, munic)pio de S. João 

42$700 
305$41YJ 
4i8$000 

3:287$800 

2:399$700 

300$000 Baptista .... ..... · · · · · · · · · · · 
Do rl_o Vapecerica, na cidade de Divlnopo- ~.. ' 2:646$300 hs .. .. ... .. .. . ...... ... · · ·. 
Do rio ltaca ramhy, município de S. João 

tlaptista .. -. : ........ ...... .. 
Do rio Jaguary; municipio1 de Caracol. . . ., · .• 
Do rio ]equtinho~ha, e~ Mendanh~, m~t~. ,; 

• I uniclpio d~ D•amnntma 1. · 1. · • • • • • • · 

·1 :231$900 
731$100 

I 

5!030$400 
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Do rio Jacú, município de üuanhães . .•• 
Do rio ]aFú, municlpio de Peçanha. . , . 
o rio l{àgado, município de Mar de He -

panha ..................... . 
tlo rio das Mortes, em llhéos, municiplo 

de Barbacena. . . . . . . . . . . ! • • • • 
Do rio Plrapetinga, na cidade Bom Succes-

so.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... '•. 
Do rio Pé do Morro, múnicipio de Queluz 
Do rio Pará, em Alberto Jzaacson, muhicl-

pfo do Pará ............ · .. · .. . .. 
Do rio Piranga, denonllnada José dé CS.s-

tro, município de Ponte Nova. . . . . . 
Do rio Piranga, em Ouaraciaba, município 1 de Piranga ...... .. .. ....... . 
Do riÇ> Pará, em Conceição, municlpio de 

Pitanguy ................... . 
Do rio Paranahyba, em Sant'Anna, muni .. 

cipio de Patos ............ ' .. .. 
Do rio S. Antonio, em S. João Baptista, 

· município do mesmo nom~. . . . . . 
Dos rios Santo Antonio e Rapadura, muni-

cípio de Diamantin·a ........ ... . 
Do rio Sapucahy, em Olêgarlo Maciel, mu-

nicípio de Santa ' Rita do Sap.ucahy 
Do rio S. Felix, denominada dos Borges, 

município de Peçanha. . . . . . . . . . 
DQ rio .S. Felix, denominada do Li no, mu-

nicípio de Peçanha. . . . . . . . . . . • 
Do ri.o S. João Baptf tà, município do mes-

mo nome ...................• 
Do rio S. João, mttniclpio de Bocayuva 
D'o ribeirão Vargem, município de Bello 

Horizonte ................. . 
Do rio Verde, município dé Montes Claros 
Do rio das Velhas, em Jequitibá, município 

de Sete Lagoas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Do rio das Velhas, em Raposos, município 
' • de ·Sabará .... . .... · .......... 
Do rio Pirapetinga, Pytanga. . . . . . . . 

Estilo em construcção as ·seguintes: 
Do rio Arassuahy, l:!m S. João Baptista, 

por .............. .. .... .. 
Do rio ltahym, município de Pouso Ale-

gre, por ...•....... 1 • • • • •••••••• 
Do tio Jacaré, entre os municípios de Oli· 

veira e Campo • BeiJo, por . . . . . ·. . . 
Do rio José Pedro, município de Rio José 

PedrQ, por .... : ... : . ....... . 
Do 1 (io · Pomba, em Barão de Camargos, 

mu11icipio de Câtaguazes, or' . .... 
42 ~ 1 2 1 $5ÓO, já se tendo despendido por 

conta .......... ....... ' . l, .. .. 
Dd 'ri? Preto, em Quintinos, , mú'rt'icipio de 

R10 Preto, por . . . . . . . . . . . . . . . . 
Do rio Pornbn, em Laranjal, 11UIJ'ci ·o ~e 

·Catagüazes, por' .. 1 .. 1 .... < /! ... .' 
o I '( I( 

306$200 
673$000 

1:246$500 

2:804$300 

832$300 
225$500 

6:245$500 

633$800 

6:717$200 

703$100 

8:008$100 

~0$000 

3 : OÓÓ$()(,'0 

4:956$7()() 

950$500 

1:350$000 

600$00;) 
722$500 

1:622$300 
60$000 

5:995$000 

. 2:447$400 
7:4!>1$400 

8:799$000 

15:500$000 

7:925$0{)J 

~7:000$000 

I 30:J~l$50tT 

16:820$000 

'6~ :~~J$0.0t> 
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' · ,•r · · T ti s m nl 

' ' • I j l !, 

IDt> tln , Paraopcbp, com ooa.n 11 ' 
cipio de Ubá, por· • .. .. · I~ j · dê 

U tln p ixc, em Brcjaúbas, muniCIP o 
Conceição do Serro, por, ,, . ·.• •. ,·. 

Do rio Ptates, munlcipip de jequdmhon ,a, 
; ) I I ., t ;1, I t i ~ ' lf f 

fj lt~' S~p·u.ca·h·y, ·em P.ontaletc, município . 

to1 4~8$1QO 
15

1
: 6!i8$500 

, 4~: 1 8Q$'iiM 
), 

11 de •tle Tres PontaS) orçíid~ em. · · · · · " 
i74;821$300, já se , tendQ despendido rpor ' ~66;267$100 
• rfo"t~~~s~~,;y or~u~e; ~~ · · éôci,àei~a 

(I 

~~o de Santa Cruz, munlcipJo ~e Peçanha: 
por 12:500$000,. i.~ td~do S)do d~~pen ' .. t3.:125Ô,$000 
~ida a importanc1a e · · · · · · · · · · 

~o rio Suassuhy Ora.n.9e., dem ~íl9h01~!ra :o~ 1 1 1:\Qastra mun1c1p19 e eça,n ' 1 

Do rio Sant~ An.\0\1(0, em Turquia, mui\&- ' ., ' 
' . ci ip• de Conceição do Serro, por. : .. ' I 
.tl I 18P .. 539$400, 1· á se tendo despendido . .,

100
, 

. 9;4~9., bo ~~r ~~n~~Ú~,. ~W. A·~~pÓng~, . mÕ~ic'iriô ' 
. e v·çosa, por .... ...... .... · · 1 ' 6:600$000 

rr · 0 Ubá em Sapé município de Ubá, ' ' 

3:929$100 
~o ,~pr 7 :8S8$3QO, i(, tendo siqo despen-
t dida a importaJlCiíl de.· · · • · · · · 
U u·o das Velh'as município de Arax~, 

o ' po~· 25 :OOO$qbq t já ,,s~ tendq, despendt-, ' I 12:500$uod 
, ~o ppr conta ...... ·:. ·: .. • • · I ,1, :' . 
o~ 1~io ' Pinheirinbo1 no mun}~JPIO d~ Mon- 1 f' 

121
500$000 

r ''r te .5anto, por. . . . . . : ·. : . .d. . F .. ' 
Do rio lnhaúmq, , no muntclpto e or- S:QOO~OOO 
' tal za, por. · r~ ,. . . . . • •• ·, ,. • . I •• 

E!'tão em concertos as segumtes: 
Do 'rio Burity, mupicjpio de Minas Novas, .~ 604$00J 

. ' , . ' , •. . , .• I 900 pot · · · · · · · · · · ·' d' p h por 1 11:084$ 1)@ rio Cvcaes, municipro .. e. eçan a, 
0 

" ,. , 
Do rio Carand<ÜIY, ,mun tclpto de•t ~flg a ., 3:990.$000 
1 Dourada, por : . .. . .. .. .. ·. · 8' ·: : r 
pq rio C~rrnpich~, na crdade dE: RIQ ran 11 5:432$300 

co por . ...... ' '''"i·,, ,·• ~. , ,. . , .. 
Do rio' Formiga, l}$a 1 cidflp~ dq me~dmo de o- ' 
r I me, ~or 4:705 000, jã tendo St o s- 2:352$500 

pendidO por .cpnta • • '"· , •' • I r ' • • • I I 
Qq , rio G~anhães, deno,!"tn~da Cavaco, 

' municrpio de tÜU<\Dhé\es,~ P,Qt' · '· • •• ; • 
Do rio l\thaúma, em Barrerros, munictpt 1 ·,, .~ss.f$600 

de Fortaleza, ~Qr · · · · · · · ·-. .,. : · p ,ri9., pa Mort s, \1a cidade de Ttradén- "'1 ~ :iÂg$()()() 
' tes, p8r .... I \' .. , .,,, .,, f., ... ,,., r~, 

Do rio Preto, 111 unt l:t !O de Dtqm(\nttna", . "fla'6!tl 
900 por . .. ... . l1J • • ,. • •• •• ., • •• :·· ' I ~ . 

lf>q r'o g Peixe, denomtnada Vargem, · '' 1 ' 

" mu11ic1pio do Ser.ro,, P~Qr .. ·; ·1 • ,.
8
.: 3:55~$0QfJ 

n · r·o Sa to An~6mo, denomtnaaa ~ 
1 

' , 

T•
8•· putàla, muni c piq1 , ~~ ~!rro 1 1Rd~df~' · · · t " 'I '' 

3:835*400, jáj se tenao despen I o PQ~ I 2:00o$000 
H '' cbnta .............. .. " " " 

I I 

J 
3:415$400 

t'tG 

rJ ir 1o Santo 1AHto'ni 1 muniaiplo do Mítws 
Novas, por.. .. 1 ,. ,, , .... , , , . .... 

Do rio das Velhas, na cidade de Sabar~, 
I por 20:005$20U, já se t; ndo despendi-

do por onta.. .. .. .. .. .. .. .. 6!0Gil$400 
D rio d Velhas, em Ti'ahyras, munici- ' ' J 
nc 1 lo 4EI Curvello, por.. . . . . . . . . . . 12:500$000 
Dêl' rio Y ·n1elho1 municlpio do Serro, por 7:001~$00(1 
o ritl Parahybuna, muhicipió de ~altny... 3 !770$~rj ~()r~:· t.p~P~d~:~, ~;ur\i.ciplo ·cie ·v ~so~,· por 4:too$ood 
p~ ~ ~~c~~é~. ~~~:~e ?li.v~il:: 1~. ~~. ~u~~ S:~ZQ$O~ 
liJO .rio. J quitinhonha, no Mendauha, p t 39.419$0ÓQ 
Do rio das Pedras, en} Passa ,Qtatro, ;or 

1 
1:959$10 

r Hl f , 1 , , " 
Com a construcção de uma ponte l}l~~~IIiGa sp 

• · r} H> ' Pomba, em Vista Alegre, mtmióipiaJ de ~ Ca-
t11g~a4esr está 1a tbrizad 8( liispendio éle .' . 1•1 • • : . ' . 

g17,3 79l $000, já se tel\do g,a to por conta ... ', .. 
30 .00@$000 e com a cor\struc.ção de oufra1, {n~talli ~ 
c a, sobre o rio 8. Francisco, no Jogar denominado 
Limeira, municipió l de' Santo r A11tonlo ~o f M9nt~, já 
fo i despendida, ~ ~pór,t~n'Ç)a e ~9:1S2$üüp , , por 
conta da autonzaçao cl!) 1 2~ 1 :4PS~búQ.. • ,

11 t ;()f .rEsfãb sendo feitos serviços de pintura .e outros 
reparos na e 1)'\t ' 11 e a Ucal S, bre o ÍÇ> prande, de-
nominada elo fPu 11 , utlic1pio ~eJ Lavras, pela im-

. P9r,ta~r.ié\ 1 çl 1 1 ~j 900$00Q; 1dp ~io Verd~, · f ·.Pouso 
AJ ~, pr $ ;P.15$QQO, e 1101 rio , Ca angoj~, a cidade 
do mesmo fl9Jn ,1 po 7·~f~$00p . , r 1

1 
,, 1 • " ; , 

Jlflh11,(J 
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• do foram concluídos os, seg~it,l-
, N .. o mesmo penod .' forum: , . 

d'f' . s para ca . eta , tes e t tcto 53:904$501) 
.. .. 78:948$500 De Bat~buhy, por " · '.'. '.'. ·. ·. ·. ·. .. " 441876$900 

De Chrt tina, por . . . . . . . . . . . . . . 74:028,$400 
De Quaxupé, por. . . . . . . . . . . . . . . . 113:893$800 
Qe P~ata ~or .. ·~r .. .' .' .. .. .. .. . . 93:826$4<JJ 
De Uberabtnha, p . . . . . . . . . 103.615$00'1 
De Montes Cl~ros , p~_r 'tia~ 'vêthas, por.. 96:361$700 De Santa Luzia do lO . . . I I 
De Bom Successo, p~~t~ucÇâo~. . . . 189!000$400 

Acham-se em co. . se despendeu. . · · 00$000 
De Alfena~, em que Ja .. .. .. .. .. .. 32:5 
De Conquista, p~r. ~··Monte orçada em 32:498$000 
De Santo Anton\A ~ tendo 'despendido .. 

48:794$800, l ~5 .200$500, jã se ten-
De Arfssuahy, por . . . . . . . . . . . 

do ' d~spendldo 62. 53t$4oo, já se tendo 
De Form1ga, por · . . . . . . 

despendido. . . . · · · · · · · · . . de Matto Dentro, por. . . . . . De ltllb1ra . . . . . . . ... 
De Sacramento, por . . . ·• d de Viçosa, . . . o da construcçao o 
Com o m~cl d' da a importancia de · · 

já fm .despen 1 t sido rescindido o 

15 :000$0GG 

29:675$700 
10\:980$000 
45:000 .. 000 

o 13:388$3001 por d e r em concurrencia 
contracto, estan o tusão pela Impor· ' 94·.680$500 publica a sua cone . . . • . . . • tancia c!c.. . . . . . ... 

EDIFICIOS PARA FORUMS I 

·' . cidades do Estado dispõem hojé 
o As pnncipaes . d'ficios para o fun-d s e confortavets e 1 de . mó erno arelho j udiciario local. 
ccionamento do a~p C . , foi inaugurado o 

Durante a mmha ges aofi~~u em 114·262$900, 
pre.dio de Pouso Al.e~re, q~e foi de 86:437.$500. 

o de Barbacena, CUJO cus o . 
c Acham-se em construcção mais os segut~tes: 

· . 79·470$000; de Ptranga, De Paraisopolts, por · dido por conta, 
por 48:656$400, ]á se tendo ~esp~ 101 :65l$200, 
15:655$600; de Sa~ta B~.r~~nta p 45:315$800, e de 
tendo sido des~~0n9d$t~~d 1. á se te~do despendido por Fructal, por SO.t ' 
conta, 26:903$000. os de · Catagua~es, 

Foram executados concertos n 5·495$000· 
$000 d Mar de Hespanha, por . , 

por 4:800 ; e OO· de Juiz de Fóra, por · • 
de Oliveira, por 5:~97$p8 'h ba por 5:570$000; de 
22 239$400· ele Alem ara y , 

: ' $800· !e Leopoldina por · · · · · Baepencly, por 415· '/ 1·4oo$ooo; do Pii 'l\5q:OôO· de Trcs Coraçoes, por . 
,) ~ I $400 I f raop.o1·.a, por 11 :809 · 1 • • 
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Acham-se ainda em concertos os 'de Theophilo 
Ottoni, por 2:000$000, e de Diamantina, por ... ·: 
2:888$700, já se tendo despendido por conta des-
te a importancia de 2:196$300. 

EDIFICIOS DIVERSbS 
Foram executados concertos na Penitenciaria e 

na Escola de Pharmacia de Ouro Preto, em varios 
pontos fiscaes, quarteis, bem como nos edifícios 
publicos de BeiJo Horizonte, com o que se despendeu 
a impottancla de 190:354$800. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA 
O meu governo tem se preoccupado desvelada . 

mente com o problema da Instrucção. 
Longa expcriencia nos tem revelado os defei-

tos ·e falhas do actual regulamento de ensino e sua 
revisão se impunha desde logo, tanto mais quanto 
está elle, em parte, revogado pela lei n. 800, de 27 
de setemb~o de 1920. Recommendei, porém, uma 
revisão cuidada e. tenho o prazer de registrar que 
nella collaboraram desinteressadamente illustres 
professores. O trabalho está concluído e dentro em 
pouco será publicado. 

Na impossiqilidade de augmentar tanto quanto 
fôra p(lra desejar o numero de escolas, tem sido 
preoccupação do Governo tirar das existentes o ma-
ximo proveito, por meio de uma fiscalização effici·· 
ente e•activa. 

Assim foi o Estado dividido em 33 circumscrl-
pções literarias, organizadas de modo a facilitar aos 
inspectores as suas viagens. Foram egualmente es-
tabelecidas providencias efficazes para assegurar a 
realidade daquellas viagens, de modo que todas as 
escolas sejam inspeccionadas. Algumas ha annos 
não recebiam a visita de um ,inspector. Em muitas 
fóram apuradas fal.tas, irregularidades ou abusos, 
que têm sido punidos pelo Governo, inflexivelmente, 
como convem á seriedade do ensino. 

MOVIMENTO ESCOLAR 
No·1 . o semestre do anno passado funccionaram 

143 grupos urbanos, com 1.019 cadeiras; 35 distri-
ctaes, com 170 cadeiras; 222 escolas urbanas, 848 
d,istricta~>s, 543 ruraes, 28 nocturnas e 2 infantis, 
com 13 cadeiras. 

A. s.-s 
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c.··, /+. JllatffC41 .foi de 1176·:/309 alumnos, 97.21 
111~ .tu ·JlO~ ' · r19.0981femininos. 1 

• 1 f • 

. 'llJ ~ f q4eqcla lioí cle '106.365 'alumnos, 55.433 
masculinos e 47 . 93~ 1fell1hilnd .· • r~ ' 1 

Porcenta~l(tl .-da ·ff qJJ~tlcia ~obre a matricula 
- 58,62. 
n i , , . # • , 

i''·., ··Nb' 2: sertte'she { ,{~~ioparam 14~ grupo~ ~r
·banos, qHn 1 . d5 cadeir.a~ ,. ~6 djstric~aes~ çom ~7·~ 
1â c!et as; 2'1 o esco la~ ' \ITQi-1 àa, 673 djstric\~~~~ 600 
ruraes, 32 nocturnas· e 2 infantis, com 13 cadeiras. 
· A matricula' ltttingiu a 2oo. 17 4 alumnos, .... 
~ I O 1 775 fT\<1& .~1U11os e 89. 399 femininos. 

A frequencifl foi d~ J 02.875 alumnos1 54. 332 
. m~s ulino~ · ~ ~ij. 54q fetpinlnos. 
1 

Por entagern da frequencia sobre a matrionla 
I .... ql/39. I I ' 

f.~ ~~ p9,r entÇ\gen§ seria1n consideravelmente 
rn io~ e fos&e actoptado para o calculp .o systema 

: 4&~al . df\ çliv{s~o do numero de presenças pelo dos 
.a14P1J1RS. . r 

\ . I' ÓJ ! I 

Resultado dos exames: , , · 
·Approvados no 1 . o anno, 26.734 alun1nos; no 

•2;•0 , 16.777;no3 .0,8.929e no4. Q,4.836. ' ' 
Em 1921, a matricula das escolas e doá grupos 

.foi de ~ 18.8 :J82 alunmos. · · ' ''• 1 
Em 1922, houve um accrescimo de· H . '792 ' ere~-

à 
li . nças. · 

GRUPOS ESCOLARES 
Estão funccionando 188 wupp'~l gos HUaesl 9 I na 

·capi~al,, 142 em outras 1clpades e vlllas~ ~1 ém s~~es 
'de districtos. 
~ •i ' N6 ~nno passado inst~llaram-se os cte ' Sa~r~
:n1 n't9, 'Poços de Ca~d,as, Carmo da Matta, Çori~t~~~ 
·Dores', da ~oa Esperança, Dores do ln?ayá, VJJI~ 
·Par opeba e1 \li~q~a \ e, ~10 f111j10 corren~e, p~ qe. ~lo 
Piracicaba, AbbaHla de Bom Successo, Santa N\a-
ria ele Itabira e o dé Ubá .r/ 11' 1 ' •f' 

1
, 1 , Açham-s~ em organização os 9 T'irflpentes, 

.v~ ginhfl ·~ G~Icj,a& " , · . . . . I , , •••• 

: l (. . f ESCOLAS INFANTIS I i lo I ' I! 

, 1; ·Na Capital funccionam as ' d't~as 'escolas ~ ~~fálrtis, 
"Bueno Brandão" e "Delfim Moreira'' .' I ' · 111

1.' 
1 

~. .í 

11'1 

Em Juiz de Fóra, pelo dec. n. 5. 789 de 25 
~~ I outubro de 1 ~21, foi creada outra, e.$t&n,do afnM 
a em construcçao 0 predio . 

ESCOLAS SINGULARES 
. t numero de es,cpla~ singl.llar.e$ aGt4alrnente 

exts entes é de 2;051, assim discriminadas: 
Urbanas . . , , 
Districtaes ,· · · , 254 
Ruraes ' · · · : : , : · • • 964 
\jmonla · s ;IJ · · · · , 811 
I .. ' ,,, · , ; ; • • I, • • ~2 

fi 
I j I , 

Destas escolas, acham-se: ( (f'' 

P 111 'd ,, ' rov1 as . . . I , 

Vagas ..... · . ·. · : > : : · · · · 
Com ensl(\o suspenso '.' . . ' . · · · · 
Com â inHaltaça 1 d p'endendo de. p~edi~ : 

Das ~scolas providas o estão: 
Com pr fessbt~s ·effectf ds · 
0om professores interinos . ·. ·. ·. ..1 • • , 

• I I 1 1 

2 . .051 

1.809 
174 
15 
53 

2.051 

1.390 
419 

1.809 
O numero de professores é de 236 e 0 .de pro-

fessoras, 1 . 573. , , 
Ha ~1ais no Estadb 171 Jogares de adjunctos a 

escolas smgular.es, .assim distribuidos: 
A escpJas urbanas . 
A ·escolas çjistnict~~~ I ' ' • • .' .' • ' • 

A ~sçp,l~s .rt4r.aesl . . •. . . , . . ' . . . . 
I I 

'"'• I • ) I (I I 

AQharu-se p;ovidos os seguintes; ,, 
A' .eseolas 1r11rbanas . . ' r f . . . . . . ~ . 
A escolas districtaes . ,r, • · 
A escolas turaes . . . · . · .' .' :, .' .' 

I r'• I 

I . ' . 

111 

I I. ; I ~li I ( 11 ,( , 11 I I ir , J. I' 

l .~ 
" 

76 
7,7 
18 

171 

63 
52 
12 

1127 

60 
6l 

qlt l 
127 
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Deste numero, são: 
Profe sores · · · · · · · 
Professoras · · · · · · · 

6 
121 

127 

, , , Estão vagos 44 destes logar~~S 

qVR S ES.COLA pobres dos gru· 
. . , . ~ aos atumnos f m 

para distributçao do Estado, em 1 Q23, ora 
pos e escolas singul~.res s didacticos, sendo 102.000 
adquiridos 213. 850 ~~~~ ara o 2. o' 36. 400 para o 
para o I. o anno, 60 · 4 o p Importaram em · · · · · · 
3. '', e 15.450 para o . . . 
309:200$000. . 'b . r o fosse mais pe rfett~, ado· 

Para que a dtstrt UIÇa ta os prestdentcs 
't \e interessar nes ll bo ptou-se o a\vl re c. . solicitando-lhes a co a ~ 

das Camaras ~un!clp~es,t 1 arte que os livros che-
ração r fiscahzaçao e a 
gasst' m a todas as escola~. com a maxima regula-

Assim, se fez o serviÇO 
ridade · RTEIRAS 

UADROS NEGROS E CA .. 
Q da vez mais cfflclente 

Com o intuito ele tornadr cao apparelhamento das 
. ~ 0 foi descura o . d e o ensmo,, na f fornecidas cartetras o m ~ escolas as quaes oram 

lho r typo, e qua~ros negros· · · ~ de 115 e da~ 
Oestes autonzou-se a acqulslçao 

quellas se distribuíram 3.441 · 
CAIXAS ESCOLARES 

. havia 157 Caixas Escolares 
No anno de 1922 51 . do balancetes. Es-. · t t do apenas envta 1 mscnp as, en ' . ~t d 12:984$205, que, ac. 

tes accusaram uma I ecet a e . . r attin e a ... 
dicionada ao saldo .do ann od anteno de 3:~21$803, 
73 ·252$722. Deduzida a espesa 

· 19 1 1 para 0 corrente anno. 
existem 69:330$9 ' sa <. \ • diversas medidas ten-Têm-se posto em .pra tca b f 
dentes a intensificar ·o movit~tento destas c~~~~~~ 
instituições, que muitos se.rvtços. podem prest lias 

b dosei que se reav tve o mteresse por e ' po res, ''· 
0 pelo que tanto se empenha o overno. 

CONSTRUCÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 
· t · as E 1922 a Secretaria do Intenor au onzou 

m r d f dos aos seguintes construcções ele prc,c tos cs ma ' Con~ 
grup0s escolares ele Caxambu ' Manhuassu ' 
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ceição do Serro, Itau'na, Juiz de Fóra, no ?airro dr. 
Bot3nagua e á Escola Infantil da mesma ctdade; ás 
e c0las sittgulares de Alegria, município de Manhuas-
u'· rte Fortuna, município d Set Lagoas; de Ca-
pi~ Branco e Guarda Mó r, município de Paracatu'; 
de Sant'Anna de Cataguazes, município de Catagua-
zes; do povoado de Pampul~a, n~unicipio. ?e. Bello 
Horizonte; do povoado de Rtbelrao, mumctpto de 
Santa Barba r a . 

No anno corrente, foram autorizadas as dos 
predios destinados ao grupo escolar de Sabará e ás 
P.scolas de Araçá, municipio de Vil! a Paraopeba. 

PREDJ S C NCI.UID S 
Ficaram concluidos os prcdios destinados aos 

grupos de Caldas, Mattosinhos, Varginha, Rio Pira-
cicaba, Paraopeba, Santa Maria de Itabira (adapta-
~'ão), Abbadia de Bom Successo (adaptação), Dô-
res da Boa Esperança, Areado, Dôres do lndayá e 
Tres Poutas ( aqaptação) . 

.REPAROS E MELHORAMENTOS 
Foram autorizados reparos e melhoramentos 

nos grupos escolares ''Silviano Brandão", da ~apitai; 
de Jequitinhonha, Pedro 'Leoppldo, Abbadia de Bom 
Successo, Peçanha, Campo Bello, Bom Despacho, 
Mercês, Pequy, Mathias Barbosa, Cabo Verde, Car~ 
mo dé\ Matta, Entre Rios, Caeté, Contagem, Aventu-
reiro, Rio Casca, Tres Corações, 1Piau, Bambuhy, Ro-
chedo, Aguas Virtuosas, Coryntho, Paraisopolis, S. 
Pedro do P~quiry, Rio Preto, Viçosa, Onça, Bar-
bacena, Lagoa Dourada, Ressaquinha, Passos, ·Mu-
zambinho, Santa Barbara, Baependy, Lavras, Oua-
nhães, Sylvestre Ferraz, Santo Antonio do Monte, 
S~nta Quiteria, Passa Quatro, Jacutinga, Arceburgo, 
Rezende Costa, Piranga, Pará de Minas, Monte San-
to, · S. João Nepomuceno, Pedra Branca/ Campestre, 
S. Paulo do Muriahé, 'S. Domingos do Prata, Mar 
de Hespanha, 1E\oy Mendes; e nas escolas de Piedade 
e Paraop'eba, Congonhas do Norte (Serro), S. Se-
bastião da BeiJa Vista, (Santa Rita do Sapucahy); 
S. Miguel do Verissimo (Uberaba); S. João •, da 
Serra (Palmyra); Sacco dos Bois (Januaria); Bom 
Jesus do Amparo (Santa Barbara); •Campo do 
Meio, (Campos Geraes); Sereno (Cataguazes); Mon-
te Verde (Mar de Hespanha). · '· 
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Ne te anno fora In mandadas exect.~tar obr~s. nos 
ptedios dos grupos d S Sebastião do Pa{~i~o, lta 
p cerlca, S. João Nepornttceno, Villa Capellmha, Bi. 
ca ( Guarará), Carmo do ~i o 1 OI aro, Gat>Sifi, Dlyino 
d(j Carártgota e de 8'. José do ,(Carahy (Arassuah}í) 

ENSINO NORMAL I t 
~dntfnua a se'r tl ensino nOrl'llàl regul~d 'pelb 

decreto n. 4. 524, de 21 de fevereiro de 1 916, 'e 'trti-
nístrado pela EscqiM Mddelo, ~ela Regidnál, de Ou-
ro Finó, e por institutos patticutares, ' sób 6 reglme-n 
ela prltn Ira. 1 I I 1 

A experienci~ c o tempo acoqselham retoques 
na legis.lação vigent~ com o intlllto de dar mais effi-
dcncia ao éhsirto e melhor pre~at'o technic6 ao~ atu-
mhos, candldtttos a profe~sores. . ' ,, 

já está em elaboração a11 réfotllla dest~ s~Mco, 
çont~h~p o Óove~ to lhe é p Htr em 1) eve 'o' regufa~ 
tnentO, fj I I I 

ESCOLA NORM'~L 'J«t'JJjELC 
I I l . I 

Até 11 de setembro de 1 9:l2, es ve I a Escola 
Notmal Mddelo de Bello Horizonte, sob 11a .dlffecção 
do fjlo!e9sor Arthu~ lovland · ~tte se exonerou,• a pe~ 
dldó, sendo ~ubstltlt dO' pel0 !:ir : Arduirlo· BoiJvar, 
que tômou posse é ~rltrou em 1e"etoicio do cargo"a 
15 daquetle me~ ! · 11 1 ·' u tt· 
. d f\llrheto de alúmnas mattlcutadas 'érrt l ,1922 
e Í923 foi, resn~ctiyamentê, de 229 e 242. "' l 1111 

bentr9 do prâzd fegat 1 ,~c ~vefatn-se ,6 ~~rltlr~ 
da~os ho concurso ã caQ~Ira de N~~Mes d ?1\ystca 
<:: Chimica daquett'e' ~sWSelecit 1~ 'lo, sMidb noffiecldb . 
o .c\~ Oswaldo d9 Mello .. c~}i11~B , chi~sifíc~~~ '

11

~tb 
pril"'e)ro' log~r p \1a çb~mis~~o I êx(\mlhactb a, con~ti
tu!da .Pelo D~rectó} 'da ~scóta, ' cbmô ~ 'e~id

1 

htj, 
drs. I Cy1~t aqo de Ç~rvaH o, i dica dÓ p ta tql1~f~gá-
çao, ~ A1fredo 'S2haeffer, pelo doverrio. '

11 

1 1 • . , r: . ,,, 
~SCq,tA Nà~MAL REOtdNAit o·t l0tJRO'' P1Nb t r ( I l<j I 11 I 

. ,, E' diteotor deBs~ estabeledmento o, sr. An~pnio 
Sanches lPitaguary de Araujo 111 ,,/ " 

· E$tantlo vaga a cadeira de~ Pl1ysica· e Ohimioà, 
para a mesma foi rlon1tado Jfit~rinamente 1· 0 sr. IJOsé 
-j0~ge Noguelrã Junior,' .por acto de I ll l'' de 1 junhb 
de 1922. '' ,, I ,, ,, /'· JJ .. I J' . I. ··- .. ...... 4 - , ·-· _ .... ~1 

l~l 

. b P4 1 a a.. ca~eira ~e o 1 :~ ~agal . oi nom ado i~~=~~ 10 e Calligraphla, tam-
FJ 'PP' Mo I, por acto de 21 dnnafment~ a st. Augu to 

1 e evere1ro . 

. ll-l,SflnJTOS, EQUIPARAO. S 
Existem estabclecimen os d . 

eqUipa ádo â Estola Norm(\f Me d jnsmo normal, 

J
nG,s ~eg~ntes 'cidades: aarbac(ln~ e t2>9~ tffPit~l, 

z e rófa (2) Rio Nov SI J ... !I a, myr~, 
S. Paulo do Mu;iajlé L o, I • oao Neporpucenp, 

1 ta l-loJ Ub'x. • ~' •f l. ~ 1 ' J.t e9Po ... ~ma, Cataguazes Ca-
5 I a, V t;OSa, t'Onfc 1"40 (j p I 

bárá, Marianna, Cu'rv~ llo biarri~a,t' uro( ret<j ~fl-
' Cott c! 1Çao do Serro, Sa~f'Anna a~ ma 2), ~er~o, 
nha, S. João d'EI ReJ· 1. • os Ferros1 Peca-
AI 

. - , Jve1ra Uberab · n ·~r. 
gre, uzaJ11blrtho Passa Q 't T \~ .•ouso 

t~~ Rio Verde, Sant~ Ri a do ~~ r~~al. ~es ora(~s 
, h ao do Parai~o, Çampanhal Itajllb. 'E'I• ~ . Seb,a~-

'fbda~ es tâs ·~scol~s ' es~~ a ) e \ I avras . 
mento me,nos à d S j 1~q ~m plen_o func ~oml-

. lrlterro ~P .u 110 'cor ~t~ á ~b. epom!Jc(eno, R~Ji.J) 
CURSO DE CHIMICA INDUSTRIAL I.'·. I 

, Erl1 22 dé nóVelhHfâ de t 92d f 'ni 
Estado' e á Escola de · ~ "erlfiatia,td ou-se ~n~~ç .o 
z.onte contracto para a con~~ruc ã e Bdell~ 1tqr1-
tiHadó ao curso tle ' ch,·rn· .1 1 JLdç P, do e itlcw des-

! l fj lCa n usmâl 
tJ e ac~otdd c~W a tel 1~í ·. · ' , J oro tl~ ·f{)~o, ~6rrf~ror1 tteU~~e d 1:.~: J 6 .ê!e s~t~pl

. tal construcç.ãp com 200:000$00b à l \ au;Cl/t,~r 

. ~e 2p:Oú~$0b0. Todo o auxilid f~l e' def parce las 
A E:scofá cbmn ómet't • p~g · v rrto a plânt e fi ' , etu-sde .p submetter aor qó-

por P{ofl~sipn~ e aof~~~~e~r~tuifa pre1iQ ~~ cpn~~ru}do 
pesquisas chi nl ~ 's I actüahhe m~q e as ~naJyses e 

i: tqrio do Estado, 'sob fi~ at e ·: car~~ do Labor;l-
· oov~rnó, pó 1p e~ 1 ~ . O aeste lZa~ ~ p~ maOrJ1te • do 
. pol$ l,laborâtórlós acd/F~ãfi ~ ~ qu,a ,po9erá se,;vu, se 
servJçÓs êfíHnico~ · tle m erésse do e Ê ~o~ tr9,1a,q~o'' os 
com a maior di!' encia . s a o e executar 

: derla,das pel dJ~ LI ~" ~\~ pesquisa~ e analys,es 'or-
• 1 ll • J'q ~ ~v. , • 
1 To · J ~,' I 

· 1 as ~ ,t ~.t~)l'\çpes e materiae~ d~ e • r1 
Es~qlflr , desa~p(.lrec~,hdo ; sta, .revef,te ~·o ;.s~n~,;t 
se.m .o~us. ou 1 1pq~mnif~,~ao; me~~o 5 ~tr ... • '1.

81 
f . 

0 

pred}o ~ 1pstallaçõ s ~q çursq de chi ~~"' 'nd R~~ 0 

,, paso ~\1l~ l su~penso O)J , SU~P, flm'dp. 11} l u~,,nal, 
I "trl 
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Pelo art. 2. o da dei n. 812, de 24 de setem~ 
bro de 1921, foi G verno autorizado a auxiliar este 
urso com mais JOO c ntos de réis, que já foram pa·· 

go~ á <1irectori rt da E cola ele Eng nharia. 
YMNASI DA CAPITAL 

Desempenhou as funcções de reitor do Gymna-
sio Mineiro da Capital, até 7 de setembro do anno 
passado, quando foi exonerado do cargo, a pedido, 
o professor Alipio Péres. 

Para exercer o Jogar, foi designado, por officio 
de 18 de setembro, o professor do estabelecimento, 
dr. Boaventura Rodrigues 1Costa, que continua na 
direcção do mesmo. . . 
· Aposentou-se o professor de Phystca e Cln· 
mica, dr. Virgínia Rolemberg Bhering, por acto de 
25 de abril de 1922. 

Por acto de 17 de maio seguinte, a vaga foi 
preenchida com a transferencia do professor de egual 
cadeira do Externato do Gymnasio Mineiro, em 
Barbacena, pharmaceutico Bernardino de Senna Fi-
gueiredo. 

Está em concurso a cadeira de desenho e artes 
graphicas, v4ga pelo fallecimento do professor sr. 
José Ignacio dos Santos. 

Em 16 de fevereiro de 1923, foi promovido a 
cathedratico da cadeira de Chorographia e Historia 
do Brasil o substituto da mesma, dr. Ernesto Reis 
da Gama Cerqueira. 

Além destas, as modificações verificadas no cor-
po docente · do' estabelecimento consistiram em no~ 
meações de professores intermos para os Jogares 
vagos ou de substitutos nos casos de licença. 

E' fiscal do governo federal junto ao Externato 
o dr. José Oswaldo de Araujo. 

Este estabelecimento continua a manter os seus 
creditas, adquiridos com esforço e de?icação. . 

Da·hi grande affluencia de candtdatos á matn·· 
cuia. 

O excesso de alumnos não' está em corres~on
dencia com o numero de docentes, o que tem obrtg~
do a formação de turmas supplementares sob a dt-
r'ecção, em muitos casos, de professo~es e~tranhos ao 
estabelecimento. Impõe-se uma provtdencta que nor-
rllalize a situação, sem sacrifício do num~r~ de ad·· 
missões á matricula, que não se pócle ·ltmttar sem 
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grande prejuízo ao ensino secunda rio. Está em estu-
dos a reorganização deste, aguardando-se entreÜln-
to, a reforma annunciacla pelo governo federal, de 
nccordn tom a qual elevemos nos orientar. 

Este anno a matricula ele alumnos levou-se a 
414, t ... nclo d crear 29 turmas supplementares pam 
distribuição dos mesmos. 

1 

GYMNASIO DE BARBACENA 
. Continua exercendo a reitoria do Externato dJ 

Gymnasio Mineiro de Barbacena, o professor Fran-. cisco Lins. 
A~ modificações havidas no corpo docente do 

estabele~imento, dignas de registro, foram a apo~ 
sentadona, em 15 de outubro do anno passado, do 
cathedratico de Historia Natural, dr. Antonio Jos~ 
da Cunha, e a transferencia do cathedratico de Phy~ 
sica e ChlnHta, pharmaceutico Bernardino de Senna 
Figueiredo para o Externato da Capital. 

Esta cadeira foi definitivamente provida com a 
designação do dr. João Per!!ira da. Rocha Lagoa, 
que, durante longo tempo, a regeu como substituto .. 

Foi recentemente nomeado inspector fe~etal o 
dr. Simão Tamm. " 

Estão inscriptos 135 alumnos, dos quaes 71 ótt-vintes. 
ENSINO SUPERIOR 

.A Escola de Pharmacia de Ouro Preto continua 
sob a clirecção do 'dr .· jovelino Mineiro. Sete lentes 
têm os respectivos cursos divididos em séries. 

Nenhuma alteração se verificou durante o anno 
passado no corpo docente. 

Foi reconduzido no cargo de inspector federal 
junt? do estabelecimento, por act.o do Ministro d; 
Ju.sttça,, o dr. Francisco José Leite Guimarães. 

Esta Escola, ha muitos annos fundada mantem 
bo:t disc!plina e não desmerece sua justa r~putação. 

Esta montada com as exigencias de seu curso 
Mandei fazer obras tendentes a melhorar os la: 

boratori?s d~ microbiologia, para assegurar indis-
pensavets ~utdados de asepsia, bem como terminar 
outros servtços no predio, orçados em 43:841$000 .. 

, E' este. o . unico estabelecimento de ensino su~ 
penar mantt.do pelo Estado! que subvenciona muitos 
outros com Importantes som mas. 
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• 1 N ste qum Pl tão f\ I· ílculd,a~e ,Jtive d~ Di-
. r ito1, fl ele Meçlic;ir)a a d~ Ódontolpgia e Phar-
ma~laJ , to~il:\S1 nf\ ,Capital. . 1 1 

Estes est t;>el~cjme tos v tio funGdp~an~o , regu-
1larmente,1 j4stitJCf\JldO o ,a1Jxi:ip pec4niario ,:]~t~ per-
cebem. . ,.t 1 

. . CORPÓ cONSU~R 
O Governo, como sempre, continua a attende1· 

com a maior sblltit 'd i aos srs Consl.tles com juris-
dicção no rlis.ta{.lo. , 1 , , , 1 11 • 

D.urant!) o p ~imio ,Qe jw1h do anno tmdo ~ .ju-
nho do correnfe armo, foi reconhecida a ju{isd,cção, 

, no Estado, dps srs. , Qharl~s • W a~rig~on . Gilbert, 
. como c0nsul geral da Finl~ndtp, pelo ~ecr~to n. 
6.277, de 17 de abrJI. finqo; Lucctardi (Regu\4s-

. Nàpoleon"Eugene) como cqqsul da França, pelo de-

. a reto , n. ,6 A89, ,tde 18 c;l <; maio . do .corrent_r an,no, 
, e Kakuh1ei Ké\auga !Cq'Vo VICe-con&u) dp, J~pao, pelo 
decreto 11. ()1, 292, d~ 29 pe m;uo p. p,assadg . . · ' 

I 

• I I BMPRffiSTIMOS MUNIG:IPAES 
• I E' I tlé 14• 6 duliiérd de- . I municlpàlidades que 
· corHr c àtam efn~resfirlios com o Estadb, Hu regt-
1'm1en 1~á lls ns. 1 546, de 'l910' e1 784, de 192o. O 

novimento dessa conta resume-se nos segtilt1tes rtlt-
. 'I I. • 11 I I '' it'rO:s: 

' 
Contractos de eJl!Pres il}l96 com 74 mu--

nicipios, importáncla total. . . . · 22.941:765$813 
rfimprestimos 'rlesgqtQdos., ql!J 1 ~5. P'JUqi- 1 ! ~ .., 
.Jr cipíili.dades .. ( ••• , • ' L ' • .03~:u37$710 

r Empres'timot' vigédres bln õ9 . munici- I 

piós. ' .. : .........•.• •' 20.909:728$103 
· ltn~oftaf1 las retiradas até 81 de de• • 1 

zembro de 1921. . . . . . • . . . 17.538,:453$5iag 
(ll)pprtancia~ retiradas em 1922. . • . 1. 780:j72$ 6.•3 
th1pbrt neirl.g a' sl!rem' entregues. ' . '.·' ; 1.591:101$746 

I I, I . d I o Governo t~ITI recebid9 q~ ~lgumas carnarafi 
. soliQi~ç~eQ de ,novos ~mpre~timos, ás quaes não tem 
podido atte,nder, por haver se t!Xg,ottado o fundo ~ , e$-
se fim , d~stinado. 1 " 1 1 

I A 1 oper~ç&o r~alj~ada em ,119 ll com os banquei-
rqo& Perier & Ci~. 1 no mon~ante no1ninal de frs .... 

·150.000.090, ao typo de 8~Y2, p(Qqy~·~ Frs .. ,, .. 
,42 - 1~Q, 000 .1 Pescon ta.da~ ~ G?mwissã9 e diffyr,en-
. b; ~ ~e cqr;nbjo .&obre Paris-Lonçl.r~ , I p,qra. a r~tmessa 

elos saq~es e~ parte retida pelos ~anqu~~l,' s , p~r~ JH-
gamento dos primeiros coupons 1d~ 'me&ma operaç~b, 

I . ' 
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· re~taratt}1 liquid r41 Q! pp,siç~o 9~s1 fl.l~nl~ i ija.lidades, 
Frsd ~5. g.:nvaoo qu~1 r i ç ·p ps a ,49411 • 1 'p~odÚ-
ziran 2,1, 337,:0V4$POQ., 11 1 '1 1 

11 1 ' · ' I Jll 

E levando~se o total do cor~t'r~ 't ~ · fel óS 1 1 ori1 
q~ 1Çar )~~~.fiJ~ \npprtancia mcncionadà e 1

,
11 

). • • • '. 

22 1 ~4 : 76!?~~ 3 In tJfi m' a~dB ' reftâ' do E r1t~ estimo 
lfl~ ~ ;p~t: ,a~eS ·1; roi ·~ I tâ Vê f tieilçãCJ dest~S tlU+ 

werps1 R» 11 fl,çixei de af é! às oli ltáÇões allutfloo~ 
das, embora tec nh certa I á Uti11~ade •da 'applfea-
c~ o a que se destinavam 8s' r r's ' pé'didds I r 

~· IJII;
1

n(;Jr'oiv#io ,'Àl\Mú~ ~t~~t A ( I ' 

I ' ' • IJ 1111 r!urt'JII 
.A.guar~a vos~a solução o projecto de . ~ivis~p 

admmrstrattva, ~u~la : ~l;ib (j)Jí~Ção ~ã9 ,ypuP,e 
1
spr le-

vada a termo na ult~wa ~ess.ão dp l~gislaturéj. fjnda. 
. Esse as~ump.to 1 m~reoe espec;'~ lt 1 ~t ~nÇão,' pelo 

rnUJto q!J.f lmp,or~ 1 {t.~rds~e idAdê ~o ,fistado. 1 Em 
nosso sy~temâ. 1 ! e~ .. ~~t ,fi~adb,' ~~ jhgísp~~~aver I para 
o progresso I ~ unú:lfl. {,p~rq AYa, q e s,~ S 1 'Rt~anis
mos ·~Hma~i~ ~~~~~XXMtt i~iplll>sttt-reu 1aÍn; ~~~mentos 
prop 'lOS de 1 Vid~ e ~OS~áttl \!~ànlfiPI JSem l t ntra\fes ás 
sua~ , possf~~iddtle~ ~~~ 1 W à 9f1 ~ é'rb·'E tadb'l ~resce 
em populaçao· e nq ttez~~ · cÜmpre âff~1l'~ r' a~s tecla-

-~~os,lde , _1~vos nuclço de actividade ' econó:TI 1c~ que 
vao s\.tfgmdb g'dt~ tt.a'l_t11 'rife', óHde qUêf'~u'e s~ conju-
guem factores propiCIOS, e que es~é ám'i aU\onomia 
paral · desp~~r l~es a força de reJipansão. ~qra ~bviar 
a mconvemencta de alterações mais frequ.antes q11e 
as aconselhad~ ~~:lo I ~H .. ar~~'s~Vb'lv1~ento tlb Es-
tado, a ~?nsttt~lÇao ~ij)IIJptyJ;I;f~ · ~ , e paÇot.l 1~e um 
prazo mmr~o~ g.ue p~rec.e~.bem aqco~Qil.~P . ç~w C!<i 
nossas cond1çoe r ecoH<Yhn' as .1 cEsfá,· deeólfrid.o1.o de-
~ennio constituc'i n_al !~i~~ ~ 1tert '' ~Hé ·~kercéteis a 
Importante facutdad~J<IDI~"' c.d4\f~ . 'Ã 'V.od :helf]ihbtura 
Co ' • d 11' )j& ) fl ll~ ,TI '11 11 ~ 'l' t: I 

r~1 mmucwso .~stu à ol.o àssumptn1 e ~ rrin~ptr4,ç,ao de 
sattsfaze 9s é te~~d ~ ft1~e é ~ésJ QuoteiJe envolve, sem 
c~nsu tar ó~t f\ . s fti.t be 1'9U ~I a~, éfó ' ~erfi 'J ' tolle-. cttvo. ;J qo n 11 ' r, ·r· ·h' 1 1 

M .. . . :J.I I d 
~ umcml . ~x rsternri m ,.,q~ ímitaçã trrritorial 

) ao mal tr~'ad~ , qu.: as . com'munl6!tçÕes 1dôs distri-
1 to~ com a . ffl 1, e. hao 1

1
qe fá:~efj)ór tet~ftorfo IAihefó. 

~lgt!n~ ha, .~ LijQ~ 1.m1Ite · cod~ .ãm apenas de divisas 
1m certas · de''Jilr0pne ades Pi.Uiticulares. Outros têm 
; pr~c:avac:la.s .;111~ ~~~~u& Htrtites1 propriedades privadas 
~~Je~t~s ~ J t )I i~o . ,tii -ys~.;~y~rios são 'aquelle~, on~ 

e ~~~tn~fo!JI ,(mi!S D9PM(q~o~1 ,e prosperas que .a sé-
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de recebem desta a acção administrativa' que lhes 
ch~ga retardada ou lnefficiente e á vezes e~bara
çada pelas rivalidades que surgetn de ordinano nes-
tas circumstancias. 

Muito IJa que m nclar na actual divisão adm~
nistrativa, na qual se encont.ram, ao Jad.o d.e munt-
clpios sem requisitos econ01mcos e conshtuc10naes de 
vida autonoruJ. outros que se devem desmembrar em 
b\·al•1irio da collectividade. 

H a 29 municípios de área inferior a. 500 kilo-
mctros quadrados, sendo tres de superflcte menor 
de 200. 

Eis a sua relação por superfície: .I . 
' 

Com án·a inferior a 200 kls . qqs. - 3. 
Idem, idem; de 200 a 500 'kls. qqs. - 26. 

I I' 

Idem, iden1, de 500 a 1.000 kls. qqs. - 34. 
ldt·m, i<ltm, de 1.000 a 2.000 kls. qqs. - 45. 
ldtln, idem, de 2.000 a 5.000 leis. qqs. - 38. 
lc('m, idem, de 5.000 a 10.0000 kls. qqs. ·- 17. 
ld~:m, 'idem, de 10.000 a 20.~ kls. qqs. - 121. 
JdE:J::, idem, de 25.000 (Januana). kls. qqs. . 
'Idem, idem, de 36.000 (T. Otton~) kls. qqs .. - 1. 
ldt·n:, iJtm, de 47.000 (Paracatu) kls. qqs. - 1. 
Total -- 286. 
Não é menor a desegualdade em população, co-

mo vêdes desta lista: 
· M:111 irip:o!. de população abaixo de 10.000 habitan-

tes ·- 18. ,: 
Idem, idem, entre 10 e 20.000 -:- 41. 
Idem, idem, entre 20 e 30.000 - 40. 
Idem, idem, entre 30 e 40.000- 26. 
Idem. lU m, entre 40 e 50.000- 17. 
Idem, idrm,' entre 50 e 60.000- .12. 
Idem, ide-m, entre 60 e 10.000- 10. 
luem, idem, entre 70 e 1).000 - . ~· 
Idem, idt:m, entre 80 e 10.000 .- 4. · 
Idtm. id<Jm, entre 90 e tOO. 000 - 2. . 
Idem· ldl'm de 121.000 (Juiz de Fóra) - 1. 
Idem' idem' de 140.000 (Caratinga) - 1. 
Idem: idem: de 167 .000 (Theophilo ·Ottoni) - 1. 
Total -· 178. · · · 1: 

Quanto á re1ceita, assim se dividem: 
Municípios de receita inferior a 10:000$. 7 

" " " entre 10 e 20:00Ó$. 14 
" " " entre 20 e 40:000$. 13 
" " " entre 40 e 80:000$. . .. 4g 
" " " entre 80 e 140:000$. . ·· 25 
" " '' entre 140 e 200:000$. . ,. 30 
" " " entre 200 e 500:000$. • . .•. ll 
" " " de' mais de 500$000. ·. • .•. 3 

127 

Não é por certo de exigir, entre os municipios. 
un\formidade de população nem de superfície e mui-
to menos de receita, mas deve-se considerar que ex-
tensão multo vasta impossi ilita as inicia ti v as e as 
providencias da administração e que não póde en-
frentar os encargos desta a renda de um territorio 
ex íguo. Ponderações analogas se applicam ã gran-
de deseguatdade observada na população e na re-
ceita. H a pelo menos 50 municiplos, cujas Camaras 
não arrecadam o sufficiente para os serviços Jocaes 
impresclndlvels. 

Nunca é demais estigmatizar a estreita menta-
lidade que traduz a systematlca opposição ás mais 
evidentes razões de conveniencia publica, a legitimas 
aspirações das localidades e a inequívocas rnanifes-
t;~ções populares pelo mal entendido principio de de-
fesa da integridade do município. A divisão admi-
nistrativa não se póde fazer com este criterio aca-
nhado, que parece querer . reduzir o Estado a uma 
somma de municípios juxtapostos e equiparar partes 
do mesmo a territorios extrangeiros. 

A divisão é feita pelo Estado no seu proprio ter-
riforio em proveito dos nucleos de população, cujos 
legimos interesses devem ser consultados e attendi-
dos. 

Tambertt nãd é possivel hoje seguir o processo, 
de que tanto se abusou no Imperio c algum tanto na 
Republica de, a pretexto de divisão administrativa .• 
destacar propriedades particulares para outros mu-
nicípios com os quaes, ás vezes, nem contiguldadé 
territorial tinham, com o objectivo de anniquillar ou 
galvanizar prestígios politicos individuaes. 
. E' força seguir outra orientação para não inci-

i.hr nos erros antigos e antes reparal..:os rta medida 
do possível. Espero da vossa elevação de vistas 
que a nova d(visão administrativa se inspire em prin-
cípios mais altos. 

Para esse fim, podeis tamb'e·~ contar com a coo-
r.eração ~o gov rno, que tem prestado a esta mate-
na espec1al attenção e poucle colligir, no intervallo 
das sessõe.s, elementos sufficientes para habilitar-
vos a reahzar obra mais perfeita, conciliando as 
justas conveniencias elas populações com os interes-

. ses razoayeis das municipalidades actuaes. 
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;,.llf( IJI! ttrf ,,(1 f li ELEIÇOES lllfj • 
I! I li I I " 11 I ll I 11 I 'I J t I "Hl I ( 111 I 

Reto decreto n. 6 . .2~3, ~~ ~ pe , de~elJl,?ro ,1, • 
. .do, Jfoi ntarcado Q c\i~ l fl- i 1çi~, f~ .~ryirq pq FWJe~,,é ,al'· 
no pAra , se r proc~der ~s ~I i~9~~~~~e ,c\er. t~ 11 p,,),crg ,' 
·raes pelos1 1~ o, 5.1° e q. o c,iist jp19,~ . 1~ 1 q~; ~W se~aaor 
fed~ral, nas vag~s ~b~rtas. ,com a.s, rer.unç ~s 4~~. srs. 
drs. t Augusto , M.ad C~ldejra ):3r~nt, .Al~P.r , Prclt~ 
,soar.es e fAllf!cimentP ,q ~r, .l dr jo~é, ~o r ira B an· 
.dãonCastellQ Bran o, e p(e~n q· p,1e t9 11~~ 1~~~ , no 
Senado Federal verificada com a mmh~. ~n 1,~1~ ·11 

J:;'ora~ rle'to~ esoectivamente delJutad .s oc; 
f I' Uti ~ . I I I f ' f fi, li I +1 d 

1
sr dr. ! ~R I n. ~ ~ Ju1ryi~r, 1 1 9ne. ,r:.tlu~.~ 

,Ça,(l s }fi ena d< )\mar~} e" .· . ~ },9 ,. m6 ,p, 101i· 
v,ejrf} 'e senadqr, p sr,· ~r ,. ii(~nc•,s~o Al.~ar ~.uen~ áe 
Paiva. , 1 • , , , 1 , ,,,, 1 I 

A 16 1d~ a~ril ~q~ ,o~ ept,e au , j~?,\'f~ra; 1-s,e as 
eleiçes. p;iNl (enpv,açãp da Cam~ ª dos J~ep lf Ho,~ f.? 
CongressQ

1 
11enp'{~ç~o ~~ 111etA~e do Sena ) Q1 ,e pr~~ -

.t'him~nto de d~.tas va,gas.. ,,~, 1'd n , 1 ,,r . 
Está marcaAa para o di~ ,~ , ~ ~ Í!fmÇ p, p,r.ot, -

mo a eleição de um senador para preencher a vaga 
·aberta11 c'Óh1 o fállec11fertt ti'd• dri JfFtanclsob· , ·Bote-1no:. tr . ' 11 1 li

1
'1JI I I IJ/11'11 fll lt!i'lfÍ 

., '" 'As eleiÇões para a 'renova lib das Catnara'S11MU 
nicipaes e Juizes de Paz para 1923 a 1926, que ·.de-
viam , r~ali~a~ ~e em 1. o, d~.(J;l · ~e.J1lPf-9 ,de t1\R2<f, fo-
r~m tran~f~r~c!Rsj PiH9q ~1~ dq ~f~~mpro se~u·n~ , e 1} 
Vi~(~VÔIMl~ ,lW 1{1. ~~~~1 t i:le 26 19,e , sçt~n1broJ1 ftqcto 11 
• , E>eiiaccordo com .a lei citada )to i o.r~aGlfi, no Trí-

b n'al da Relação, a,•Camara Eleitoral para 1 tqmar 
c0nheoim,ent@1 de , reottr.soa eleit0rae~ 1 1 tattribuiç.ão t ~sta 
até então in~umbida i á· junta,r·pe , lieeur.sos, )·composta 
rle senadores e depu a dos. l j lí 4l ,( I li lj I 1 111 J I 

" INSTYftJlÇOBS IIjUDI<;)IARIAS I' "'' 'I 

-: .I • ' ' . I. ' ~ I I I I I J[j I I I ) /I ;> ' I 

~: I{1<;!~Qe .. ~~ d~ Ja fr,Q 9q ~qn 11 SJ (fe~t , e.stá 1 }1 
v1got o Codtgo cfo Processo Ctvtl e ~qp1m, r1 1al, Çl,l-
jo ante-projecto foi obra consciencios

1
a realizada com 

desinteJosse e proficiencia pelo ' 1desem~at1gadól' Ar-
thur Ribeiro e revista, em eguaes aondições, por uma 
oómmissão de illuétres juristas. ool I I • I 

' , tSblicitei tdo mesmo 'eminente des mbargador ·t!l rn 
al~te.,proj éoto cla organizll\Çâ01.judiofArla,• dtn1 o 'intui-
to, de orrigir as ·làouhasi e tathas da ~ ~cfuàl, que ' jÂ 
não corresp.onde a. té<!lasl as' necessidades da justiça. 

•~o 

A classificaQâd da . cotnáreas . 
(fi I ~ • • qisçipliqa da ma istrat em enttancias, o acces-
Pfj ,,~mi teria f.Ublic ' gsão a~~a, ~ appar~, h;vnento 
, él, ~ntk. revi~~q ,' ' ump 0~ q4e mer~cem 
1 1 :r 1 As q~estõç~ ~Jltrç ope . _ .. " tmy s agri 91a~ ~st~b a e~gfl?S !f patro~s ~o,br~ cçq-
P~ Ial, fl4C possa as u. ~r .Y~la ,organtzaçao ~s
vaguardar intcresse!~~etas~ó ?e9soes e7'p,e~· ~~ ~ sa~
rl' J ci~ o Vq} ! p,ec~pififiQ. sao peq4Çno~ na , ~pp~-
; P~ra a Vfin ir~ lmr t' i I ,, ' • ' 

gR\.Iemo& . ais Qem ipt~~le;. te Yqa .dp j .u~~~ em' qme · ~S 
· .C~ I é!des, fÇ>rç.a q1 vqlté\ ~OI}~ Qs luctam qom' diffi-
vel dar uma fórma interli~~'1j~~l;u~~~· fl q\l~ , é po~~ i
m~11 t feon I p li 11 gress d . ~ IP~4!' em~ OqQ I ~Q
ra, mas chegue a sele~cioQs lnCaJmzes f\ ttmagistratu-

. 1 A t4teJa. social çj na.11 , QS melhores. .. 

. linq~lent~s ~. tanlbem ~~s~len~res .flbandonado~ e de-

.'J vossfl Attenç~o. ' mp 0 .d:gqo de pr occuf!ar 
' I A lei. •federa.! .n. 4 294· J r . • ' ' . : 
~ o , focalizou autor(záfld ,' de 5_ cfe Janeaó C!Je 192l 
ins!ituições J judiciarias ~s~ Jreaçao do _serviço, I e a~ 
mews pra~ic.os . para a uaes d_:verao fornecer 'os 

•B'~ a sua e~eouçao ~. ' 
. · effectlvamentel tem ·· '' tl -m,davel problema soéiaf q/o e enfrentar esse llfor-

•todh 1(11 parte os homens d"~.,Ee~tp~Jga e apaixo a por 
A "' t;; s a~:~o . . 

, ' s~lste-se d facto- d' . . 
' ?,esde CII1COel1ta qllllOS a' i hz ~otaveJ pubhciSff, ~ 
.s,der~vel ela crimin· Htlicie '~H i re ru,d,esdme?t~ ' n f-
lado ,adqulre-se 'a 'otivl·...l ã dre m hores e P outro d I I f I I 1,; o e nile s f b t I r . . o se trata de menores é :.lu 17 o rç ud~, q~ n-
e ainda effiéaz, ot I ~.e~~ ~~~t~ ~onttal Q crime 
formar as tende!cias se~t. mais fac!l nq~ifJcar o·~ Jre-
das. , I • I • mas que dey .rf, ser ' I cqm~ati-

t I f p , I f' i I r -
or outro la1dQ O n' rt I j 

·forn'ecén1 o ma 'o r Eó ti ' e ?,res ,aba do nados que 
'lã • nà'tiura lme 1~ ê co 11 n~ent7 ã cr'rinalidact(/' ' sé~ 
f s~cf . d 'çlef'. si. fb h!n1 ~ili7,~~~~~ rrln :'e!fte~fos Ut~ts á 
ta do :'" 1 1 1, i , tr assistido 1 ~el ""f ~L' I f' I I . !IH r (I !f. 11 I I rw S-
. MIH s Já J r t I I ' '' r• J I lsist~~~~ 11 r r ,h' 11\Yh,si I ·r6~~~ 1~ ·.~1 ~R~~F:i~~H. o~ i ) q.~-· 

vem , n g ndk A 'mero ~d~ ; ~~ áiza~~~ "9 e r-
fL~n?~ ~casas . de refort1Ül ~· ~~s~s, .,mas seri'\ preciso 
cliciarla que deveria e''·al . ~ ~ ItUir a entidàd~ J·u-
c, 't · l '' •llmar ' d i · • 1-!tr ,. n er 0 pe"uJiar a taes . assr.Hrl . c, Ir, com b alto 
. elat.f às a. menor-es, sua élàs~~~é~t_?das as questões 

. ""~'ad t e 1 d~stin1e. 
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! ' TRIBUNAL' DA RELAÇÃO . ,· 
Pelo art. 1 . o da lei n. 837, de 26 de setembro 

de 1922, ficou creada neste Tribunal, com o nome 
de Camara Eleitoral, uma secção composta, além do 
Presidente do mesmo, que a presidirá, de quatro 
~ksembarg::dores, tirados das outras duas camaras 
ou de uma deltas, sem prejuízo dos serviços que nes-
tas lhes couberem. 

Para constituil-a, foram designados, por acto 
de 4 ele outubro, os srs. desembargadores Raphael 
ele Almeida Magalhães, Francisco de Castro Rodri-
gues Campos, Francisco de Assis Barcellos Corrêa e 
Lo reto Ribeiro de Abreu. 

Continúa como Presidente elo Tribunal o des-
embargador Arthur Ribeiro. 

No curto espaço de seis mezes apenas, tres va-
gas se abriram no seio desta egregia corporação ju-
diciaria, com o fallecimento dos illustres desembar-
gadores João Olavo Eloy de Andrade, João Pereira 
da Silva Continentino e João Baptista de Carvalho 
Drummond. 

~ vaga do primeiro 1oi preenchida por mereci-
mento, a 27 de novembro, com a nomeação do sr. 
dr. João· Cancio da Costa Prazeres, até então in-
vestido das altas funcções de Procurador Geral do 
Estado; a do segundo, por antiguidade, a 2'9 de de-
zembro, com a nomeação do sr. dr. Damaso José 
dos Santos Brochado, juiz de direito da comarca de 
Sabará; e a do terceiro, por merecimento, a 1. o de 
junho ultimo, com a nomeação do sr. dr. Manoel 
Vieira de Oliveira Andrade1 juiz de direito da comar-
ca de Ouro Preto. . 

No preenchimento dessas vagas, puz o maximo 
cscrupulo, sem outra preoccupação que a de dotar o 
nosso mais alto Tribunal de juizes que o honrem, 
afim de que elle continúe cercado do justo prestigio 
de que sempre tem gosacto no Estado e fóra delle. 

Durante o anno houve 71 sessões ordinarias e 
2 extraordinarias da Camara Criminal, 77 da Cama-
ta Civil e 9 do Tribunal em camaras reunidas, tendo 
sido julgados 1 . 378 feitos, assi,m distribuídos; 

fiab~as-corpus originarias . . . , . 121 
Recursos de habeas-corpus . . . . 272 

" " pronuncia . . . . . . 59 
Appellações criminaes . . . . . . 404 

131 

:: Aggr~~os ct,; inst~u~1entos . . .. . .. 73 
•. pehçao . . . . . . 63 

Appellações civeis 200 
( .Embargos a accord~n~s · · · · · 121 

Desquites por mutuo con~e~ti~e~t~ 17. 
Embargos infringentes . . . . 2 
Diligencias em feitos cíveis 25 
Carta testernunhavel ' · 
Desaforamentos · · · · · · ~ 
Conflictos ele juri~dicção · ci~il . 2 
Desistencia~ · 
Suspeições . · . · . · . · · · 2 
Suspeições criminaes · · · · 

1 

Verificaçã_o de incapacld~de .. ·. . ~ 
Reclamaçao de antiguidade . . . 1 
Recurso eleitoral 
Processo de respo~s~bilidade ·. ·. ·. ; 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

Es~a:oa~~i ~~~~~:~d~, c:rff~ Jee n~~~~~~~o~ ~~ral ddo 
Julw Octavtano Ferreira juiz de direito' · r· 
~;e Christina, em substit~ição ao sr. clr. J~~oc~~~~~~ 
d:s~~~:~-g~~~~~res, naquella mesma data nomeado 

ADVOGADO GERAL DO ESTADO 

go d~}d~~g~~~s~~~~i J~o~:~~J~· 0a ~ed~~o, ~o car-

~~loMs~l~o cl~ia~~t~lll~e~~~re~u~!ti~li~,~' n.~ . m~sm~n~!:~ 
da comarca de Christina. a, JUIZ de dtre1to 

COMARCAS 

elevo~ ~ic~te~;~Íad~1?92 ~,~ !~~~~11~~~~ em s~u art. ~.o, 
tes comarcas: Carangola Curvello l~s. o~t? segutn-
Claro~, Ouro Fino, Qu:tu~, .Theophllo Ó·~o~l ~~~t1~ 

om essa alteraçao ftcaram a · 1 .. 
elas as cu,11a1-cas do E t: d . ? sstm c as~tftca
de 2." e 98 de l n s a o.- ele 3.n entrancJa; 18 

A f 2 de out~tbro d 1922 d' eretos ns. 6. 178 e 6. 1e89 , ta marcado re.los de-
ram installaclas . ' de 4 do mez antenor, fo-as comarcas de Dores da Boa E 
1 ança e Carmo do Paranahyba. · spe-

A. s.-9 . 
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O numero actual de comarcas installadas é de 
109. Estão por instai lar a 9 seguin.tes, q~te ainda 

ntinuam como termos annexos: Alvmopolts, Bam-
huhy, Bocayuva, Cabo V rd , Jacuhy, Lima Duarte, 
Monte Carmello, S. João Baptista e Tiradentes. 

JUIZES DE DIREITO 
Não houve alteração no quadro de juizes de 3. a 

entrancia. No de juizes de 2. n entrancia, registrou-se a 
nomeação do de Ouro Preto, para o cargo d: de~
embargador, a I . o ele junho, e a do sr. cl~. J.oao Lt-
ma Rodrigues para essa comarca, por an ttgutclacle. 

Na 1 . n entrancia, verificou-se o seguinte movi-
mento: nomeações, 8; remoções, 5; permuta, 1; exo-
neração, 1, e aposentadoria, 1 . 

Habilitaram-se ao cargo ele juiz de direito, 14 
bachareis 

TERMOS 
São em numero de 160 os termos judiciarios elo 

Estado, elos quaes se acham installactos 149 e por 
installar os 11 seguintes:Capellinha, Caxambú, Clau-
dio, Cambuquira, Extrema, ' Guarany, lnconfid~ncia, 
João Pinheiro, Passa Tempo, S. João Evangeltsta e 
\'illa Perdões. 

Dos 149 installaelos, dois, os de Passa Quatro e 
Oivinopolis, o foram a 12 ele outubro ultimo, dia mar-
catlo, respcctiva'rnente, pelos decretos ns. 6. 188, ele 
4

1 
e 5. 192, de 5 do mez anterior, e um, o de Sylves-

trc Ferraz, a 15 de novembro, dia marcado pelo de-
creto n. 6.211, de 3 de outubro. 

JUIZES MUNICIPAES 
O art. 1 . o ela lei n. 797, de 23 de setembro de 

i 920, ·supp rimiu os cargos ele juiz municipal nas sé-
des das comarcas, á medida que vagassem. 

Em consequencia desse dispositivo legal, já 
C:'Stão supprimidos 81 lagares. Continuam mantidos 
os 7 seguintes, até que se verifique aquella hypothe-
se: Bomfim, Caldas, Pará, Prata, Serro, Tres Cora-
ções elo Rio Verde e Tres Pontas. 

A lei n. 840, ele 29 ele setembro ele 1922, em 
seu art. 1 . o, restabeleceu estes mesmos Jogares, mas 
tão só mente nas sédcs das comarcas de 2." entran-
cia e ele 3. ", pelo que continuaram a subsistir os das 
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comarc~s de ' Uell Horizonte .e , J ui~ d.e ·fór~ de 3. a 
cntrancta, Carangola, uro reto Ponte Nova de 
2 .a, até uquella data não attingictos pelo precejt~ da 
citada lei n. 797. 

' For(lm nomeauos ·28 jui~ s n 4nicipaes; recon-
duzidos, 5; r movidos, 2, e exon~r.ados, ll. 

I 
r ,. PROMOTOR,E~S .. 

OQr~m .. s~ .44 ~~~me,qçõ~s de p ·omotóres; 13 re-
conducç _es; & , remo~oes 1e 16 exon ra,ões. I 

· · Esté\O. vagas as prpmotoriras ·~e Grão Mogol, 
Prata, Serro, Ay~ruqca e ~antQ Áhto11io do Monte. 

ADJUNCTOS DE PROMOTOR 
Foram nomeados 13 e exonerados 4, 

I • . I 

I f ,OffJCIOS DE JUSTIÇA 
forah1 proyidqs os officios de justiça dos ter- . 

n~os que ~c&u1~m: . 
, ~arttctw~co~lt~dor e ~i~tribuidbr 1 ....J de Abaeté1 

Barbacena, chnsttna, 'DlVInopolis; . Jequitinhonha, . 
~assa Quatro, Sabará, Sete Lagô~s, iSylvestre Fer-
I az, Turvo, Uberaba e Piranga. I • 

I D'epos~tario Pub'lico - de Aguas Virtuosas Do-
res do lndayá e Passos;· I I , 

. I. o Officio do judicial e Notas - de Divino . o-

F
irs, Passa Quatro, Pitanguy,• Pirapora e Sylveftre 

erraz; 
. 2. ~ Officio ,..,..... de Boa Vista do Tremeda-l Cabo 
~ erde, P~ssa Quat:o, Sylvestre Ferraz, Divin~poli&, . 
uuaranesJa, Januana I e Mulambinho· 

4. o Officio - de BeiJo Horizo~te cref\QO lo 
1ecd, .: ~ · 6. 206, de 15 d~ ~ seteml:lro do ~r no prox1m'o · 
tn Ç>, r ~ 

Escrivanias de Processos e E}ÇecuçÕ~s Crlmi-
~aes ~de Carmo d9,, Paranahyba, Fructal, Janu ~tria 

D ont~ Santo, P çaln)la, I\ç9s de Çaldas Prata ~ ~ , 
ommgos do Prata. · ' I / I · 1 '{ • 

r Foram accei!as, a~ desistencias feitas· pelos ser-
ventuarios dos segumtes officios: ' 
rará; I. o Officio - de Palmyra, Pirapora e Gua~ 

2. o Officio - de Cabo Verd O MuzambinHo; ' . e, . uaranesia e 
Partidor-coiHádor r e distribuidor - 'd' M . d 

Hespanha e Campo Bello; ' ' ' ,e ar e 
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Escrivanias dos Processos e Execuções Crimi-
naes - de ' S'abará e Prata. 

btiv ra'm permissão para, entre si, permutar 
vS r sp ctivos I gares, o escrivães · do 1 . o e 2. ~ of-
ficio ele P ços de Caldas e Ituyutaba; o part~dor
contador e distribuitlor de Juiz de Fóra e o parttdor-
listrihui lor elo Pomba; os escrivães dos processos e 

C;xecuçõ,·s crimlnae. de S:thará e Ouro Preto. 
Pelos decs. de ns. 6. 195, de 5 de setembro, e 

fi. 234, de 19 de dezembro do anno findo, r.e~pecti
vament(', for~i" declarados privativos os off1c1os do 
registro geral ele hypothecas de Ponte Nova e Mon-
tes Claros. 

Foram designados para exercer as funcções .ue 
officiaes do registro geral de hypothccas e especial 
de Ponte Nova. e de hypothecas, sómente de Montes 
Claros, respectivamente, os srs. Francisco José Fer-
reira da Silva e Arthur Gustavo Rodrigues Valle, e 
para as do registro especial de Sylvestre Ferraz, o 
respectivo escrivão do 2." officio, sr. Albano Gon-
zaga de Lima Freitas. 

Foram declarados com direito a successores -
os escrivães: do 2. o officio de Bom Successo; de or-
phams, de Entre Rios; e o partidor-distribuidor do 
Pomba. 

Acham-se em concurso as seguintes escriva-
nias: - do 1 . o officio, de Ponte Nova e Monte Ale-
gre; 

- do 2. o officio, de Campo Bello, Bom Succes-
so é Ponte Nova; 

_:_depositaria publico, de Abre Campo, Al.ém 
Parahyba, Campo Bello, Monte Santo, Santa Luzia, 
Cassia e Patrocínio; 

- partidor-contador e distribuidor, de Além Pa-
rahyba, Campo Bello, Muzambinho, Prata, Santa 
l.uzia e Tiradentes; 

- dos processos e execuções criminaes, de Ay-
morés e Palmyra. 

Por falta ele cumprimento de formalidades le-
gacs, foram annullados os concursos processados nas 
comarcas de Palma, Ponte Nova, Cambuhy, Grão 
Mogol, Montes Claros, Poços de Caldas c Patos, pa-
ra provimento de officios de justiça. 
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Acham-se vagos os seguintes: 
1. o Officio - de Fortaleza, Monte Alegre Pal-

ma c Salinas; ' 
. 2. o Officio - de Alvinopolis, Grão Mo gol Sa-

lmas e S. João Baptista; ' 
Partidor-contador e distribuidor - de Aymo-

rés, Boa Vista do Tremedal, Bocayuva, Caeté, Cam-
Duhy, ~armo do Paranahyba, Diamantina, Fortale-
za, Gra.o Mogol, Guaxupé, Januaria, Mar de Hespa-
nha, M.mas Novas, Palma, Paracatu'' Poços de Cal-
das, Rw Pardo, Sacramento, Salinas, Rio José. Pe-
dro, Santa Barbara, S. Gothardo, S. João Baptista 
e S. João Nepomuceno; 

dos processos e execuções criminaes - .de. Do-
res da Boa Esperança, Paracatu', Patos, Sabará 
Santa Barbara e Leopoldina; ' 

de depos.itarios publicos, dos termos installa-
~os,. menos os de Aguas Virtuosas, Barbacena Bello 

onzonte, Dores do Indayá Fortaleza Ou~ é 
I tapecerica, Jequitinhonha J~iz de Fóra' p 1 xup ' p p· ' , a myta 
.assos, uapora, Poços de Caldas Thebph.ilo Ott ' 

m e Uberaba. ' o-
Das escrivanias de Paz acham-se providas 508· 

vagas, 254 e, em concurso, 44. ' 

CUSTAS EM PROCESSOS CRIMES 
De accordo com o dispo~to no art 1 o d . 

11. 644, de 1 . o de outubro de 1914 art i o a le~ 
n. 692, de 1 ~ de setembro de 1 9'17 e no 30 da 1:1 
art. 1 O da lei n 826 d 1 o • § 1 · ' 
effectuou-se, con; a ~ax~ma. re~eul~~:~~~~ de 1 941, 
mento das custas em proce ' o 'paga-
lliu a justiça publica refe sstos cnmes em que deca-
t d ' ren es aos 1 o e 2 o res o anno proximo find . , .. semes-
remunerados que a e lias fiz~; a ao~, f~nc~JOnanos não 
mentos comprobato"' lrt ·JUS, conforme doeu-dOs apresentados• 
. Requereram pagamento de . . . r • , 

c1das durante 0 1 o f custas cnmes, ven-
f . . semes re do anno d uncc10narios, e durante 0 2 o . P · passa o, 92 
as mesmas attin ido . . s.emestrer 93,· tendo 
t- · 298:470$903 g as .Importanc~as de 331:335$111 

I 
, respectivamente ·Fe't · c a cu lo recommendado no . 1 o, porém, . o 

1. o da lei 11·. 692,· ae 11 de paragrapho .. unico, art. 
cou-se caber a cada u d setembro de 19 1,7, verifi-

m os 1 serventuarios! a it11RW-
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1 o semestre, 

27~ para o , ., 
tancia correspot21cl~n~e:se m:~mo a~~o,,,l\ sobre as 

nollf. tl)a a 0 I • I 

, " 7? t mencionadas. ' I . . ' quantias supra M5 
lo o / 

1
1 ÀhlOS PARA FORU 

MOBILI K oi • l ·,~ 0 1 mobi-
t m forn~Cly • 

" 1 iJOoverno 1 ~, .. , 1 ,, oi , 1 • .lle AI-, " UltHnamen\c , . ,9~ f 4ms \.j 

1fi aK~s, i:afiê·toXt;;~~:~~~;~ct:·s;~c,~·:~rfo~b·t\~; 
er4 ' I llb' ()arjno o 1' r: é ôuat~-

êhri tina, e~f~~ftftlga, Guanhães, J jVI,Ia,~up. { Món'tês 
Rips, 'fJ rrc,fsJ Manhuassu'~ , ly\una~ ' ,•r· Pou 
~es · a, ~dit ~lé~o e, llveira, r Piri\ng~ PÓ'\t~> S~r~o

'C1Ar6~·, Our re ' R' Novo ~~~~ Lt).g ~~' I · h ' 
so Al egre Palmyra, . JO ,~o 'prata Uberabm a, 

. ', 'ia S' Ji)omwgos ~ I ' s htál Luz I a a.ções e N'iço ~ · I. l ''l" ' ' 
Shbbá, Tres· o r ·eNtii!NRlAS . ,, t, . ~ ... ~· • 

PENIT I I • I • ' . 
"11 •;..o" • .r1· 1, ·' · • • p 1 ~tQ çonhnua fun-
1 A· tJ>enitentlaria. cl~ 'Aurlo u.} de mçumbitla .r ~a 

' d I a reg\-j aqya I · , F' (I ''Pu cbié l'l~ndo com"tlm dao e Juni1pnl}eS ~ . r, a ., WÇ,. •,•:, -
.o '-'t~âo de câ ça · · · I • , t01'he"''r c; ., . I I ,, l f IÍ"'IIt'i'l, 

b'liCà e l.al · ~uárd.a- . lVI beraba c~nt,i ru1a . ~f110 , sa-
A Pemtenclana ?ea ~ á Ch,~f1a l de .Pohyt~ e re-

deia regional, subordt'1 Q ~.Q l~, de i 91 q, e ~·qf3 ' 
gendo-se pelos ~ecretos. ~ls,aind~ reorganizado o ser-
rle 1912, visto n.a.~ ~er. SI, ~rdo COtfl !l lei O, • 790, de · 't _., tiO I u~ aCw · viço pem enda , . r 

1 11920 ' , , ' . I ' ~nÚe,nclaria · é aindp., mu~to 
I I I o nosso· se~vl~o de .'dp possivel in;ciélr a. prOJ~-

•..1.. t ão tendo' st 0 · d l 11e ~Xl-rutilwel'l ar,. n _ da Penitenciaria Mb . e o, q,. · 
t:fa'tta construcçao avultadas i '.I , I I '. , I f 
girá 1 despesas· multo . 

1 
, 

1 
, ,! , , ~ í , 

,, 'I '"' I I 'J'f,fó'l)'L 'FO I , i " 

, 1 • I 
1 · ·d : vembro de ~9~2, per-

Por decretó de. 15 e ~fi:v~ 0 .r stp d~ pe,~a ,oe 
doai· a F. alicio SeV:~nano d! ~u~ e~1~va con~emn,a
quatro annos e·.ótto. meze ' a os pilp mezes e ldezes-
do e da q\lal cumpnt~ ,tres apq ' . I 

, seis ,pia.s • , I ' . I • d ltd>.'l que concedi, fundado 
Foi este o· t.t~lC? m ~ utos I e conhecimento 

nó estudo .cohsclencJOso o~ a ,, ·,I 

di reato dos factos. I ' , ' párá ão de initi!ltlça . 
. E' meu p·rbp~,sltdi, M ~:d~~çao '?~exêrtHar1 essa e ~etnpr'e ' cotli a I rnàX ~a I' I l i I j ' Jl 

àlttt , hlnt~ão r ~Ot1~titllctohal . · 

' " 
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HYOIENE 
Os serviços ele, Hygi n do Estado, CónservaJido 

a mcs 111a rganlzação de 191 O, exec~tàràhl-se regu-
larmente no anno fi ndo, Merece reg1stró rt este antto 
a creação de postos permanentes em 4 h1Unicfplos: 
O li v ira, Barbacena, ucluz e rtajubá. lnstltuldos a 
titulo de ensaio visaram beneficiar· p tmartentemeti-
te, com organiz~çõcs sanltadas, aS populâç5es dó 
interior. 

Essa cr ação inspira-se num largó systcma de 
cooperação entre o Estado e o Município, que con-
co,rrem, financeiramcn te, para esse serviço co 111 par~ 
tes eguae , reservada ao primeiro,, que.,. a exercerá pe-
Je: s~ 11 organ' co111pdente, sua dtrecçao technica e 
administrativa. 

' j I j 

As vantEJgens deste systema, tão bem r~c~bi~o 
no .seio do Congresso das MunidpalidaGes rec,epte-
men te reunido nesta Capit(l l, quer quanto aos 

1
servi-

ços de hygiene, quer quanto á sua applica,ão a ou-
~ ras iniciativas da admin!~tração publica, ~ãp , mani-
fes tas t Obvia ... se com elle, a carencia de capacid~de 
technica e financenré\ d9s municípios e ao mesmo 
tempo se organizam, o mais uniformemente poss~vel, 
serviços de SU!! natureza complexo~, simplifictlnq9r 
lhes a adrni\1istração Assim orgflni~aclos seryir~9 
de base a todo nosso mecanismo sanitario. 

As nossas experiencias, moldadas pela Únião 
Americana, vão surtindo resul,tados bastante promis-
sores, ·que acol)selham a .~ua diffusão pelas diversas 
zonas do nosso terdtorio. 

HYGIENE DA CAPITAL ·1 
I 

. Por accordo firmado entre o' Estàdo e a Pre~~~
tura, em 21 de dezembro de 1922, foram transferidos 
ao pdmeln~ os seguintes s'erviços de hygiene até fp-
1ao, a, cargo da administração municipal: a policia 
san.itada da~ habitações pa;ttculares e cqllediv4~, 
dos est~belecimentos industnaes, dos matadouro e 
cemitedo e de tudo o que directa ou indirectamen~e 
possa influir na salubridade do municipiq; a fiscali-
zaçãG> · ~a alin1cn tação publica, no fabrico e c~nsumo 
~e 9~bidas nacionaes e extrangeiras; a organizaçã.o 
e 'direcção do serviço de assistencia publica; a ma-
. tAnça I de cães, a destruiçao dos insectos e íl11Íf11aes 
que, como os mosquitos e os ratos, po.dep1 vehic,ular 
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moles tias cpidemicas; o serviço veterinario do mata-
douro e ouvos. A cargo da Prefeitura continuam os serviços es-
pecificados nos ns. I, 2 e 6 do art. 3.0 do Regula-
mento Sanitario do Estado, de 11 de janeiro de 1910. 
Com essa transferencia ficará o Município apercebi-
do de recursos para serem convenientemente appli-
cados pela Prefeitura; por outro lado, provido de um 
orgam especial para a administração sanitaria e dis-
pondo de maior capacidade financeira, poderá o Es-
tado desenvolver esses serviços com mais segurança 
e etficiencia. Cidade recentemente construída e cujo rapido 
crescimento suscita arduos problemas para a admi-
nistração local, Bello Horizonte não prescinde da co-
operação do Estado; aliás essa cooperação é dada 
em outras capitaes do paiz, cujos serviços são larga-
mente estipendiados e até mesmo directamente exe-
cutados pelos gpvernos estaduaes . 

Durante o anno findo foi satisfactorio o esta-
do sanitario desta Capital. Fizeram-se algumas no-
tificações de doenças transmissíveis, figurando nes-
se numero 231 de diphteria, das quaes 108 positivas 
e 123 negativas; receberam-se 52 notificações com-
pulso rias de infecções do grupo typhico, das quaes 
apenas 7 confirmadas pelos exames bacteriologicos. 
Alguns casos negativos bacteriologicamente, evoluí-
ram clinicamente como infecções do grupo referido; 
t~sses casos, porém, surgiram a espaços, com cara-
cter esporadico, e não epidemico, como em 1921, e 
foram muito raros na zona urbana servida ele rêde 
de exgottos. 

A meningite cerebro-espinhal epidemica figura ' 
em 1922 em terceiro logar entre as entidades morbi-
das de notificação compulsoria. Foram notificados 
31 casos, dos quaes 23 confirmados pelo exame ba-
cteriologico, sendo todos os doentes removidos para 
o Hospital "Cícero Ferreira". Falleceram 8 indiví-
duos, 3 delles acommettidos da fórma fulminante da 
doença. 

Foram notificados ainda 7 casos de trachonia ~ 
2 de varíola. No~ demais municípios do Estado ob-
servaram-se surtos de paludismo nas zonas em que 
elle é endemico, uma epidemia de varíola mais ex-
tensa e casos repetidos de meningite cerebro-espi-
nhal epidemica. 
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Esta lrrompeu pela primeira vez no Estado em 
1921, e no anno proximo findo foram mais numero-
sos casos, principalmente nesta Capital e na cida-
cle de Juiz dl.! Fóra, surgindo os primeiros sempre nos 
quarteis da tropa federal. 

No seio da população civil appareceu o primei-
ro caso em 17 de julho, seguido, a curto prazo, de 
outros, elevando-se a 24 o numero total dos casos 
verWicados em Juiz de Fóra, para onde a Directoria 
ele ~ygiene fez seguir seu mediCo auxiliar, que im-
prGVtsou, com a cooperação do presidente da Cama-
ra, um hospital onde foi isolada e tratada a maior 
parte dos doentes. 

Registraram-se egualmente casos dessa moles-
tia e11 S. João d'EI-Rey e Pouso Alegre ( sédes de 
aquar'elamento de tropa federal) não só entre mili-
tares (()mo entre os civis. 

D setembro a dezembro grassou em Juiz de 
Fóra a varíola, .registrando 328 casos, 66 fataes. 
fambea em Rto Novo occorreram casos isolados 
daquell, mole~tia. Appareceram ainda casos isola-
do~ de nole.s~ta.s transmissíveis epidemicas nos se-
gumtes . umctpJOs, que solicitaram providencias do 
Es.tadoJnfe~çoes do grupo typhic0, em Caeté e Oli-
vetr~; ~ludtsmo, em Bom Successo ·e Antonio Dias 
Abatxo. 

NoLabo.rator!o ~o .Estado, foram feitas 628 
a~alyse1 asstm dtstn~utdas: judiciarias 3; indus-
tnaes, 8; bromatologtcas, 531 i clinicas, 9; prepa-
rados parmaceuticos, 2. 

Pel ~esin~ectorio do Estado, fizeram-se ..•. 
1 . 818 esmfecçoes domiciliares, elevando-se a ..• 
8. 866. mumero total de peças de roupa e de ob. e-
ctos dmsos desinfectados. l 

. E i~ e.m resumo, o movimento do Hospital Ci-
ceto Fe-etra em 1922: doentes isolados no Hospi-
tal, .1 O j des~es balleceram 14, obtiveram alta, 7 4 
conhnu/am mternados, nos primeiros dias de 1923, 
13 .. Fo!m hospitalizados durante o anno 74 ~ 
mumcaies. ' com 
. !los os dados da estatística demogra ho-sa-

111 ta na feren tes ao anno de 1922 ex c d P 'd 
I 

e em const e-
rave nute os dos annos anteriores f 't I . . , b , ac o pe a pn-
metra .z o oservado nesta Capital· d · t c:1 d · d , 1 . e que emons-ra o rn e esenvo vtmento da mesma nestes dous 
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ultinm annos. O numero de ,na~cimentos elevou-se 
a 1 . 848, o de obitos a 1 . 120 e o de casamentos a 
436. 

SANEAMENTO RURAL 
A campanha sanita ria ' nó · intetior do Estado 

continúa intensa. A sua actuação effioaz data de 
ju11ho de '1919, quártdo ús primeiros postos enceta-
ram a propagahda contra as endemias ruraes, so-
bretudo as vetrttinoses, séguindo-a de thetapeLtica 
aproptlada de serviços sanltarios. 

serviço dé ptophylaxia rural conta actual-
n1ente 3 districtos sàhitarlos, comprehendendo 17 
post{)s e 14 sub-postos, 3 postos isolados, 2 caros 
posto~-ambu l áhtes, mórttados em vag~es ~ vias 
icrreas, 2 hospitaés tegionaes em fUJ1ccionaAc.nto e 
2 utrós já ina 1gúratlos, que entrarão em ~ttivida
dc çlcntro em breve. Esse conjuncto assirr actuou 
no ál111o passado; concll.liram•se serviços thrapeuti-
cos contra as verminoses nos postos de Ita~bá, Pa-
raisbpolis·, Ouro fino, Santa Rita, Pou& Alegre, 
Passa QU:ltPo1 e nos suboipostos ~e Rio Mnso, Pi-
tangussú, Soledade de Itajubá, Rosetinh~ Lamba-
i·y e •OUttos. Deram-se por concluídos tralalhos de 
fMs.as· '110s po~tos de Paraisopolis e Itajbá e nos 
sUb-postos de Rio Manso1 Pirangussú, Soledade, 
Rosetinha e Lambary, todos pertencentesao distri-
tto sanitario do SuL 

Trabalhou .. se activamente no distri1o s~ita
rio da Matta termihàr1do•sé os serviços terapeuti-
cos referidos nos postos de Leopoldina1 U~1 S. Pau-
lo elo Muriahé, Mar de Hespanha e S. jo! de Além 
Patahyba ·e dos sub ... postos .de Thebas, Spé1 Santa 
Rita do Glorin1 S: Pedro d@ P.equery, alá de todos 
os elistrictos ele S. José de Alétn Parahyl. 

Fora111 concluídos os serviços sanados no 
posto de Leopoldina e no sub .. posto de Re·eio e vão 

• I 111urto adeantallos nos demais postos e lb-postos. 
No districto sanitario do Oeste minqo, o mais 

recentemente creado, a campanha therapttica mar-
cha de par com a sanitaria, visando nãoó as ver-
m i.noscs, com?, já· agora, . o impaludism! terrível 
cerfaelor de vtdas e energtas humanas r1sa parte 
do Estado . 

, Prestam mlav~ntes serviços os pos~ isolados 
.de Araguary, {)berabinhij a Theophilo <cpni. 

" 1 No Mno passado1. o s~neamento rural em Mi-
M b neflciou a 255. 720 p, s as varmi)1Q icas, com 
Ul11a médJa diaria de 844, medicadas~ \lWS 303 d(as 
uteis de seu trabalho, t~ndo obticlo a con~trucção de 
12. 354 fqs~as. 1e gfibin,etes ~anitarios pelo interior do 
Estado. Med\co mais' '7 :953 impalúdados, emquan-
tb quit1il1fzava preventivamente 7 .166 .. pessoas'. 
. '• ôs erviÇos 1ti éhgétthatiá sanltàr.la :attlngiram 
2~ ' k. 4ea'rns. de Valias e valfefàS abertas; ,G7 ks. e 
934 m . ' d~ brregos 'e tios re tlf.icados; 12. 973m2 
d ' pat')tàno Le lagoas ·atetradás; '504. 766 ms. de 
I rca ftl a'da', marginal à' 0rteg(}s e rfds pantanbS0S1 

'te H~ 'àféhi· dfs~o; con~f Uidb· varias casas rtle . typo 
es] d I, át> pas o que instá'llavà outras em regiões 
p'alu,•tosas. · , ,. · '1 ' ., 

'/
1 

: .:. : 1,', t-4q~r,~rA~~ R~à,IO.NAES r ": , ; • 
• 111 t)'\aifiH3 JhOspitlleS, r~giqnaes , forarTJ jnau~Úrfl,<;IO's 
rlo ,a ho l ~as~ado: l ~m ~içosa;, 1 ~m Pi~aporfl ~ oq-
;rro m11 Apbr..a 1 O. pum.eu1q , en.trr0~1 , ogq ,a, 1f~~ ownar 
com lrequencia talvez superior á sua caRsW p~~e 1, 

I ''
1 ' ~) Ho~pttal . Re'gitina1 ~e , Pou~o :Aiegr.e1 ~ liá mais te'Mr . bettóJào pUblitb/'eVfdenqiA i o. acerto da crea-

,ã 'ci' f~ e~' in9fifd · 'õ~s~; qu vlio · superandorl:)á.pl'ati-
à:> spettati ~s màrs' optil11istas. São e.fffoazmente 

a~tx~li~dos pelos postos installados em• ~agões fer.ro-
vrano~ qu y~ c9rr~rp con~ta terpente as peqw·nas 
lor lli lhdes n~ars necess,itadas,. levando-lhes soccur. 
tos thhpr·t1t!bs, ora tor\tta (i trftpaiUdismo ora COO·· 
tra a tbre typl\ic ~, a Varibla, ·etc: · ' 1' 

I i• I f I I I 11 I I I I 

' I .DOBNÇAS ,VENEREAS I ., 1: •"" 'I'' ·,,,,ll[ll •d''' I .,,. ,. I 
, 1 A prophY.! xi~ ,, a . d?~nçà~ ,veüeryas I ~.ese·fi~ol-

ve,s,e ~qqnftlmente com a fundação, ur~etitemehte 
I d j dl 1 I i (- I t 

reG am a, c~ I novos 1 t~pensanos. , · ', ' 
I 111. ~dispens.ario central,! n,a ,Capital, &e n;10~tr~ ~n-
suf.ftc16tte para a extrao~dmÇl~Ífl pr9cura, e o~ djldos 
~'statistc?s que public~ m:ns.almen'te, accusarp; Jlllla 
Alta m\d1a de frequencta d!art{l, que !;>em justifica a 
sua·, ft.1pação. , , , ' . 

egual r:110ld~ foram o11eados e 1 .Jfuttocionam 
actua· ente·mais''OS seguintes .dispensarios: ~um ' des-
tin~ddá Fo11ça Fttblibà Estaçi<ilal, na Capital';' um em 
,Jtajutl; ~trt 1eh'1 Ptjusb Aleg.reJ ~Um em juftJ de• Fór~; 
um en V1çosa, outro em Ubá. ·' 1ri.r 1 



142 

Os novos serviços permanentes de hygiene mu-
Jlicipal, auxiliados pelo Estado, têm tambem ao seu 
cargo o combate ás doença~ yenereas, o que já vae 
sendo feito em varlos munlctpiOs. 

SERVIÇOS CONTRA A LEPRA 
Desde muito urgia combater a propagação da 

lepra no Estado. Para isto dlspunhamos apenas de 
um pequeno Hospital d~ Lazaros, já muito a~tigo, 
sempre cheio, e mal tocah.zado para o desen~olvime~
to de uma grande coloma, como os preceitos ma1s 
modernos sobre o assumpto estavam a indic~r. A 
lei n. 811, de 2 de setembro de 1921, auctorizou o 
Governo a crear um ou mais Leprosarios na zona 
mais flagellada por essa molestia~; e o governo f~
deral efficazmente secundou a acçao do governo mi-
neiro, firmando com este o accordo de 26 de abril do 
corrente anno, para o mesmo fim. Quando, pllrém, 
ia entrar em execução, foi o mesmo annulladi pelo 
sr. l'y'\inistro da Justiça, tendo sido lavrado ou1ro em 
substituição. , 

Nos termos do referido accordo, serão executa-
dos os serviços, já projectados, na fazenda do "Mot-
ta" adquirida pelo Estado. As plantas do eshbeleci-
mento já se acham promptas e approvadas pelos 
dous' governo. . •.. .. . , 

ASSISTENCIA A ALIENADOS 
A assistencia a alienados ficou annexada á Di-

rectoria de Hygiene e funccionará nos seguhtes es-
tabelecimentos: Instituto Neuro-psychiatricq hospi-
tal central, com séde em Bello Horizonte, .Aiylo Co-
lonia de Barbacena, e asylos coloniaes ngionaes, 
que serão fundados em diversas zonas do i Estado. 
Destes apenas está funccionando o de Barb cena. 

A administração da Assistencia desta Utima ci-
dade estava se resentinclo de alguns defeibs que o 
actual governo procura corrigir com vanta~ns para 
o Thesouro. 

Assim é que a despesa mensal em 1 92~ foi de 
50:738$435, em janeiro; 31:647$585, em f1vereiro; 
29:439$140, em março; 39:680$510, em abil; .... . 
25:694$586, em maio; 28 :812$693, em jumo; ... . 
31 :8Q7$045, em julho; 29:956$970, em ag1sto; .. . 
24:615$075, em setembro e de ;l.~:940$905,em ou-
tubro. 
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Com as medidas postas em pratica baixou, em 
novembro, a 17:67 4$715 c não se elevou mais. 

Tem-se despendido até agora com as obras de 
nova Colonia de Ali nados em Barbacena c com as 
do Instituto Neuro-psychiatrico desta Capital e respe-
ctivos apparelham~n tos 2 . 614: 169$559. Essas des-
pesas foram auctorizadas pelo lei n. 778, de 16 de 
setembro de I 920. O Instituto Neuro-psychiatrico 
aguarda conclusão das obras de installação e a ver-
ba orçamentaria para custeio dos respectivos servi-
ços para começar a funccionar. 

INSTITUTO DO RADIUM 

Com a construcção e apparelhamento para a in-
stallação do Instituto do Radium nesta Capital, des-
pendeu-se a somma de 1. 154:952$853, restando ain-
da pagar mais 100 contos, por se ter exgottado a 
verba de 455:000$000 votada na lei n. 835, de 1922. 

SECRETARIA DA POLICIA 

A Secretaria da Policia tem funccionado nos 
moldes de sua mais recente reorganização, que data 
de 1912, havendo posteriormente passado por ligei-
ra modificação, em virtude da lei n . 770, d.e 1 920. 

O predio em que está installada não dispõe de 
accommodações sufficientes para normal funcciona-
mento dos diversos departamentos da administração 
policial, tornando-se, pois, indispensavel ampliai-o, 
ou construir outro mais espaçoso, de modo que a re-
partição fique melhor estabelecida. 

GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO E ESTATISTI-
CA CRIMINAL 

Com inteira regularidade tem funccionado essa 
repartição, valioso auxiliar da policia, preenchendo 
bem os fins para que foi creada em 1909. 

A' exccpção do registro eleitoral, que no anno 
Hndo soffreu baixa no seu coefficiente, em cotejo 
com o do anno anterior, o que se explica pela avulta-
da procura de carteiras de identidade nas vesperas 
da ultima eleição para Presidente e Vice-Presidente 
da Republica, todos os demais registros apresenta-
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a1n cnsiv· 1 excesso, comparadds ·com os numcros 
relativos' a •1921. · 

As carteiras de ldenticlade, docum~nto indlspen-
savel hoje m tantas circumstancias da vida social) 
vão sendo solicitadas com empenho. 1 • 1 

Attinge a cifras , COJlsideraveis o total de fichAs 
dactyl9scopicas de permuta com outros Estados, 
mormente das destinadas á verifica'ção de é\ntece-
d~ntes para effei'to d ' naturalizaÇão de ex'trangeiros, 
de conformidade com as exigências do det reto fede-
ral n. 4. 24'7, de 1921, e das lnshucções expedidas 
pelo MinisteriQ çla Justiça. 

I, ' 
A somma das inscripções nos differentes regis-

tros, em 19221 alcança a cifra de 2. 886. 
A eshitistica cri'minàl,~ si bem que ' se resentirido 

da falta de ' dados 'completos de alguns municípios, 
vae sendo realizada regularmenté. A apuração 1dos 
d<tdos obtidos não revé1á 'aggravaçãó rtotavel na' por-
centagem da çlelillft+l ~cja. 1 

O rol de culpados integrou-se com subsídios 
procedentes de todas as c~m·arcas e termos judicia-
rios : ' · • . .I· 

A, sfqtistica carc raria cin~iu-s·~ aos m9ldes de 
rr.orgamzação, que lhe foram recentemente traçados. 
' . Nas' div~rs~& cadeias ,do , Estado e1ntrata'm, ~~ 

d,~curso ,do anno d~ 1'922, ~~llTiq~en,tes em nu~ero 
de .~ .~~.7 e das mesma~ sah1ram 2 }53. Em 31 . de 
defemBro <;lesse aanno, existi~~ .n,a~ . prisões 1 . 64'8 
reclusos 1 condemn~pos 1 ou a!luardando julgamento . r , ,r '7' 1• 11 , 

GlXBIN ÊTE DE rNVESTIOAÇóES E {CAPffURAS 
I ' 

. E,$te depMtan:cnto , do s~rv iço p9liç!al rege-se 
p~las dispo~içpes do reg~t1 ~11WlHO ewedido com., O 
decreto n. 6. 11.0, de 9 de junho de ,19~2 . . , 

. Em março ui imo, fo\'am elabor~d(},s e approva-
das instruççõE;s pari\ ~oa ord~m do~ t(abalhos p~c.u· 
!~ares ao Qabinete ~ tn~\hor di&criminação 9~s fun~ 
c;çõ~s qos inve~tlg~Hpre~. · 1 

I 'Está o Gabinete sob a direoção do 1 . o oetegacto 
auxihar. '· ' : 
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No anuo terminado m 31 de marqo, ultimo, o 
Gabinete abriu 7. 201 promptuarios, r gistrou 927' 
capturas, além de 151 effectuadas pelos investigado-
res, e r allzou I . 1 03 diligençjas . 

DEL~OACIAS AUXILIARES 

De conformidade com dispositivo d~ lei vigente, 
os delegados auxiliares da Chefia de Policia têm re-
siclencia na Capital, deslocancto .. se, porém, para qual-; 
quer ponto do Estado, onde os interesses da ordem 
publica reclamem a interferencla de auctorldade ab-
solut(\mente alheia ás ques tões locaeá. . , . 1 

I I 'I ' o I 
A lej 11. ~40, d~ 29 ~e s~t~mbró dQ anno passa-

do, em se1.1 é\rtigo 131 d~çlarol! q~ os delegados au-
xi liares têm jurisdicção em todo o 'Estado, exerden· 
do as respectivas l~nçções na fó ma determinada 
pelo Chefe de Policia. Foi de grande alcance prati-
co semelhante dedaração, por dirimir cjljvi<;las ante-
ri~rmente ~uscitadas quant? á l atit~ide da jurisdicção 
e a cxtensao da c?mpetenc1a dessas (\uctoridades, 

En19.uanto penhanecem na Capital, os delega-
d?s auxthares, além de' 'outros serviços que lhes são 
dlst.rlbuldos, têm c?rno peculiares attribuiçpe~: o 1. o, 
a d1recção do Gabmete· de Investlgaçõqs e ~ptura~; 
o 2: o, a policia de costumfs e a superintendencia de 
u~h1culos da Capital , 

' ' I 

DELEGACIAS DE POL.IÇIA 

. ' fen~ sido ,fe)to 'o p'tovlmento dos Jogares de de-
teg:ados nas séde~ çlas comarcas ·de accordo com a 
lei n. 582, de 1912 . ' 

I 

Em virtude de restauração de algumas COllH\r .. 
cas, o numero de ct e l~ij~d ~ fçnmqdos em direito pas-
sou a ser de 123, estando preenchidas 11 4 dessas de-
legacias e v~gas 9'; ·e mconsequencia, o numero de 
rlelegados le1gns b.:tixdu a 55. 

. N(.s. cas<;s pr. yÍ:;tqs 110 decreto n. 1. 034, de 
1897, offtclaes da Força PuBUca têm sido nomeados 
del,e~~d?s especlacs, coln jurisdicção e'm um ou mais 
111Ul11ClplOS. 
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SERVIÇ MEDICO-LEGAI.: • 

A organização deste serviço apresenta ainda al-
gumas dcfficiencias,· que o governo procurará corri-
gir em reforma já planejada. 

Na Capital, o gabinete, que tem a seu cargo as 
diligt:ncias medico-legaes, foi recentemente provido 
de instrum ntal e apparelhos de que necessitava. 

As pesquisas toxicologicas e outras, requeridas 
para elucidação dos processos criminaes, são feitas 
no Laboratorio do Estado. 

Em 22 municípios, onde as cadeias guardam 
maior numero de presos, têm sido firmados contra-
dos com facultativos, para se encarregarem da as-
sistencia medica aos detentos e das diligencias medi-
co-legaes necessarias á instrucção dos processos. 

GUARDA CIVIL 

Esta corporação, a que a lei commetteu a fun-
cção de auxiliar as auctoddades no policiamento da 
sédc do ·Governo, rege-se pelas disposições do dec. 
n. 3. 409, de 16 de janeiro de 1912, e está sob a fis-
calização geral de um official da Força Publica. 

Seu effectivo é de 200 guardas, sendo 30 de pri .. 
meira classe, inclusive 9 fiscaes de turmas, 70 de se-
gunda, 100 de terceira e 20 reservas supplementares. 

Cuida a administração de remodelar-lhe a orga-
nização, no intuito principal de, offerecendo maiores 
estímulos ao guarda, conseguir sua permanencia no 
serviço por determinado prazo, dentro do qual não 
lhe seja licito exonerar-se livremente. A frequente 
renovação do pessoal perturba a disciplina e impede 
que a corporação tenha o grau de efficiencia corres-
pondente aos encargos resultantes de sua manuten-
~ão. 

FORÇA PUBLICA 
E' de 4. 000 homens o effectivo da Força Pu-

blica do Estado, sendo 125 officiaes e 3. 875 praças, 
distribuídos em 5 batalhões. O estado effectivo, en-
tretanto, é neste momento de 121 officiaes e 3.210 
praças, ou sejam 3. 321 homens, havendo um claro 
de 679. · 
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Annexo ao 1. o batalhão c ~avaliaria, com o effect' d stá o Esquadrão de 
cmco officia s e um inst:~~tor~ 186 homens, sendo 

~ara dar melhor organi - .. 
vallana foi contractado um ~~~~o e efftctencia á ca-
do Estado de S. Paulo o. Jctal da Força Publica 
no serviço ele instrucção q~e Já se acha nesta Capital 
no treinamento da respecf s praças do Esquadrão e 
J ~ !sso sendo adaptado ur Jva cavalhada,. estando pa-
cJcJos. n campo propno para exer-

Funcciona tambem annexo pequena secção de bombeir a~ 1 . o batalhão uma 
46 homens, sendo um off . ot, CUJO effectivo era de 
v a do a 55, inclusive o se~ccJao e 45 dpraças, e foi ele-. mman ante. 

- para Jnstallação do 5 o b -lhao escola e na qual rec~b at~Ihao, que é o bata-
de t?das as unidades da Forem mstr.ucção as praças 
~tr~u e está quasi concluid ça Pubhca, mandei con-
bamo da Floresta nesta C o ~m quartel, no alto do 
accordo com auto;izaç- apl!al, obra essa feita de 
t.o de ~utubro de 1921,a~r~o~trda na lei n. 826, de 
batalhao tem anrlcxa L • O, n. 17, letra k Este 

• c: llna secçã d · 
CUJO effcctivo e material - o e metralhadoras 
taclos, para o que tem o s~~~o br.e.vemcn.tc augmen~ 

Vac sendo . . g rno J a providenciado. 
. F rmmstrada rc 1 a orça Publica de gu armente instrucção 
Exercito Nacion~l ad1ccL~~fo ~om a que é dada ~o 
ele 29 de janeiro ele 19 ~ f, yelo decreto n. 4. 926 

Acham-s em ,,,,,o , tOI a mesma incorporada: 
N • c cs aclo · · cçao, .os qu~rteis do 2. o, 3:o c' c;rgmdo !·econstru-

~o~,b I espectJvamentc, em Juiz d:· F~~talho~s, situa-
eraba, ~cnclo tambem c . Ja, Dtamantina 

ne. um quartel nesta Capita~nveme~te a construcção 
pr.las, para o Esquadrão d C com J~lstallações pro-
bhca. c avallana da Força Pu-

" A elevação do salario n I ~ ~~~s grandes serviços em a:ti ~~o~ra, nas industrias 
Cllo e outros, vac attrahind VI a e nas estradas de 

zenclo concurrencia ao o os trabalhadores e fa 
praças da Força Publica em~re~o dos. mesmos com~ 
de claro HO effectivo dest.a Dahl a exp!Jcação do gran-
ct: engajamentos e não r~n~~a qual diminue o numero 
vao concluindo o temiJO d vam o contracto os que 

A. s.-to c praça. 



Esse facto acarreta certa difficuldade ao Gover-
no em prover ás ncccssicl adcs do policiamcn to em 
todos o pontos do Estado, onde existem c se fazem 
precisos d stacantentos militares. 

Ao terminar a xposição que me cumpria apre-
sentar-vos, no d s mpen ho do meu dever constitu-
ciona l, quero consignar meus agradecimentos a 
quan tos têm cooperado para o exito ela administra-
~üo, p <.lindo permissão iJara destacar os nomes dos 
1\lcus dedicados auxi liares, drs. Fernando Mello Vi-
:ll tna, i\ugusto Mario Caldeira Brant, Daniel Scra-
pião de Carvalho, Alfredo Sá, Flavio Fernandes dos 
Santos c Noraldino Lima, homens de trabalho, intel-
l!gcncia c civismo, elos quaes muito tem o direito de 
esperar o nosso Estado . 

Não posso furtar-me egualmente ao desejo de 
agradecer ao honrado Presidente da Republica o 
apreço que tem reve lado pelo meu governo, que por 
sua vez se esfo rça dentro de sua csphera de acção 
por faci li tar- lhe a ardua tarefa, dando-lhe completo 
apoio c solidariedade política, convencido ele servir 
Jssim aos grand s interesses nacionaes, de que meu 
illustre antecessor continúa a ser, no alto cargo, eles-
temeroso c se reno advogado. 

Sinto-me ainda fe li z, senhores membros do 
Congresso Legislativo de Minas Geraes, em saudar-
vos no Inicio desta promissora l egislatu r.~, em que 
avul tam, entre antigos e novos representantes, tão 
C'xpressivos valores inte llectuaes e moraes, tantos, 
cheios de serviços ao Es tado, tantos outros, de cora-
gem c fé no trabalho, todos leaes amigos da nossa 
rc rra, a cuj as esperanças e aspirações ce rtamente sa-
bcreis corresponder . 

Be iJ o Horizonte, 14 ele julho de 1923. 

Raul Soares de llloura. 
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Finda esta leitu ra, retira-se o sr. 
Secretario do Interior com as mec;-
mas formalidades com que entrara. 

Em seguida o sr. Presidente 
pondo-se de pé, no que é acompa-
tlhado por todos os presentes de-
clara cri! alta voz: "Está installad,z 
a 1. • sessrio da 9 • legislatura do 
Congresso Mineiro" . 

Na fórma do regimento é lida, 
posta em discussão e approvada a 
presente acta, e o sr . President~ 
mahda que se extraia uma copia 
ela Mensagem, afim de se r remetti-
da ao Senado. 

Levanta-se a sessão. 

1. • SESSÃO IWINAI~IA, AOS 16 
DE JULHO DE 1923 

Pr~siden cia do sr. Ribeiro de Oli-
lleira 

SUMMARIO: - Acta. - Posse de 
senadores. - Eleição da Mesa. 
--Discursos dos srs. Dlogo de 
Vasconcellos, Vieira Marques e 
João Pio. - Commissõc · per-
manentes. - Tribunal ERpecial. 
- Urgencia. - Ordem do dia. 
A's doze horas, feita a chamada, 

acham-se presentes os srs. Ribeiro 
de Oliveira, Vieira Marques, Alber-
tino Drummond, Olyrnpio Mourão, 
João Pio, Getulio de Carvalho, Pe-
ri c!es de Mendonça, Basilio de Ma-
galhães, Diogo de Vasconcellos, Ca-
millo de Brito, Gabriel Santos, Al-
ves de Lemos, Moreira da Rocha, 
Alfredo Catão e Passos Nlaia, fal-
tando sem causa participnda os dc-
n ais senhores . 

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

ses~ão an tecedente. 
Sobre a mesa não ha e:pediente. 

Posse de senador 
Achando-se presente no cdifjcio 

do Senado o sr. Simão da Cunha, 
senador r!eito e reconhecido, o sr. 
Presi dente, a req uerimento do ~ r. 
Alfredo C~ttão, nomeia uma com-
mis~üo co111posta el o requerente e 
d0s srs. Basilio de Magalhães .e 
Camillo de ijritto para recebei-o. 

Introduzido com as formalidapes 
do c: l:: l:~, pres ta o compromisso 
rcqtdt~mutt a r c toma a:lscnto o rc-
fl!n d(l .(:nltor, 

Eleiçâo da Mesa 
(.) :lr. Presidente annuncia que, 

dl' c:on foo Idade com o disposto no 
.1rt. !13 do regimetJto interno, vae-
~c 1 roceçler á cleiç&o da Mesa c dai 
Ontmissõe~ Permanentes e dos 

membro · do Tribunal Especial. 
ara presidente, rec<,>Jhidas 16 

cecfultts, é eleito o sr . Diogo de 
Vasconcellos, tendo obtido um vo-
to o r. Ribei.ro de Oliveira. 

O SR. DIOGO DE VASCONCEL~ 
, LOS (assumindo a presiden ia) -
Agradecendo ao Senado a minha 
eleição para presidente desta Ca-
sa, só tenho que lamentar viesse re-
cahir na minha pessoa, a mais apa-
gada figura política do Senado ... 

Vozes: - Não apoiado. A mais 
brilhante . .. 

O sr. Diogo de Vasconcellos. -

I ... tão grande c distincta honra. 
No cumprimento dos deyeres in7 

he rent~:l. a tão ejevado cargo, nadn 
posso dtzer senao que espero que 
'os senhores senadores em geral, e 
c~da u1~ 1 . em particular, se djgna 
.rao de onentar a açção que rne ca-
1be desenvolver na Mesa e, ao mes-
mo tempo, relevar as faltas e des-
culpar quaesquer erros que eu possa 
commetter. 
J Tambem formulo com o Senad~ 
,os mais si nceros votos para que a 
presente sessão seja fecunda nos 
mais beneficos resultados para o 
nosso grandioso Estado, c afim de 
,que esta Casa sempre se manifes-
te com aquella grandeza d'alma e 
nohreza de entimentos com que ha 
sabido não só collaborar com o go-
ve rno ele Minas, mas tambem con-
correr para a paz, tranquillidade e 
prosperidade do povo mineiro. 
(Mui/o bem! Muito bem!) 

A seguir, por !5 votos, é eleito 
·vice-presidente o sr. Ribeiro de 
Oliveira, tendo obtido um voto o 
'Sr. Vieira Marques. 



150 

Para I . • secretario, recolhida 
15 cedulas, é eleito o sr. Vieira 
Marqu s, tendo os srs . abriel 
Santos c Olympio Mourão um voto 
cada um . 

O Slt VI EJHA MAI~QUES: -
Sr. Presidente, a fidalguia do Se-
nado, designando-me para a sua 
Mesa, devo declarar, não me sur-
prehendeu, tanto me tem o Senado 
habi tuado com a sua generosa be-
nevolencia. 

Entretanto, ·r . Presidente, la-
mcn to não poder accc itar, nesta 
occasi<io, a elevada c honrosa ho-
menagem com que venho de ser 
distin guido . 

Regresso, é sabido, ao Senado, 
depois de longa c crudelíssima en-
fermidade, c acho-me inhibido de 
assumir, por terminante prcsc ri-
pção medica, pelo período de se1s 
mczcs, qualquer comp romisso qu~ 
me possa preoccupar . 

Es ta, sr. Presidente, a cxcus.:t 
que me apresso em apresentar para 
não acceitar o honroso cargo de 1. o 

secretario e é tal a sua relevancia 
que o Senado, estou certo, não a 
discutirâ, mas receberá apenas, com 
a segurança ·de meu commovido 
agradecimento, o testemunho e o 
penhor do meu sincero e imperecí-
vel reconhecimento. 

O sr. Ribeiro de Oliveira : - E' 
lastimavel a razão allegada, porém, 
é j wúo deferi r-se o pedido do no-
bre coll ega. 

O SR . jO;;.o PIO. Parece, 
sr . Presidente, que o Senado Mi-
neiro elegendo o sr. Vieira Mar-
ques para o ca rgo de I . " set:reta-
rio, não lhe quiz faze r mostras de 
fidalguia c sim reconlll'ccr os altos 
lnt• ri tos do ill ustrc collega, que tem 
um passado hon roso no governo de 
Min as c ha t mado parte nos nos-
sos t ra ba lh o~; , deixa ndo sempre 
após si um traço luminoso de civis-
nlo, um fec undo exemplo de cumpri-
mento de Llcvcres, que nos se rve de 
modelo a todos nós (Muito lll'ln/) . 

O sr. Vieira Marques: - E' ex-
trema gentilezn de v. exc. 

O sr. João Pio: - Entretanto, 
sr. Presidente, é de tal rclcvancia 
a razã pelo nosso illustre collcga 
aprcsentnda, pn ra justificar o seu 
peuido de renuncia, que julgo po-
der interpretar o pcnsnmcnto do 
S~:n ado, dizendo que lamentamos 
profundamente os mo ti vos que ai-
lega, e lamentamos ainda muito 
mais ve rmo-nos privados dos seus 
serviços c do brilho que empresta-
ria á cadeira de I ." secretario . 
(Mui/o bem! Muito bem!) 

Submcttida a votos c acccita a 
renu ncia do sr . Vieira Marques, 
procede-se á nova eleição de I . o 

sec retari o, sendo eleito, proclamado 
c log empossado nesse cargo o sr. 
Olympio Mourão, tendo ob tido um 
voto o sr. Gabriel Santos. 

Para 2.0 secretario, por 15 vo-
tos, é eleito o sr. Albertina Drum-
mond, obtendo um voto o sr. j . 
Montandon. 
· De conformidade com o art 94, 
~ 4. ", do Regimento, o sr. Presi-
dente proclama eleitos supplentes 
de I . o c 2. o secreta rios, respecti-
vamente os srs. Gabriel Santos e 
j . Montandon . 

Commissões permanentes 

Em seguida, passando-se á elei-
ção das commissões Permanentes 
e dos membros do Tribunal Espc·· 
cial, são eleitos : 

Para a de Constituição c Pode-
res, os srs. João Pio c Vieira Mar-
ques, por I I votos cada um e o sr . 
Francisco Escobar por 10; para a 
de Finanças, os srs. Ri beiro de 
Oliveira, João Pio c Levindo Coe-
lho, por 10 v,otos cada um, c os 
srs . Alves ele Lemo:; e Getulio de 
Carvalho por nove votos cada 11111; 
para a de justi ça c Legislação, os 
srs. Valladares Hibeiro e Camil lo 
de Brito, por I I votos cada um e o 
sr. Mi guel La na por I O; para a de 
ln strucção Publica, os srs . Camillo 
de Bri to c Passos Maia por I I vo-
tos cada um e o sr. Basilio de Ma-
g'alhiícs por 10; para a de Saude 
Publica, os srs . Lcvindo Çoelho c 
Passos Maia por I I votos célda um 
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e o sr. Simão da Cunha por tO· 
para a de Força Publicn, os . rs : 
Levindo Coelho • j. Montandon por 
I t votos cada um e o sr. Periclcs 
por 10; para a de Agric ultura os 
srs. Francisco Escoba r e Gab riel 
Santos, por I I votos cada um c o 
c; r . j. Monta n ~l o,, P<. r •8; para a 
de Obras Publicas, os srs. Oetuli 
de Carvalho c Pas os Maia por 11 
votos cada um e o sr. Alfredo Ca-
tãu por 10; para a de Camara 
Municipaes, o srs . Moreira da 
Rocha e Gabriel Santos por li votos 
cada um e o sr. Pericles de Men-
donça por 10 e, fin almente, para a 
de Redação os srs. Xavier Rolim 
c Valladares Ribeiro, por 11 votos 
cada um e o sr. Ba~ ili o de Maga-
lh ães, por 10 votos . 

Tribu11al especial 

~ara o Tribunal Especial, são 
ele1tos membros effectivos os srs . 
Diogo de Vasconcellos e Pericles 
de Mendonça, por 11 votos cada 
11111 e o sr. Camillo de Brito por 10 
sendo eleitos supplentes, os srs : 
Vieira Marques, Miguel de Lana e 
Gabriel Santos. 

Findas as eleições, o sr. Presi-
dente manda que a respeito se fa-
çam as devidas communicações ao 
governo, á Camara dos srs . Depu-
tados e ao Tribunal da Relação, 

Urgencia 
O sr. Ribeiro de Oliveira obten-

• , , , I ao urgencw, envw a Mesa um re-
queri~ento, pedindo a nomeação 
de do1s membros para, com os já 
nomeados pela Camara, constitui-
rem a commissão Mista encarrega-
da de elaborar o projectu de divi-
são administrativa do Estado . 

Deferindo es. e requerimento o 
~r. Presidente nomeia os srs. 'm-
briro de Oliveira e João Pio e man-
da que nesse sentido se officie ;í 
Camara dos srs. Deputados. 

Nada mais havendo a. tratar-se 
o sr . Presidente designa para ~ 
sessão seguinte a ordem elo dia 
n:Jlimental. 

Levanta-se a sesstlo. 

2.' E SJ\ RDINARIJ\, AOS 
17 E JULH DE 192:1 

Presidencin do sr. Diogo de Vas· 
cone e/los 

SUMMARIO: - Acta. - Expedi-
ente. - Relatorio do trabalhos 
do Senado. - l ~cquerim ento~ do 
sr. Camillo de Brito. - Congra-
tulações. - Votos de pesar. --
Discursos dos srs. João Pio, Ba-
silio de Magalhães, Alfredo Ca-
tão, Morei r a da Rocha e Alber~ 
tino Drummond .- Ordem do 
dia . 
A's doze horas, feita a chama-

da, acham-se presentes os srs.: 
Diogo de Vasconce ll os, Olympio 
Mourão, Al bertina Drummond, Ga-
briel Santos, Camillo de Brito, João 
Pio, Getulio de Carvalho, Vieira 
Marques, Basilio de Magalhães, Al-
fredo Catão, Moreira da Rocha, 
Simão da Cunha e Pericles de Meh-
donça, faltando com causa partici-
pada os srs. Xavier Rolim, Lc-
'' indo Coelho ·e Francisco Esco-
bar, e sem ella os mais senhores . 

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

sessão antecedente. 
() sr. I ." Secretario dá conta do 

seguinte 
EXPEDIENTE 

Officios 
Do sr . I . " Secretario da Cama-

r a dos Deputados, communicando 
a constituição da Mesa daquella 
Casa do Congresso e a nomeação 
dos srs. Gudesteu Pires, Eugenio 
de Mello e João Beraldo, para fa-
zerem parte da commissão Mista, 
encarregada de ·elaborar o projc-
cto de revisão administrativa do 
Estado.·- - O Senado fica inteira-
do. 

Outro do Presidente da Camara 
Municipal de Arassuahy, acompa-
nhado de uma copia da indicação 
npprovada pela mesma, represen-
tando sobre a inconveniencia da 
creação do riwnicipio de ltinga, 
dr.smr.mhrado do 1. • .- A' com-
rnissão Mista. 
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Relat(Jrlo 
O sr. Presidente procede á lei-

tura do seguinte relatorlo : 
Sr.nhores Senadores . 

Em obediencla ao disposto 110 ar · 
ti go 56, n. XII, do no ·so Regimen-
to Interno, venho offorecer á vos-
sa apreciação o relatotio dos tr :-t-
hnlhoR do Senado, referentes á 
quarta sessiio ordinaria da oitava 
legislatura do Congresso Mineiro, 
em 1922 

lnsfallaçlio do Congresso 
lniciadl\ F> as sessões preparato-

rias a 11 de julho, verificou-se a 
14, np Senado, e a 20, 1~a Camara 
cios !'rs . Deputados, a ex1stencia de 
numero legal de congressi tas Jla 
Capital. installando-se o Con.[!res-
~;o a 21 daouelle mez e encerran-
do-se a 21 de setembro. 

Durante os dois mezes de traha-
lho, o Senado celebrou !í sessões 
preparntorias, 29 ordinarlas. 4 ex· 
traordina rias. 17. reuniões o a ses- · 
l'ão de encerramento, occupando-
se de varios assumptos, cuio Mda-
mento encoi1trareis minuciosamente 
desenvolvido nos artnexos· e sy-
nopse dos trabalhos deste ramo do 
poder legislativo . 

Recnnl!eélmenfo de senadores 
Tendo-se realizado em todo o Es-

tado, a 7 de maio de 1922, n elei-
ção para preenchimento das vagas 
de senadores. verificadas com 1s 
renuncias dos srs . drs . Cnrvalho 
Britto, Augusto Glo ria, Fràncisco 
Badaró e fa llecimehto do dr. Le-
vindo Lopes. foram eleito~ e recJ· 
nhecidos !'enádores. os srs . drs. 
Albertina Drummond, Basilio de 
Magalhães, Pericles de Mendonça t• 
Alfredh Sit, o~ quaes prr.~t nram o 
com promisso e tomaram nssento, 
os dois prime i r os a 14 de julho, 
o terceiro a 24 dr.sse mez e o quar-
to rm sessão do Congresso. 

Apuração da eleição de 'Presidente 
do Estado 

Para tratar da npuraÇão da elei-
ção realizada a 7 de março de 1922, 

para os cargoJ de Presidente e vi-
ce-presid nte do Estado; reuniram· 
se as duas Camaras em ongres o 
no dia 25 de julho do referido an• 
no. 

Finda a apuração, separaram-se 
as Cama rns que, de novo. se reuni-
ram e1l1 7 de setembro, afim de dar 
posse ao Presidente e vice-Presi-
dente do Estado, eleitos e reconhe-
cidos. 

Posse Presidencial 
Coh1 as solemnidades do costu-

me, no dia marcado pela Constitui · 
ção do Estado, prestaram jura-
mento c foram empossados nos car-
gog de Presidente c vice-presidente 
do Estado os exmos. srs. drs . 
Raul Soa res de Moura e Olegario 
Dia~ Maciel, para servirem duran-
te o quatriennio de 1922 a 1926 . 

Rent11tcia de serutdor 
Renunciou o mandato de senador 

o nosso distincto collega dr. Al-
fretlo Sá1 visto ter acceitado o caro~ 
go de Chefe de Policia do Estado 
de Minas. 

Representações 
O Senado nomeou commissões 

dentre os seus membros para os 
seguintes fins: 

representai-o, 110 Rio de janeiro, 
por occasião das exequias em ho-
menagem á metnorln de Sua Alte-
za o conde d'Eu, fallecido a bordo 
do "Masslli a", em aguas brasilei-
ras: , 

representai-o, na cidflde de Ma-
rianna, em todas as homenagens 
prestadas á mernoria de sua reve-
rendíssima o Arcebispo D. Silve-
rio Gomes Pimenta; . 

representai-o, na Capital Fede-
ral afim de dar as boas vindas, do 
Senado ao eminente dr. Antonio 
José de Almeida, presidente da Re-
publica Portugueza, por occasião 
da chegada de sua exc. áquel1.1 
Capital; 

reptesental-o, no Rio de j <rnei-
ro, ha posse de s. exc. o sr. dr. 
Arthur Bcrnardes, ao alto cargo 
de Presidente dá RejJublica. 
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Moção 
Dos senadores Carni llo de Brito, 

e Albertina Drummond, unanime-
mente approvadn, reaffirmando a 
solidariedade politica do Senado á 
obra fecunda do governo findo, a 
7 de setembro de I 922, c fazend 
votos pela fe licidade pessoal do 
exmo . sr. dr. Arthur Bernarde 
c completo ex ito de ua adminis-
tração na Suprema Magistratura 
do Paiz, tio quatrlennio a inaugu-
rar-se a 15 de novembro . 

Collgratulaçõcs 
A Mesa expediu telegrammas a 

s . exc. o sr. Presidente da Rcpu-
b!ica e as Cama r as dos srs . Sena-
dores e Deputados Federaes, en-
viando congratulações pelo inusita-
do esplendor c rara magnificencia 
com que foi celebrado o Centena-
rio da lndependencia Naciona l. 

Tclegrammas recebidos 
De s. exc. o sr. dr. Ep itncio da 

Silva Pessoa, presidente da Repu-
blica, agradecendo e retribuindo as 
congratulações do Senado Minei-
ro, pela celebração do Centenario 
da lndepcndencia do Brasil. 

Do presidente da Camara dos 
Dcptttados, Federal, enviando ao 
Senado copia de um a moção de 
congratulações que form ulou á 
patria brasileira, pela passagem 
da gloriosa data do 1. • seculo de 
nossa emanéipação politica, e fa-
zendo votos pela confratet'nização 
de todos os brasi leiros, pela inte-
gridade absoluta de nosso terri-
torio e pela amizade constante en-
tre todos os povos c especialmente 
entre os do Con tinente Americano. 

Fa/lecimerzlo de um senador 
Tendo fallecido 1 na cidade de 

Queluz, a 18 de agosto de 1922, o 
nosso distincto e presaclo collega 
dr. José Tavàres de Mello, a Me-
sa mandou collocar uma grinalda 
sobre o feretro e nomeou o sena-
dor João Pio, para, em nome do 
Senado, dar pesames a familia do 
illustre extincto e representai-a nos 
funeraes e ern todás as homena-

gens que lhe foram prestadas na-
' que lia cidade. 

Voto de pesar 
Por deliberação do Senado, fo-

ram inse ridos nas actas de suas 
sessões, votos de pesa r pelos fa l-
lccimcntos de Sua Alteza, a Prin-
ceza d. lzabel; coro11el Carlos Sá, 
ex-senador; Sua Santidade, o Papa 
Bento X V; O. Prudencio Bispo d 
Ooyáz; coronel Jayme Gomes, ex-
deputado federal; dt . Urbano dos 
Santos, vice-presidente eleito da 
Republica; descrt1b.argador Theo-
phi lo Pereira da Silva, senador Ta-
vare de Mell o, Sua Alteza o con-
de d'Eu, O. Silverlo, Arcebispo de 
Marianna c Raphael Cabeda, re-
pre. entante do Rio Grande do Sul, 
na Camara Federal. 

Leis é1tviadas d sancçtio 
Pelas duas Casas do Poder Le-

gislativo, foram remettidas á san-
. cçâo ptesidencial e sanccionadas 
as proposições de leis seguintes: 

a) pelo Senado: 
Approvando as contas do exer-

cicio de 1921, tendo sido vetado o 
artigo 10 dessa proposição, por c;, · 
ex c. o sr. ex-Presidente do Es-
tado. 

Fixando o ubsidio para o Pre-
sidente e vice-Presidente do Esta-
do, membros do Poder Legislativo 
c contendo outras providencias. 

Approvando o accordo firmado 
etn 20 de abril elltre os municip1os 
de Varginha e Lavtas. 

Abrindo credito para pagamen-
to de custas vencidas em processos 
crimes a diversos funccionarios 
publicas não remunerados. 

Esta proposição foi vetada por 
s. exc. o sr. Presidente do Estad•l. 

Fixando a Força Publica para o 
futu ro exe rcíc io de 1923. 

Abrindo credito para pagamento 
a que tem direito diversos pro-
fessores pt1blicos prima rios. 

Auctorizando o governo a abrir 
um credito de 4:500$000, par~ 
conclusão do edifício do Instituto 
de Radium. 
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b) pela Camara: 
Dispondo sobre ferias forenses no 

corrente anno . 
Dispondo sobre o Codi go do 

Processo Civil do Estado de Minas 
Geraes. 

Concedendo li cença ao escri vão 
privativo de orphftos c ausentes da 
~: om a rca de Ca taguazcs c ao escri -
vão do judicial e nota · do 2. o ca r-
torio da comarca de ltapecerica . 

Revogando o arti go 25, da lei n. 
705, de lfl l7, c conlcndo onlréls di s-
posições. 

i\uctori zando n cl onçiío de prcclio 
ao Asylo de Sa nto Anlonio de Ou-
ro Preto, as amaras ele Ouanh iícs 
e Fructal c mandando rever o con-
trac to celebrado com a Camara 
Municipal de Ouro Preto. 

Orçando a receita e fi xa ndo a 
de. pesa do Estado para o exerci-
cio de 1923 . 

Creando mais uma Camara no 
Tribunal da Relação, com a deno-
minação de Camara Eleitoral c con-
tçndo outras providencias. 

Restabetecendo os cargos de jui-
zes municipaes na séde das comar-
cas de 2. • e 3. o entranCias e con-
tendo outras disposições . 

Considerando de utilidade publica 
diversos estabelecimentos de en-
sino. 

Auctorizando as mesas da Cama-
ra e Senado a rever as tabellas de 
vencimentos dos respectivos empre-
gados. Foi assignada pelas duas 
mesas e publicada como Resolução 
do Congresso. 

Em 22 de se tembro, foi jlelo 
ex mo. sr . Pr si dente do Estado, 
negada sancção a proposição de lei 
n. 427 de 13 de setembro de 1922, 
abrindo credito para pagamento de 
custas wncidas em processos cri-
mes a di versos funccionarios publi-
cos niío rcl llllllcrados. 

Esta proposição f i devolvida ao 
Presidente d Congresso, ncompa-
nhncl n da!> raz1ics do veto . 

ll pnnhnmrnfo de dr/Jntrs 
Para apanhamento dos debates, 

ga ni znçiio dos Annaes c noticiaria, 
desta casa do Congresso, foi reno-
vado o contracto 11 I !l de setem-
bro de 1!122, entre n Mesa do Sena-
do e os srs . tach ygraphos drs. Sa-
lomão de Vasconcellos e Lincoln 
Brandão I<ubtschek, vencendo, res-
pectivamente, 4:200$ e 2:700$, por 
mez de sessão. 

Secretaria 
Os traba lhos a cargo da Secre-

taria continuam a ser desempenha-
dos com regularidade e zelo pelos 
respectivos funcci onarios. 

Conclusão 
São estas srs. senadores, as in-

formações que, em nome da Mesa e 
em cumprimento do meu dever, ve-
nho pres tar-vos. 

P<1ço do Senado do Estado de 
Minas Geraes, em Bello Horizonte, 
aos 17 de julho de 1923 - O pre-
sidente do Senado, Diogo de Vas-
concellos. 

Requerimento 
Leis não snnrcionndns O SR . CAMILLO DE BI~ITO, 

P d · obtendo a palavra, justifica e envia o r s. ex c. o sr. r. ex-prest-
dente do Estado, foi vetado o ar ti- á Mesa o seguinte: 
go 1 O da proposição n. 425 de 28 "Requeremos que no telegramma 
de agosto. approvando as contas do a transmittir-se ao ex mo. sr. dr. 
exercício ele 1921 . Arthur Bernardes, presidente da 

Parél tomar conhecimento desse Repu bilca, communicando a eleição 
veto reuniram-se as duas Carnaras da Mesa, in ~ ira~~e o voto unanime 
em Con r rcsso no dia 13 ele setem- do .s e n a ~o stgn1 f1cando a profunda 
bro ele 1922, tendo sido eleita n ~a t1 sfa cçao pelo . seu goev~no,. cu-
commissão de que trnta 0 art . 21 JOS act~s têm Sido. ?: efflcac1a . e 
do regimento commum, cujo pare-j applauclidos pela op11~tao, com apolO 
cer ainda não foi dado . c louvores das naçoes cultas. 
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Sala das scss-cs, 17 d julho de 
1923 . - Camillo d Brito. - Ge-
tulio de Cél rva lho - Pa. sos Maia." 

Approvado, sem debate, cs!le re-
querimento, o sr . Presidente manda 
que se providencie na fó rm él reque-
rida. 

Congrnfulnçríes 
SI~ . CAMILL DE BRIT I 

occupa ndo nova mente n tribuna 
depois de se referir, em pa lavra~ 
cnco miasti cas, á pes. oa do dr . Ar-
thnr l{i heiro, nos seus dotes inte-
lcctuacs e moraes. requer a nomea-
ção de uma commissiio para lhe 
lransmitir ns congratulnç1ies do Se-
nado, pl'lo ncertado ne to el o .Q'ove r-
no da Rcpubli ca, qu ' ncaha de no-
mea i-o Min is lro do Su premo Tri bu-
nal. 

Deferido o requerimento. são no-
meAdos para essa commissão os srs. 
Camillo de Brito, Getulio de Carva-
lho e Vieira Marques . 

Votos de pesar 
Senador Vir[!ilio de Mello Franco 

O SR . ]OÃO PIO: - Teria de 
alon ga~ em demasia si, ao pedir 
a constgnação na acta dos nossos 
trabalhos de um voto de pesar in-
tentasse fazer a biographia de' u:n 
dos nossos companheiros no Se-
nado . 

Em todos os scenarios em CJUe 'd ) se po e exercer intellectualmente a 
acção de um homem publico, encon-
tra-se ful gurando com brilho não 
commum, o nome do sr. dr. Vir-
gilio Martins de Mello Franco no-
me querido e grato aos mine'iros. 

Minas, sr . Presidente tem m:t-
gistrados qúe a honra1~ , advoga-
dos de nomeada; professores nota-
veis, políticos de alto valor; culto-
res das boas letras, Minas os tem 
do melhor quilate; e em todos e~~ 
ses estadias do saber, o c! r. Vir-
gílio, si nno excedeu a todos, to-
mou lagar entre os primeiro:~. 

M<1gistrado, foi juiz em diversa~ 
comarcas, deixando por si uma tra-
diç~o de honrntlez, de seriedade, 
de calma no julgar; advogado, hou-
ve tempo em que os seus parece-

reg derlmiam contenda! e o !CU 
patroc ínio num3 causn significava 
a victoria da parte . 

Professor, no Oymn asio Minetro, 
·ttvc a h01tra de. ser vice-reitor 
sob un dl recçãu, podendo bcrn 
aquilatar a suu orientação pedago~ 
glca ; na Academia de Direito m; 
seus disclpulos repetem o seu no-
me sagrando-o mestre exin11o . 

Polltlcu, foi deputado geral n:t 
Monarchia; na Republica, cal labo-
rou cfricazrnente na Constituinte c, 
quem versar os trabalhos de!>sa 
illustre asgembléa, encontrará o no-
me do dr . Virgflio guiando, ou il-
luminando os debates . Homem de 
letras, publicou diversas obras d<; 
direito e ob ras )iterari a~. (Muito 
bem!) . 

Todos egses dotes, todo esse ca-
bedal moral e intellectual não se 
exteriorizava nessas manifestações 
ele reclame com que muitos apre-
goam o proprio ineritt~. Dentre tiS 
virtudes que exo.rnavam a alma do 
dr . Virg!lio, a todas levava vanta-
gem a modestla. 

Sabem os srs. senadores que aos 
filhos deu o dr. Vlrgilio nomes 
arrevesados para que cada· um se 
fizesse por si e criasse um nome 
de famllla que transmlttisse aos 
seus, porque, num excesso de mo-
desha esse lllustrc mineiro, um pa-
trimonio. de honra 1e de talento 
ful gurante( Apoiados, muito bem!) 
temesse fossem os seus responsa-
veJs pelas faltas que queria vêr 
numa vida sã, cheia de serviços á 
sociedade mineira. 

Sr. A. Cafão: - Apoiado. E' 
um patrlmonio de honra para Mi-
na::; . 

O sr. ]oâo Pio: - Com ésse in-
tento lhes aprimorou acuradamente 
a educação; desde o berço o anjo 
tutelar desse lar abençoado, a vene-
randa esposa do senador Mello 
Franco, formou o coraçiío dos seus 
filh os, torn ando-os aptos a entrar 
na lucta pela vida, não amparados e 
protegidos pela sombra do illustre 
min eiro, mas traze ndo comsigo o 
bastante para imporem á socieda-
dade um nome digno e honrado. E 
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os lleus filh Os occupam posiçõ s de 
destaqu e, illust randb, tlm, o nome 
min eiro na diplomacia; outro presta 
na Ca 111 ara Federal se rviços rele-
va ntes pelo seu ta lento c pela sua 
ill tcgrida elc moral, c o dr . Afranio 
Mello Franco ai nda agora aca ba de 
eleva r o nome l1rasileiro nas rcpu-
blicas do sul, pelo tino com que se 
houve no desempenho de alta mis-
são di ploma ti a. (Apoiados; mui-
In bem). Af(opso Arinos desce ao 

I tumulo, deixn ndo um nome venera-
do n ~s letras . (Muito bem) . 

Ó dr. Vi rgilio criou uma aristo-
cracia do talento, fund ou uma fi-
dalgu ia de honradez c instituiu 
uma nobreza, de superioridade mo· 
ral qu e servi rá de exemplo civico â 
familia minei ra . 

Os vo to~ de pesar que se la1 tçam 
nas actas representam, oro a consi• 
dc rn ção a es ·c morto illu!\trc, ora o 
preito de admi ração el as vi rtudes 
civicas, ora o rccol1 l1Ccimento de re-
levantes . serviços prestados ao paiz, 
vi so tu do isso no meu requerihlen-
to c mais, sn~ . senadores, que eshts 
palavras signifiquem a dôr a magpa 
pelo desapparecimento do dr . VIr-
gil i o de quem fomos ami gos e que, 
a todos, nos disth1gula e captivava. 
(MII iln berlr) . 

Posso alfl tmar por mim. e o di go 
com o corar~ o 11 :1~ mRos. que foi 
r roftt nda n dôr pelo fallecímento.do 
dr. Virgílio . Eu me curvo reveren-
te :1 11 te a !-iua memorla c commi go o 
Senado. e o sru nome fi ca nos nos-
sos nnnaes como um exemplo c mo-
(I PIO de civismo c de virtudes. 
(M1/ /fo bem! Muito hem !) 

Em nddita mento n esse requeri-
mento o ~ r. Crtmi lio de Brito re-
o11 r r sr dr conhecimento dessa ho-
111!'1 nJYr n1 elo Sena do a exrna . fam!-
li ;' rio il1 1ts tre rx ti nrto. 

S~0 annrovndos un animemente 
esses tWJ t!erimrntos. 

Cnnselhcirn Ruy Barbosa 
O SR. BASILIO DE MAGA-

LH ÃES: - Sr . Presidente si hou-
ve alguem em nossa patria que 
crigiu um monu mento mais dura-
dou ro el o que o bronze ; si houve 

em nossa patria alguem de cuja 
vida magna pars vitabit Libitinam: 
esse fo i incontc. tavelmente Ruy 
Barbosa. 

A sua existencia, sr. Presidente, 
foi um a lin ha recta, uma linha lím-
pida entre a liberdade e a justi ça. 
(Muito bem!) 

Ruy Barbosa propu gnou pela al-
forria elos escravos antes de 1888. 
A sua palavra c n . ua pcnna fo-
ram a clava hercul ea que concor-
reu efficazmcnte para derruir o 
th r o no Bragantino a 15 de novem-
bro de 1889. 

Depois do advento da Republi-
ca, elle fo i o constructor politico 
das instituições da nossa patri a. 

i, no passado monarchico, já ti-
nha elle sido o evangelizador das 
idéas democraticas; si, além de 
ter-se batido pela libe rdade do. 
africa nos, fo i ainda o pri ncipal 
auctor da lei da verdade eleitoral, 
que tomou o nome elo conselheiro 
Saraiva (chamado depois - o vi-
ce-imperador); foi tambem quem 
mais tarde, fóra do nosso paiz, na 
memoravel assembléa de Haya, 
apostatou a ~guald ade de repre-
sentação entre as grandes e peque-
nas nações. 

Seria impossivel, sr. Presidente, 
defi ni r a personalidade de Ruy 
Barbosa, tão grande é ella, tão 
alto ella pairou nas evoluções da 
nossa nac ionalidade. 

Ainda mais do que os philoso-
phos, do que aquelles que se abe-
beraram na sciencia do passado, 
do que aquell ':!s que traça ram as 
normas mais bellas para a direcção 
dos povos; ainda melhor do que 
Spencer e Comte, foi dos labios de 
Ruy Barbosa que jorrou a mais ni-
tida, a mais verdadeira defini ção 
de "política" que já sahiu do CC· 
reb ro de um homem. (Muito bem!) 

Sr. Presidente, uma fatalidade 
ineluctavel conjurou para que o 
maior dos brasileiros não tivesse 
assento na curul pres idencial da 
Republica. 

Ha cerca de quatro annos, ti ve 
a honra de ouvir-lhe a sua queixa, 
amarga, porém, resignada, contra 
esse destino que se acumpliciou 
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COm as injuncçõeS do hiOIIICiltO pa-
ra afastar da s up~etna governança 
da nação o filho 111als lllustrc que 
e li a havia produzido. 

Entretanto, Ruy Barbosa, v'l vo 
ou morto, continúa a ser o orien ta 
dor supremo da terra brasileira. 
Ahi tenr os a magna carta de 24 de 
fevereiro para orientar-no , pelos 
scculos em fóra, ou como ella $C 
acha, ou reformada, para eviden-
ciar ás gerações nctuaes e á ge-
ra ~Õc5 do porvir, que clle era a 
rncn talid ad luminosa que podia, 
com a sua penna magistra l e com 
a sua voz demos thenica, traçar 
para uma patrla grande como é a 
nossa, prenhe de esperanças e de 
azas de forte envergadura abertas 
para o mais ri onlro futuro, o ca-
minho mais certo, mais nobre, mais 
elevado1 para a conquista de um 
Jogar proeminente no convívio das 
nações cultas. 

Sr . Presiden te, nada ma i pre-
ciso dizer ao Senado Minelto, que 
sábe prézar as venerandas tradi-
ções nàcionaes, sobre a personali-
dade do homem dynamico por ex-
cellertcla, (f tfe dignificou, áquem e 
além-fronteiras, o nome do 'Brasil . 
Limito-me a interpretar fielmente, 
como creio. os sentimentos do Se-
nado Mineiro, pedindo a v. exc. 
consulte á Casa si consente em que 
seja consignado na acta dos nos-
sos trabalhos de hoje um voto de 
profundo pesar pelo desappareci~ 
mente do brasileiro preclaro e in" 
esquecivel,. que foi o senador con-
selheiro Ruy Ba rbosa. (Muito 
bem; muito bem!) 

Submottido' a votos, é o reque-
rimento approvado unanimemente. 

O SR. JOÃO PIO. - Sem accres-
centar uma só palavra para não 
dcslust ~a r o brilhante discurso que 
acaba de ser pron unciado pelo nos-
so çlistincto collega residente em 
S. João d'EI-Rei- o sr. Basilio de 
Maga lhães, requeiro a v. ex c. con-
sul te o Senado si conse{ttc que a 
mesa tambem of'fi cie. á família do 
grande brasileiro, dando-Jhe· conhe-
cimento das nossas homenagens. 

I 

Para ~rm homem da estatura mo-
ral e intcll ctual de Huy Barbosa, 
qualqner xcepção que lhe façamos 
honra leva a todos rtós. 

Esp ro que o Senado approvará 
o meu req ucrimehto (Muito bem! 
muito bem!) 

Suhmettido a votos, é o requeri-
mento un animemente approvado. 

Ministro Alfredo Pinto 
O SR . ALFREDO CATÃO: 

Sr . Pres iden te, pedi a palavra pa~ 
ra requerer que, na acta dos nos· 
~os trabalhos, e consigne tambem 

' um voto de pesar pelo fallecimeu-
to do grande ju rista que foi o dr. 
Alfredo Pin to Vieira de Mello. 

Como o Senado sabe, Alfredo 
Pinto era filh o de Pernambuco, 
era filh o dessa terra grartdiosa que 
foi por muitos cognominada - a 
atalaia das liberdades publicas . E, 
enfretantd, sr . Pres idente, elle foi 
um mlnelto pelo coração, pelos la-
ços de famllia e pelos se rviços que 
prestou ao ' nosso Estado, onde 
transcorretr a rnaidr etapa da sun 
vidà publ ica. sempre cheia de tu-
mirtdsidades. 

PosSd tlár ao Sehado essa at--
testarão, potque com elle mourejet 
ná lm~tem;á tlo 'Interior, nas co-
lumnas do O Combate, que funda-
mos, para a defesa de grandes 
ldéaes democnttit os; e as~im, sr. 
Presidente, bem de perto, na con:~
tanci a do convívio, eu tive occa-
sião de ouvir as vibrações da sua 
alma em ítepetidos testemunhos 
de amor á terra mineira. 

Foi prómotor de justiça em Bae-
pendy, na ~poca em que se achava 
em f6co á qlrestão abolicionista, na 
pháse exat!tamente em que tontra 
os propu ghadorcs da patriotica \! 
genetosa idéa m;-t is bradantes eram 
as vozes dos que se sentiam feri-
dos nos selts direitos de proprie-
dade, e ao depois, já resolvida es-1 
ta questão, quando encetamos, no 
sul do Estado a campanha pela 
federação das provlncias, á sombra 
dn bandeira desfraldada por Ce-
sario Alvlrtr1 antes do . seu jornal 
dissidlr ootrt o partido liberal, Al-
fredo Pinto, que era moço e pre-
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J ffl 1 1 galeria de seus hom~ns illustr ~· slsava do bafe o o c a para os dos ~cus grande. servidores. (Mw-
surtos da sua carreir~l· desligou-se lo bem! Muito bem!). do partido a que se f1 1ara c aber-
tamente se collocou ao lado ~essa~ E' approvado unanimemente esse 
duas grandes causa · que t1nhaP1 requerimento. 
por escopo expurga; o Brasil da _ 
in tituição que o dim111ula aos olho.s Aureliano Mourao 
do mundo civilizado - ~ e.scravt- 0 S I~. M 1 EIRA Di\ IWCHA:-
dão e lilJ!rtar as JJ.rOvlnCias do Sr. Prc ·idente, é com bosta~\ te ma-
domlnio centralisador, que entrava- gua que venho á tribuna,_ nao. para 
va o seu progredir. faier um discurso, mas tao ornen-

E elle foi, sr. Presidente,, nas te para em ligeiras palavra., tra-
lides jornalísticas, e nas JUStas zcr ao conhecimento do Senado que, 
tribuntci::H1, um csplrito for.tc, um no ultimo interregno das nossas 
luctador cstrenuo, urn paladmo de- sc~;sôes, entre 0 · muitos illu s tr~s 
nodado, que sempre teve n~ crys- bra ilciros que pagaram o seu tn-
tallinldade do seu talento, na Jntra'l- buto n lei inexo ravel da ~lort ~, .se 
slgcncia dos seus pri.ncipios, no de- achn um mineiro dos nHliS thshn-
votamento ás suas ldéas, IH\ tem,; ctos, qual foi o dr . Au:e ti ano Mar-
pera cxcellcnte do seu caracter, a tins de Carvalho Mourao,. . 
armadura que lhe assegurava O dr. Momão, que foi um po.ll-
victori a (Muito bem!) tico antigo, no tempo d~ monarch1a, 

Alfredo Pinto foi, srs., um el>· recolheu-se á vida pnvada, logo 
plrito fulgurante com? philosopho, após 0 15 de novembro de 1 8~9 · 
como político e como Junsta . Não deixou, porém, de co1~t1nua; 

De p'romotor de justiça de ~a-.;- a prestar seus gran d.es serv 1 ço~ a 
pendy passou a ser juiz de dtrel- patria, collocando-se a testa da m~
to de ' Ouro Fino e, desde logo, .se portante ferro via "Oeste d~ .MI-
revelou a tigura typica do ~agts- nas", da qual foi um dos ~nt;le1ros 
trado pelo acerto de seus JUlga- directores e um dos que ma1s tmpul-
dos, pela serenidade ~om que os so lhe deram. 
dlctava, pelt sua admtravel. cultu- O illustre mineiro, que foi depu-
ra das letras jurídicas (Apozados). tado provincial em dois biennios. e 

Chamado, posteriormente, a r~- depois deputado geral pelo 6. o dls-
presentar um dos districtos de M1- tricto, deixou o seu nome gravado 
nas na Camara Federal, Alfre~o immorredouramente nos annaes da 
Pinto foi figura de relevo no selo assemblca legislativa de Minas e do 
de uma bancada que tinha _o orgu- parlamento nacional. c aureolado 
lho de possuir um Gastao da por uma vida impolluta, toda con-
Cunha, um David Campista, . um sa 1~rilcla iiO progresso da nossa ter-
Estevam Lobo, entre out;os, lumma- ra . (Muito bem!) 
res da representação mtnelra. A suil indefessa operosid~de, a 

Como chefe de Policia de Min as sua intelli gente collé~boraçao . no 
e do Districto Federal, como pre- desenvolvimento matenal de M1nas 
sidente do Insti tuto da Ordem dos fi ca rão oerpetuamente memora-
Advogados, como Minist.ro. da Jus- ctas no frontespicio de . u~1a das 
tiça e, ul timamente, m1n1stro do nossas estações fcrro-v1anas da 
Supremo Tribunal Federal, esse "Oéste", que lhe tomou o nome . 
grande jurista, es~e. nosso. s~udoso Parecem-me, portanto, justas 
patrício, esse esp1nto sc1ntlllante: as homenagens postumas: que vc-
fcz pela patria o que podem fazet nho, neste momento, ped1r ao ~e· 
os maiores patriotas: amou-.a :m nado á memoria dess~ noss? ~~s
cxtremo, se rvi u-a com ded1ca~ao, tincto compatricio, CUJa pnnc1pal 
com brilho c com dignidade c de1xa- ventura deve ter sido ver os seus 
lhe um nome que vem enriquecer a dotes intellectuaes e moraes repro-
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duzidos na pessoa do seu digno fi-
lho, que nobilita Minas uos audi-
t rios da Capitn l Federal - o ad-
vogado dr. João Martius de Car-
valho Mourão . 

Nada mais preciso accrescentar, 
pnra fnz r o ligeiro nccrologio du 
dr . Mourão, mineiro que é bem co-
nhec ido, principalmente dos nossos 
co llegas- os scnadore. mais anti-
gos, que com clle conviveram e 
deite foram cotppanheiros na lu-
ct:~ s políticas. 

Assim, sr , Presidente, antes de 
sentar-me, peço a v. exc. se sirva 
consultnr o cnado si consente se-
ja inserto na acta dos nosos tra-
balhos um voto de profundo pesar 
pelo seu dcsapparecimento. (Mui-
to bem! Muito bem!) 

E' unanimemente approvado e se 
rCCf llerimento. 

Su pensa a sessão por alguns 
minutos, é depois reaberta. 

a toga c enalt cer a 'nobre carreira 
do direito, foi o desembargndor 
João Baptista de Carvalho .Drum-
mond, que por muito tempo juir. 

ele direito de Itabira de Matto Den-
tro, all i deixou o seu nome impol-
luto e veuerado. Fazia a todos 
i ustiça, sem que ninguem pudesse, 
siquer 'de leve, suspeitar das suas 
deci ·ões luminosas. Parecia uma 
bibliotheca ambulante, ,em materia 
de direito. 

Na Relação, para onde depois 
vciu, 'eu se i, sr. Presidente, pelos 
proprios srs. desembargadores, 
que as suas palavras eram ouvidas 
com respeito e consideração; que 
ns suas opiniões 'dictavam leis no 
colendo Tribunal, e que o seu no-
tavel saber causava admiração a 
todos. 

Desembargador João Baptista 
Carvalho Drummond 

E' justo, portanto. sr. Presiden-
te. e eu o requeiro, que na acta dos 
nossos trabalhos seja consignado, 

de com um profundo voto de pesar 
pelo seu desapparecimento, o nome 
do desembargador João · Baptista 
de Carvalho Drummond, como 'um 
padrão de honradez, modelo de sa-
ber e cumprimento de deveres, e 
edificante exemplo de 'amor a Mi-
r1as Geraes. (Muito bem! Muito 
bem/) 

O SR. JOÃO PIO: - Ha, sr. 
Presidente, uma 'classe de homens 
que são grandes servidores do 
paiz e verdadeiros martyres do 
trabalho. E' a classe dos magistra-
dos, a 'que devoto um sincero culto 
de admiração e respeito. 

Quando moços, levam aspira-
ções e quiçá illusões para as co-
marcas 'do interior, onde se sacri-
ficam pela causa da justiça, tendo 
contra si muitas vezes as injun . 
cções da politica e recebendo, pelo 
seu 'i ngen te trabalho, uma mingua-
da remuneração. 

E na magistratura m1ne1ra, sr. 
Presidente, que é quasi toda um 
modelo de honradez 'raro é, encon-
tra-se um juiz omisso ou remisso 
110 cumprimento dos cus deveres. 

Quando elle envelhece, quando 
devia assistir-lhe 'o direito de viver 
um pouco para si e para a família, 
vem para a Relação do Estado, on-
de a 's ua actividade não mais des-
cança. Já gasto e fatigado do tra-
balhar, vem ter o seu serviço cen-
tuplicado. · 

Um desses juizes, sr. Presiden-
te, que em Minas souberam honrar 

Submettido a votos, é o 'requeri-
mento unanimemente approvado. 
Desembargadores Olavo de An-

drade e Pereira Confinentino, e 
ex-deputados 0/ympio de 'Araujo 
e ArllttJr Pimenta 

O SR . ALBERTINO DRUM-
MOND : - Sr, Presidente, no in-
terregno .'das nossas sessões, des-
appareccram do scenario da vida 
publica, 110 Estado de Minas, além 
desses vultos que já foram memo-
rados pelos 'meus illustres e distin -
ctos collegas, outros que devo lem-
brar ao Senado, por isso que tam-
bem merecem o tributo 'da nossa 
admiração e respeito. 

Do Tribunal da Relação, onde a 
morte parece ter caprichado · em 
ceifar muitas vidas preciosas quasi 
a um só tempo, desappareceram 
tambem ·c para sempre Olavo 'cl•• 
Andrade e Pereira Continentino, 



lóO 

juizes .dignos, honrad9s e· probos, 
credores da admlraçAo e resp !1 
de todos nós: juizes modelares e 
illustres, que deixaram, como te • 
temunho da sua indefesa operosl-
dade e notavel saber, sentenças es-
criptas, que são ·luminosos docu-
mentos do seu valor moral 'e intei-
Jectual ; juizes que pontificaram nas 
comarca e vieram dar lustre â jus-
tiça no Tribunal da Relação, n.e~sa 
egre~ia corporação, que constitue 
um dos mais impo·rtantes e everos 
trihpnaes judiei<~ rios do pai~, ~le
vnndo o nome da terra 111111e1r.l, 
que se sante feliz em ger honrada 
por uma pleiade de juizes da cul-
tura e do cáracter d Continenti-
no e Olavo de Andrade. 

C c~;ntidi S ÍlllO pesar pelo desappn-
recihlento de Olavo Andrade, Pc-
r~fra C'ontl11eptino Olympio Arau-
jo c Arthu,r Pimenta (Muito bem! 
Muito bem!) 

Submcttldo a votos, é o requeri-
mento unanimemente approvado. 

Senador Andrade Botel!zo 

O SR. AMILLO DE BRITO: 
(Ncio devol1'eu o seu discurso):-

Submcttido a votos o requ~n
mcnto por l!. ex c. feito, no sentido 
de ser im;erto na acta dos traba-
llloS um voto de pesar pelo falte-
cimento do senador Andrade Bo· 
tclho, é unanimemente approvado · 

Desapp<\receram tambem, . sr. 
Presidente além desses mag1stra- Coronel Nelson Dario Pmzentel 
dos do m~is alto tribunal de jus- Barbosa 
tiça de Minas, dois cidadãos que 
occuparam posição de destaque no o SH. RIBEIRO DE OLIVEIRA: 
scenario da politica mineira - ' (Nrio devolveu o seu diswrso). 
ntympio ·de Araujo e J\rthur Pl- E' unanimemente approvhdo o 
menta, patrícios nossos, que reprc- reqncrl)llento éiJV~l<entudo pelo or:t-
sentaram Minas Jl~ CoHgresso Es- I dor paru que séja' 1lanyado na acfa 
t~duil l e 9ue, . ded1çando-s.e p~ste:- , dé\ sessão um sehMo voto de pe-
riormente a dlfferelttes carreira<>, sar pelo passamento d9 C9roncl 
um na sua banca de advogado no Nelson Dario Pimentel Barbosa. 
extll:!l110 norte do estado, e outro 
na di recção de um grupo escol~r 
no mu'llcipio de Rio Novo, conti-
nuaram a prestar á sociedade os 
:;en1ços que ella podia esperar do 
seu 1alento e capacidade de traba-
lho. 

ll'lllla sr. Presidente, a uma 
corruração legislativa como . esta, 
tr i1~t : 1ar homenagens à veneranda 
menv' ria desses hpmens, cuJa vt-
cln foi um exemplo de operosidade 
qPe revemos seguir, un~ . padrao 
d<• civismo que devemos um ta r. 

Ao Senado ficará bem render um 
preito de saudade a esses illushe<; 
monos. 

E, certo de que v, ex c. c tod >s 
os meus presados oollegas c?nhe-
cem melhor elo que eu, a v1da e 
os 1~1erecimentos desses dignos _mi-
neiros, peço a v. exc .. se sl;va 
consultar n Casa sobre SI permttte 
a mserç!lo, na acta dos nossos tra-
balhos, de t\lll voto de profundo 

O SR. ALBERTINO DRUM-
, MOND: - Sr. Presidente, depoiS 
dos merecidos elogi9s que foram 
feitos a Ruy Barbosa, Virgílio 
Mello Franco1 Francisco . de An-
drade Botelho, Aureliano Mourão, 
desembél, r~aoores Continentin.o, Ola-
vo de Andrade c Carvalho Drum-
mond ministro Alfredo Pinto, 
Olymplo Araujo e Arthur Pimenta, 
era justo que o Senado levasse 
mais longe a sua manifestação de 
pesar pelo desappareciment.o . des-
ses di gnos e illustres bras1lwos . 

Venj10, por isto, requerer a v. 
exc ., consulte • Casa si consente 
seja suspensa a sessão em homena-
f!C1l1 a todo~ elles. 

(Muito bem! Mlf ilO bem!) 
Approvado este requerimento, .é 

suspensa a sessão, Ncando desi-
gnada para amanhã a ordem do 
dia regimental. 

I I 

16l 

3. • SESSÃO ORDINM<JA, AOS 18 
DE JULHO De 19~3 

Pie ·idencia do sr. Diogo de Vas-
crmcellos 

SUMMAI~IO: --· Acta. - Expedi-
ente. - Observações do sr. Pre-
idente. - Pa llecimento de Gut'r~ 

ra junquelro. - Di curso do sr. 
Getulio ue Carvalho. -- Polillca 
Mineira. ·- Discurso elo sr. Sa· 
si llu de M.'lgulhl\es. ·- Ordem do 
dia. 

A's doze horas, feita a chamada, 
•• c:ham-:lc presentes os senhores 
Diogo ue Vasconce llos, Ribeiro <t~ 
Ollve11 ''• Olyrnp10 Mourão, AI Der, 
tiuu Drummoud, Camillo de Bnto, 
lo~o IJ1o, Getulio de Carvalho, AI, 
ves de Lemos, Basilio de Magn, 
lh lies, Passos Maia, Alfredo Catão, 
Sim~o da Cunha e Moreira da t~o
tllH, fé, Itundo, com causa participa~ 
da, os seuhores Xavier Rollm, Le· 
v111do Codhu c Franc1sco Escobar 
e sem ella, os mais senhores. 

Abrc-::~e a sessiio. 
~· lida e qpprovada a acta da 

s~ssáo antecedente. 
O sr. 1.• secretario dá conta do 

sc:guinte 
EXPEDIENTE 

Carta 
Do 111 , Xav1er Rolim, communi-

Cnudu que por motivo do falleci-
mcn to de um seu irmão, não pode-
rá comparecer ás sessôcs antes do 
setJmu dia . - Scicn te. Officie-se 
dan do pesames . 

U sr. Prestdente diz quç, de ac-
cordo com medidas anteriormente 
con.binaclas com o ex-presidente do 
Senado, coronel Eduardo Amaral, 
havw estabelec ido, como 1. • se-
cretario, que toda correspondencia 
do Senado, contendo materia rele-
vante, fosse feita por meio de offi-
do e não de telegramma, visto não 
offerecer este, como aquelle, os ne-
cessalios requisitos de authenticl-
dacle. 

Foi em virtude dess<1 orientação 
que observou ao distincto senador 

dr. Carn illo de Brito que melhor 
seria officia r, do que telegraphar 
ao exrno . sr. Presidente da Repu-
blica. 

Guerra junqueiro 

O SR. GETULIO DE CARVA-
LH diz que o Senado não pode 
ct ixar de consignar na acta do · 
seus trabalhos um voto de pesar 
pelo desapparecimento de uma per-
sonalidade que, po to nascida além-
Atlít11tico, comtudo poderíamos, a 
bem diLer, considera r brasileira, 
pela co tmunidade de raça, pela 
egualdade de sangue. Refere- e ao 
possante mancjador do verso -
Guerra junqueiro, o homem extra-
ordinarlo que já foi por alguem 
chamado - um misto de poeta e 
de prophcta, um misto de anjo e de 
dcmonio, um misto ele épico e de 
lyrico, e que, através das varias 
manifestações da sua activlUade es-
piritual, deixava sempre transpare-
cer a essencia do genio. 
Prose~ue o orador: fazend_o um I!· 

gei ro cscorço da b1ographta . e bt~ 
bliographia de Guerra junqueiro, 
e, frizando que si ao grande Vqte-
lnso se podia reprochar por haver 
escrlpto "A velhiçe do Padre Eter-
no" (e de havei-a escripto elle pro-
prio se penitenciAra, condemnando-
lhe a essencia), todavia elle se re-
habilitára, até certo ponto, publi-
cando "Os simples". 

Depois de se refe ri r á profunda 
c delicada sentimentalidade de 
junquei ro, ás suas virtudes publi-
cas e privadas, ao seu entranhado 
amor á patria e á tamilia, á sua 
sincera bemquerença á nossa terra 

1 c á. nossa gente, a que anciava por 
visitar, termtna requerendo sentida 
homcnn gem á mcmoria suave do 
poeta, um tributo de admiração e 
respeito, concretizando num pro-
fundo voto de pesar inserto na acta 
dos trabalhos, por se lhe haver evo-
lado a alma, halada de gloria, pa-
ra as regiões do inimigo. 

Submettido a votos, é approyado 
o requerimento. 
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Polilica mineira 
(I~ •plica ao deputado Odi lon de 

Andrade). 
O SI{. BASILIO DE MAUA-

LHÃES. - Sr. Presidente, era 
propo ito d~libcrado meu não oc-
cupar nunca a attenção do Senado 
com factos de política regional. 

Infelizmente, porém, um depttta-
do pelo 4." districto de Minas Ge-
raes na Camara federal, cujo no-
Ine i1ão posso deixar de declinar na 
integra - sr. Odilon Bar~ot Mar-
tins de Andrade, ~1ronunc10 u, na 
assentada de 9 do corrente mez, 
um discurso bastante longo, que te-
ve prompto revide por parte de o~
tro companheiro de bancada, CUJO 
nome cito com muita estima e ad-
miração -- o sr. Raul de Noronha 
Sá. 

Não satisfeito com esse seu pri-
meiro djscurso, ainda o mesmo sr. 
deputado Odilon de Andrade pro-
duziu nova allocução na sessão de 
16 do corrente, rebatida tambcm de 
prompto pelo mesmo que lhe_ dera 
esmagadora resposta na sessao de 
12 do corrente. 

Não é, senhor Presidente, pela 
circumstancia de haver o sr. depu-
tado Odilon de Andrade dito da 
minha pessoa o que ~afoma n~o 
dissera do toucinho; nao é pela CJr-
cumstancia de me haver elle trans-
formado na figu ra de um facínora, 
peor do que os ?an~idos f~mosos 
registrados na hJstorJa umversal, 
que ven ho tratar desse assL~mpto 
de política de S. João d'El-Re1, com 
ella preoccupando a ~tte.nção do 
Senado. Mas c, pnnc1pahnent~, 
porque esse renegado filho de MI-
nas procurou não a mi.nha pessoa, 
porém o pretexto d~ mmha pessoa, 
para ferir no seu ~~s~urso _?S P.ro-
ceres da política mme1ra, nao so .o 
egregio cidadão que com tanta di-
gn idade se senUI na curul do C~tt~
te, senão tambem es.te outro mmel-
ro não menos egreg10, que é o pre-
sidente do Estado d~ Minas Ge-
racs. o sr. Odilon de Andrade traçou, 
no seu discur~o de 9 do corrente, 

da pes oa do Pres~dent.e de Minas 
11111 perfil que os Juston.ador~s su~· 
americanos não traçanam JamaiS 
do peoretl caudi lhos que macula-
ram as trndiçõcs desta parte do 
continente colombiano. Para elle 
0 sr. Uaul Soares é ~m despota, 
um apaixonado, um v1olento, u~ 
homem que cspesinha todas as li-
bl•rdílaes, un; homem qur c. ·n ~~~lca 
os mais sagrados deveres ao . seu 
alto cargo de. guiei~o dos destmos 
da t~rra dos In confidente~ .. 

o !r. João Pio: - E' este o sy~-
tema do nilismo. _ 

0 sr. Basilio de Magalhaes: -
Ell~ está dentro da escola a que 
sC' ~liou. 

Mas, sr. Presidente, o sr. depu-
tado Odilon de Andrade p~rece 
que reuniu no seu cerebro, sunul-
taneamente, a alma de Judas Isca-
dotes e a alma do barão de Mun-
ckhausen. 

O sr. deputado Raul Sá, nas re-
spo~tas que lhe deu a 12 do cor-
rente, demonstrou que o sr · depu-
tado Odilon de Andrad.e menhr~, 
quando renegou os clogws que fi-
zera ao dr. Arthur Berna reles na 
assembléa de Viçosa· . 

Mentira quando affJrmou que 
seu discurso fôra stenog~aphad? 
para negar apenas os elogios que, 
em hora de sinccridad~ e. de bo.a 
inspiração, fizt:ra. ao ~nsignc 1~1-
nciro que hoje tnnoneJa a naçao 
brasileira. 

Tenho, sr. Presidente, a colle: 
cção completa do orgão de que foi 
director e redactor responsavel o 
sr . deputado Odilon de Andra~e · 

Essa folha, por. um csca.~nco 1~1-
concebivel, denominava-se S. Joao 
d'El-Rey". 

Pois bem: nessa gazeta, s . ex c· • 
cmquanto alisava os degraus ?.o 
Palacio da Li bel da de, sob a presl-
dencia do dr. Arthur Bernardes, 
emq uanto gastava os tapetes do 
gabinete do presidente. do ~stado, 
para lhe pedil: a. c~nhnuaçao do 
seu apoio, attnbllla a pe~soa ?o sr. 
Arthur Bernarctcs aquellas ~b nlh~n
tcs qualidades que lhe sao plo-
prias. 
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Dizia delle aqui llo que bem me-
recia dellc se dis esse: era um mi-
neiro distincto, illustrado, con pi-
cuo, um mineir lea l, digno de di-
rigir os destino· da patria brasi-
leira. Na me ma occasião, e pelo 
me mo periodico, o "S. João d' El-
Rcy", aureolava de não menores e 
não menos justos elogios a pe soa 
do sr j Raul Soares de Moura, di-
zendo que era um homem eminen· 
te, genial, um espírito. clarividen~e, 
exgottando o repertorio dos adJe-
ctivos encomiasticos para com ei-
Jcs nimbar o nome prestigioso do 
ínclito mineiro. 

Entretanto, obcecado pela pai-
xão politica, obcecado pela perda 
do poder no município de S. João 
d'EI-Rei, o sr. Odilon de Andra-
qc, tendo, no fim do anno pa sado, 
feito um discurso de ruptura com 
o Partido Republicano Mineiro, de 
que parecia ter sido um sold~do 
leal até aquelle momento, repudiOU 
tudo quanto de bom, de justo e de 
sincero havia dito do actual Pre-
sidente da Republica e do Presi-
dente do Estado, para reduzir o 
primeiro á condição de um .homem 
indigno do seu voto; para d1zer, no 
seu hebdomadario, que, si o sr. 
Arthur Bernardcs fosse assassina-
do, o que se perderia com isto era 
tão sómente o dinheiro gasto com 
a bala que o victimasse. 

E o sr. Odi lon de Andrade, que 
dizia do actual Presidente do Es-
tado ser uma figura proeminente 
no seio de Minas Gerrtes, vem, no 
se u discurso de 9 do corrente, af-
fi r mar que o dr. Haul Soares é um 
dcspota, um voluntarioso, um apai-
xonado, um violento, um cacique, 
emfim, que calca aos pés tpdas as 
liberdades do nosso glorioso Es-
tado. 

Mas, sr. Presidente, o ~r. di-
tou de Andrade ao tratar do caso 
da intervenção federal no Estado 
do Rio de janei ro, já sobejamente 
venti lado por con titucionalistas 
de valor com assento na Camara, 
fel-o apenas com o pretexto de 
publicar o manifesto de 3 de de-
zembro, da sua lavra, a proposito 

A. S.-11 

da eleição ferida uaquclla data eu! 
. João d'El-Rci. 

seu discurso é uma colcha de 
retalhos: consta de trechos de pa-
recere · c de quatro ou cinco colu-
mna contendo o dito seu manifes-
to lançado no dia em que se tra-
vou o pleito municipal em S. João 
d'El-Rei. 

No primeiro topico desse mani-
festo, diz s. exc. que eu era um 
simples preposto do sr. dr. Raul 
Soares no meu município e, logo 
adeante, affirma que eu estava alli, 
havia tres annos, por determiua-
ção do sr. dr. Raul Soares, para 
desalojar os sali tas das posições 
politicas que occupavam. 

Ora, sr. Presidente, muito me 
ufanaria de receber os conselhos, 
as suggestões e até as ordens de 
amigos tão eminentes, de patrícios 
tão esclarecidos, como os srs. Ar-
thur Bernardes e Raul Soares. 

Mas, o meu feitio moral é de 
franco atirador. E' a primeira vez 
na minha vida que tenho vínculos 
partida rios. 

Antes de soldado, como hoje son, 
c soldado bisonho, mas dedicado 
até ao sacrifício, do Partido Repu-
blicano Mineiro, an tes desta posi-
ção, sr. Presidente, cu não estava 
preso por liames de especie algu-
ma a agremiações politicas. 

Vim para S. João d'EI-Rei, c en-
contrei a minha terra natal numa 
situação de completo abandono; e 
annunciei, com anteccdencia de dois 
annos, que a ella voltaria para ac-
cordar do lethargo em que se acha-
vam amarasmados aquellcs que a 
infclicitavam e para chamai-os ao 
cumprim ento dos seus deveres, por-
que ella estava degradada politica-
mente, aviltada moralmente e preci-
sava de ser reintegrada, como hoje 
está, no seio da civilização de Minas 
Geraes. (Muito bem!) 
Vim exponta neamente para iniciar 

a campanha politica que travei na 
cidade de S. João d'EI-Rei: não 
pedi suggestües nem conselhos e 
não recebi uma linha siquer do 
sr. A rthur Bernades, nem do sr .. 
Rau l Soares . 
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o sr. jpão Pio:-. Aindà quan~o 
v. exc . tivesse recebidO taes co~~e
lhos ou suggestõe , todo poht1.co 
mineiro se sente orgulhoso c satiS-
feito de seguir a orientação de um 
espirito superior como o do sr. 
Raul Soares e do sr. Arthur Ber-
narçles (apoiados). _ o sr. Basilio de Magallzaes:-
Concordo plenamente com v. e~c · 
Tendo convivido por espaço de o1to 
annos com o sr. Raul ~oares. na ci-
dade de ampinas, sent1r-me-1a d~ -
vanecido, si houvesse dçl)~ ':e~ebldO 
0 santo c a enha para 1n1cta,r . e 
cóndu~ir á victoria a cruzada ClVICa 
de s. João d El-Rci. 

A verdade, porém, é que de s. exc; 
não ouvi uma só palavra que. me 
detcrminásse a ir defenqcr os ll~tc
rcsses da minha terra n ~ta l. Ft!wO 
c~<pontaneamen te, sacrlf1ca1~do 11~
tcresses de alta mont<\ da 1111l~ha VI· 
da, toda votada aos labores mtelle-
ctuaes. 

O sr. Odilon de Andrade, no seu 
1111.1nifcsto politico, diz, logo ade-
ante, que só aband?nou as urn:s 
ante a pressão cxei'Cid~ ~m S · Joa~ 
d'El-Rei pela força pollc1al_ para all1 
enviada pelo goyerno do t.s~ado. 

Mas, a verdade é a segumte: O 
sr. Odilon de Andrade realizou 
duas farças. . • 

Uma, dias antes da sua eleJçao 
como candidato exha-ch.apa i e ?~~
tra nas vespera elo pleitO nHIIII~I
pal de 3 de dezembro do ~nno flll-
do. Achava-se em S. J o~o com.o 
delegado especial o sr. Lt11z ~e Oli-
veira Fonseca (hoje prom?vidO a~ 
posto de capitão), em me~a~os d.~:: 
fevereiro de I 922, quando o SI. Odi-
lon de Andrade teve o d~splante d~ 
telc"raphar ao sr. Prcs1dcnte do 
Es t~do, pedindo a retirada desse 
official .. . 

0 sr. ]orio Pio:- Official. que 
honra a Brigada Policial tlc 0mas. 

0 sr. Basilio de Magal(t~es: -
. . . um dos mais cultos off1c1acs da 
Bri gada de Mina g, accnsando-o de 
violencias e arbitrariedades contr.a 
os corrcli gionarios daquclle candi-
dato extra-chapa perante a urnas 
de 20 de fevereiro. 

Posso assegurar ao Senado que 
o sr. Arthur Bernardes telegraphou 

ao sr .' dilon que po itivasse o fa-
ctos, que provas e as su~s. accus~
ções, porque então. o offtc1al sem 
immediatamente retirado. E o s~ · 
Odilon de Andrade não poude arh-
cullll' uma só prova, porque taes fa-
ctos sómente existiam na su~ por-
tentosa imaginação de barao de 
Munckhausen (risos!) 

Antetl do pleito de 3 de dezembro, 
o sr. Odi lon de Andrade e os eus 
companheiros de a~ara e de P~
litiçu diri rritam ao Jllustre causl-
dico ao preclaro jurisconsulto-sr. 
Mendes Pimentel, um te legr~mma 
em que appell avam para es~e . ~on· 
tificc maximo elas letras JUfldlc~s 
em Mina~", afim d ~ qu ~ no munl-
cipio ele s. João cl'El-Re1 se rest.a ~l
rassc a lihc rdaqe, porque esta la Já 
não existia. 

Eu era accusaclo de mandar so l-
<tados par<\ todos os di trictos, afim 
ele flp prehender os diplomas dos 
eleitores odi lonistas, e, entre outras 
horripi lantes façanhas. que me eram 
attribuidas pelo refend~ despacho, 
vinh él ainda a asseveraçao de que a 
cidade se achava "invadid~ . pelos 
capangas do senador BasiliO de 
Maga lhães". 

Procu rei dois cor. te rrane(1~ m~us, 
correli gionarios do sr · Od.lrm d~ 
Andrade, para que me di~sess~m ~~ 
haviam assignado com S111~P.~~ctad': 
semelhante tclegramma. I ~ .1-!he:. 
articulassem um facto só, tplc . JUS-
li ficas 'C la! accusação, ou llidH.:as-
sem um só capanga que lhes ..:ons· 
tasse tivrsse cu a meu lado. 

Os dois sanjoan c n se~ respond~
ram-me que tinh am asslgnado o. tc-
legramma a pedido do ~r . O~l l o.n 
el e Andrade, mas que nao acl~dl
tav:nn no que a !l i estava a rt~cu
lado contra lll i111 c tll!c nem podlaln 
rcaf firmar o que IWVI~tm asslgnaclo o sr. Alfredo Calao: - .E~tava 
o sr. Odi lon no plc.no ~xe rCICIO do 
seu jus espemeandt (f'/SOS) ~ 

0 sr. Basilio de Maga!ha:s: 
Mas esse jus espemeandt nao d~
\'ia levar s. exc . ao ponto de d~
zcr tle pessoas que tem um pas-
~ado a zelar c que se achava;-1 
11 05 postos mais elevados do ~~~z 
00 no seio de uma assembléa 1 cs-
peitavel como esta, ou no cargo 
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de presidente da Camara de uma 
cidade ;:1\ilizada como a de São 
João d'El-Rei, a séri' ele mCI)tiras, 
({C :,olcrclas, de fa lsidades c lnfa-
nH as qu e ::.. ex c. bnl.>ujou opre o 
n, t u nem~:, até hoj e impolluto. 

Mas, nao é o meu nome que 
v nlto defender: é a honra de Ml-
uas Uerats, que s. ex c. está con~
purcando na Camara Pedcral, por-
que esses factos por s. xc. irroga-
dós1 á politica ele Minas vêm apenas 
significar aos outros Estados e á 
opinião publica extrangcira que em 
Minas se perpetram abusos, se 
prati~am actos de caudilhagem, 
quando taes actos são puros en-
tes da razão de s. ex c. 

O rompimento elo sr. Odilon cte 
And~ade com a politica mineira foi 
feito precisamente quando s . exc. 
suppunha que o Club Militàr havia 
suffocado a candidatura nacional 
do sr. Arthtlr Bernardcs. S. exc. 
rompeu a 27 de dezembro, isto e, 
após a fami gerada decisão profen 
da pelo Club Mi litar sobre as car-
tas fa lsas. 

Ainda mais, sr. Presidente, o sr .. 
Odilon de ' A11drade, nos seus dois 
discursos pronunciados este mez 
na Camara Federal e no seu ma-
nifesto, enxertado no primeiro des-
ses discursos poz em duvida sys-
tematicamente e perfidamente a le-
aldade constantemente posta de 
manifesto para com ellc pelos srs. 
drs . Arth ur Bernardes e Raul Soa-
res . 

S. s. excs. não precisam elo meu 
desvalioso testemunho nesse senti-
do . Si, porém, algum dia minha 
palavra fosse necessaria para de-
monstrar a lisura com que s. !5. 
excs. procederam em .relação á 
política de S. João d'EI-Rei, del-
la se poderiam soccorrer para lhes 
comprovar a sinceridade com que 
sempre procederam em relação á 
pessoa do sr . Odilon de Andra-
de, a quem até a ultima hora, até 
25 de dezembro, o sr. Arthu r Ber-
nardes reputava um am igo da po-
li.tica mineira. 

Affirmou s. exc., 110 seu mani-
festo, a que estou dando esta li-
geira resposta, que, para a victorta 

do meu partido 110 pleito de 3 de 
dezembro, foi precl o que o sr. 
Raul Soares para In manda stl 
meia brigada da Pollcin de Mt-
nas. 

Ora, r; r. Pregid nte, a forçrt po~ 
licial de Minas é çxlguq para o 
grando twmero de habitant s dCi!· 
te populoso Estado da Fcd 'ração, 
que conta nada menos de 178 mu-
nicipios, . Emquanto S. Paulo, com 
quatro mllhtles meio de habi tary-
tes, tem cerca de dez mil homen:s 
na sua força policial, o Estado d' 
Minas, com quasi seis milhões~ n~o 
chega a ter quatro mil prqças na 
força encarregada de manter a or-
dem publica. O munlclpio de São 
jofto d'El-Rei, onde só havia nor-
malmente 12 soldados, possue no-
ve distrlctos, um urba~o e oito rtÍ-
ruaes. Destes, o de S. Francisco 
do Onça dista quasl 50 kllomefros 
da séde do municipio. 

Dos oito dlstrlctos extra-urbanos, 
apçnas quatro são servjdos por es-
trada de ferro, a "Oe te de Minas", 
sendo de notar que as estq,ções dis-
tam bastante das sédes dolj dis-
tl'ictos i a de lblturuna é a unica 
que dista a pena;; um kjlometro. 

Não era posslvel com 12 solda-
dos manter-se a ordem na ciqape 
e nos districtos. 

Demais, achando-se extremados 
os dois partidos, havendo capan-
gas assalariados pelo sr. Odilon 
de Andrade ou pelos seus apani-
gnados no municipio de S. João 
ct 'El-Rei, não era possivel que o sr. 
Presidente do Estado cerrass~ ou-
vidos as reclamações dos hab itan~ 
tes paci fi c os daquelle circulo ad-
ministrativo, deixando de mandar 
para lá a força necessaria para ga-
rantil-os . 

O sr . Odilon de Andrade faltou 
á verdade quando affirmou que 
vinte soldados entraram no mupi-
cipio, procede11tes de Sitio, e que 
trin ta nelle penetraram pela Oeste 
de Minas . 

Apenas por esta via-ferrea se-
gui ram 16 soldados. 

O commandante do destacamen-
to, Evaristo Fraga, achava-se gra-
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Vcrnente enfermo c precisava de 
um soldaclo para cn fcrmei ro. 

Não era tambcrn possível deixar 
desguarnecida a cadeia, c o quar-
tel não podia ficar sem guarda. 
delegado tinha o seu ordenança. 
De sorte que sob ravam quando 
muito 24 soldados para todos os 
districtos; c, sendo. nove, ao. todo, 
os districtos, inclusrve o da .crdade, 
segue- e que nenhum podcrra con-
tar siquer com a presença de tres 
praças. 

Outra accusação feita pelo srJ 
Odilon de Andrade é relativa a 
Oeste de Minas. 

Em S. João, apesar da retirada 
dos escriptorios da importante fe ~
ro-via, que teve o s.eu be~ço na rnt-
nha cidade natal, arnda frearam re-
partições dependentes da directo-
ria e um deposito commumme~te 
chamado de "officinas". Ass rm, 
naquella cidade, não ha menos de 
1111s 300 empregados da Oeste de 
Minas. . . 

'Esses funcciona rios ferro-vrarr~s 
são quasi todos eleitores. ~as d~
tas officinas é que o sr. Odrlon tr-
nha outr'ora o balu arte de sua f?~
ça política . . Pois bem: nas ?ffrcr-
nas da Oeste de Minae~ havr.a um 
chefe de tracção qu~ rmpedra os 
meus correligionarios de vot~r na 
chapa dos candidatos governrst~s. 

Alli proliferavam os galoprns 
eleitoraes do sr. Odilon de Andr~
de. 0 sr. Odilon de i\nclrnde 1a 
alli para alliciar votos e subornar 
eleito res. 

Eu nunca lú fui ; nunca lá puz os 
pés, porque llunca pedi urn v~to 
a quem quer Cflll' seJa; nunca cntr c-
~ue i a ni11gucnr uma c~rapa . 

Entretanto, sr. Prcsrdentc, o sr. 
Odilon de Andrade affirma que, 
para que cu vencesse, com os. meus 
companheiros I oliti.cos, o. plerto ele 
3 de dezembro, for precrs~ que o 
sr. clirector da Oeste de Mrnas, at-
tenclendo a desejos ou a ordens do 
sr. Raul Soares, removesse empre-
gados e demitti~se a ?utros. , 

Não ha mentrra mars revoltame 
do que esta. 

Quer no pleito de 1." de março, 
quer no etc 7, 0 sr. Caetano Lopes, 

então dircctor da E. F. e~tc de 
Minas, procedeu com uma lll~JHH· 
cialidad tal, que. por c •rio IIIVO· 
luntarlnmcntc, . só favorcc:u ,aos 
meus advcrsarros em S. Joao d El-
Rci . 

Quando s. ex c. foi accu!tado, 
pela imprensa carioca, de haver 
rompido a neutralidade em favor 
do sr. Arthur Bernardes, c ~c n~o o 
então presidente da Repubhca, dr. 
Epitacio Pessoa, pedido in~o~ma
ções sobre o caso ao sr . Mrmstro 
da Viação, o sr. Caetano Lopes se 
defendeu com as car tas que lhe 
cu havia dirigido e em que, co~ .a 
minha rude franqueza, lhe drzra 
que s. ex c. h a vi. a mais amparad~ 
os nili stas e sallrstas do que ?:; 
amigos do governo em S. Joao 
d'El-Rei. 

Este argumento, que acabo de 
apresentar ao Senado, t~rá em 
qualquer tempo, como crero, o tes-
temunho elo sr. Caetano Lopes. 

E' falso que tivesse sido exone-
rado em S. João d'El-Rei um só 
dos funccionarios da Oeste, ant~s 
de 3 de dezembro. E' falso que ti-
vessem sido removidos dalli, por 
motivos politicos, quaesquer a~
versarios meus. O chefe das offr-
cinas foi mandado em commissão 
para realizar um serviço e voltot~ 
immediatamentc ao posto, e allr 
continún um opcrario privilegiado, 
cuja casa foi feita com trilhos .e 
outros materiaes da Oeste ele Mr-
nas c se acha abarrotada até ~e 
linho furtado da estrada. Esse Slr-
"UCi r o que não trabalha como tra-
Ga lh an'r os outros jornaleiros, esse 
loão Felix é quem a11dava para 
baixo c para l:ima, de automovcl, 
ao lado do sr. Odilon de Andr.a?e, 
pelas ruas da cidade, par.a _ allrcra; 
votos nas vespcras da elerçao de 3 
de dezembro. 

O chefe de tracção a que já me 
referi e que muitos mezes an tes 
daquella data fôra removido para 
O ivinopoli s, acaba ele envolver-se 
alli crn sc rio processo, como tles~ 
viador de objcctos pcrtcr~ccntes a 
Oeste . Tac~ crnm os mars devota-

dos galopins do sr. dilon de An-
drade. 

Taes eram os meus mais ,, rdoro·· 
sos advcrsarios, aq uellcs cujo bra-
ço · chegaram a ar111ar-se ou à ar· 
mar outros bruços cuutra JIIÍIII. I or-
que eu, em S. João d'El-Hei, sem-
pre mereci, c orgulho-me de pro-
clamai-o alto c bom som, - tantJ 
o odio dos ratonciros peq uenos, co-
mo o odio dos gatunos de casaca 
c gravata lavada I (sensarrio/) 

O sr. Alfredo Cntüo dá um apar-
te. 

O sr. Basilio de Magal!uics: -
Muito me sinto desvanecido com os 
apartes do nobre collcga, que vcem 
corroborar os meus argumentos. 

Eu queria desde já, sr. Presiden-
te, pedir a v. cxc. que me consi-
dere in~cripto para terminar este 
discurso na sessão de amanhã: nã:> 
quero fatigar a attenção do Sena-
do com estes assumptos de politic:t 
regional. Tenho ainda de proceder 
it leitura de documentos que veem 
em apoio ele minhas affirmações. 

Vozes: - V. exc . não fatiga 0 
Senado e está em pleno exercício 
do seu direito. E' ouvido com muito 
prazer. E' a defesa do partido que 
está fazendo. 

O sr. Basilio de Magalhães: -0 
sr. Odilon de Andrade, sr. Presi-
dente, o que devia fazer, - em vez 
de levantar a sua voz contra o par-
tido em que se deixou ficar por 
largo lapso de tempo, como espião 
para trahil-o á ultima hora,-era 
defender-se das accusações que for-
mulei contra s. exc., por causa da 
sua nefasta administração no muni-
pio de S. João d'EI-Rei. 

Acaba de tomar assento nesta 
Casa um sonjoanense dos mais dis-
tinctos, pertencente a uma das fa-
milias mais conceituadas da minha 
terra natal, cujo nome peço licen-
ça para declinar, o sr. Moreira da 
Rocha. O nobre e collega sabe o 
que era S. João, ao tempo da ad-
ministração elo sr. Odilon de An-
drade. Era uma cidade que mais 
parec ia um chiqueiro ou curral do 
que uma terra civilizada . As suas 
ruas viviam cheias de buracos e im-
mundicies, como si por ellas nunca 
houvera passado uma vassoura ela 

limpcsa publica; ànimacs vagav:trn 
no centro dn cidad ·' e, nessa situa-
ção de nhandono, com os proprios 
municipaes OHtcntando sugidad"s 
por de11tro c por fórn em mau csta-
llo de collsl:!rvação, assemelhava- c 
a um burgo medieval, por onde ti-
vesse pa sado uma onda de bar-
ba ros. 

Além disto, s. João ia marchando 
para uma rapida rui na . Quatro em-
pres timos succcs ·ivo havia a mu-
nicipa lidade contrahiclo com o E:--
tado desde 1911 . 

A divida da Camara pnra com 
o Thcsouro do Estado chegou a 
ser de 2.0 10 :000$0001 
' Si alguem indagasse em que foi 
<\ pplicada omma tão vultosa, não 
seria capaz de encontrar obras 
que correspondesscr\1 a essa enor-
me quantia . 

Eu venho accusando o sr. Odi-
lon etc Andrade, adduzindo provas 
de que a sua administração foi 
má . Pois bem: honrado pelo povo 
sanjoanense com o mandato de ve-
reador e pelos meus pares com o 
cargo de presiden te da Camara e 
agente executivo. ~o município, !1·· 
ve ensejo de venfrcar que eu nao 
dissera ainda toda a verdade con-
tra aquelle que desgrnçav~ a. mi-
nha terra natal. · 

Eis a triste herança que recebe-
mos do sr . Odilon: uma divida 
consolidada que attinge, presente-
mente, a I. 953:000$000; e uma 
divida fluctuante de 179:000$000, 
reduzida apparentemente a . . . 
118:000$000, mercê de dois con-
ctractos que, em dezembro de 
1922 celebrou a Camara com a3 
fabri'cas de tecidos locaes, com-
promettendo-se a pag~r-lhes ~m 
fornecimento de energra electnca 
as dividas para com e lias . Por 
um desses contractos, a edilidad:!, 
devedora de 30:000$000 á firma 
Simões Baeta & Comp., vae pa-
gar-lhes 78:000$000 . 

Além elos credores inscriptos no 
livro de contas correntes , foram 
apparecendo outro~ que legitima-
ram os seus creditos, sobre os 
quaes nada constava na escripta 
da Camara. Tive necessidade tle 
pedir a esse illustre moço, o sr. 
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Mario Brant1 que occupa com tan· 
to bri lho a pasta das Finanças de 
Minas Oeraes, um fun cc ionarlo do 
'thcsouro para examinar a conta-
bi lidade da Camara presidida pelo 
sr. Odilon de Andrade, exame de 
que resultou achar-se o sr. Odi-
lon re ponsavel por um de falque 
de 48:967$328, relativo ao exerci-
cio de 1922. 

O sr. Odilon de Andrade não 
teve a probidade de prestar as 
suas contas á Camara Municipal. 
Nós outros, mandatarios do povo, 
legitimamente eleitos, esperámos por 
s. exc. , e s. exc. não nos deu a hon-
ra de vir á nossa presença fa zer 
a prestação de contas categorica-
mente determinada pela lei organi-
ca das municipalidades mineiras . 

S. exc. reuniu a sua obsequente 
assernbléa a 30 de dezembro de 
1922, e ella approvavou as contas 
da sua propria gestãoJ com fla-
grante desattendimento aos precei-
tos da citada lei e com inqualifl-
cavel cscarneo para um município 
cu f to qual é o de S, João d'EI-Rei. 

A Gamara Municipal, nós a re-
cebemos, a 1 , o de janeiro do cor-
rente anno, · (;Omo si sobre. ~lia 
houvera passado uma assoladora 
legião de vandalos: nos cofre.s c:;ó 
rncontrámos 720 réis, em moedas 
de cobre. 

Não havia uma folha de papel 
timbrado para a Camara fazer ás 
auctoridades pbllticas uma com-
muhíriàção dà stla posse. Não fi~ 
cou nos archivos municipaes utn 
projecto siquer dos me1Hotàr1ief1 tos 
da cidadti. Uma planta topogra• 
phica foi arranéildn das pared~~ 
e tomou rumo descorthecido .. Li ..: 
vros de aétas das sessões e livros 
de leis ~ resoluções Haviam desap:. 
parecido tia Camara e se achavam 
na casa de residencià do sr. Odi.: 
lon de Andt'ddê. Mas eu, velho 
pesquisador de Mcliivos e de bi~ 
bliothecas, soubé descbBril-os e 
fazel-os, éom energia! voltàr par ~1 
os logàres de onde foram stibtra~ 
hidos e de onde nunca deviam ter 
sahido. 

O sr. João Pio: ~ O dr. Odilon 
de Andrade tem si'do h1au político, 
mas parece que é urii homem hoii-

r á do: e v. ext:. faz-lhe uma ac~l.t
sação gravíssima . Elle está ill 
obtigação de vir a publico, para 
:-~e defender d que foi affltJ11ado 
pot' v. exc., de cuja palavra uão 
posso dtlvidat. As asseverações 
de v. ex c. veem derrocar a idéa 
que eu faz ia do st. Odilon de Arl.-
drade, que se nle afigurava pelo 
menos llm homem honrado, si bem 
que pessimo político. 

O sr Basilio de Magalhães:--
Ouvi com toda a att nção o apar-
te do meu nobre collega. Devo, 
entretanto, declarar ao Senado 
,que haô é está a primeira vez que 

1
Jançb st!t11elháh te accusação con-
tra o sr. Od!lon de Andrade. A 
primeira vez em cjlte a fotmulei 
contra s. ex c., foi no meu rela-
tor'io dirl gld á Cátnara Mlmic~pal 
e lido na ~~ssãd dé 5 de feveretro, 
cotrobo dthdU-a depois em mensa., 
gertl lida perante a vereança a 19 
de junhb . 

O sr. joâo Pio,: - Si taes ~ccu
sações fossem fettas contra num e 
fossert1 Injustificadas, v. exc. não 
estaria hoje falaT)dO aqui. 
. b sr. Basilio de Magalhães 

(com energia): - Eu continuar~i 
a affirmar que s. exc., o sr. Odi-
lon de Andrade, 1é responsavel por 
esse desfalque de ee(ca de 50 con-
tos. Continuarei a affirmar que .s. 
exc. retirou dos archivos da Ca-
hlara livros que nunca deviam de 
lá ter sahido , Cootinuarei a affir~ 
In ar que s . ex a. é responsavel pe-
la sul;>tracção das plantas e pelo 
~mprego illicito de dinheiros du. 
tamaru. . 

Basta dir;er (e isto me pejaJ por 
~e tratar da minha cidade natal) 
que s. ex c. fel vender um burro 
~er.tencente á edilida.de e empr~
aado no serviço da llmpesa pubh-
da como "resto de materiaes do 
aneamento". Nunca me constou 

que semovente, um animal, podes-
e ser assim categorizado. 
, A Camara Municipal votou, ao 
apaga r das luzes da gestão do sr. 
Odi lon de Andrade, uma lei nestes 
termos: - (U) "Fica o agente exe-
qutivo auctórizado a alienar os 
1 esfos dos materíaes tio sanea.men-
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to que não tiverem immediata ap- 4.• SESSJ\ RDINAI~ IA , A S 19 
plicnção ao se rviço publico'' . o JUL H DE 1923 

S. ex c. mandou pegar um bur-
ro, o melhor do pouco que não Presidencia do sr. Diogo de Vas-
morrcram ou se não estropiaram corlce/los 
na sua propaganda eleitora l e 
vendeu-o como si fosse um 'dos 
tacs sobejo materiaes sem "im-
mediatu applicação ao serviço 
publico!" 

O sr. jocio Pio:- Parcce que v. 
ex c. não comprehendcu bem o al-
cance de meu aparte: cu disse que 
si v. ex c. já lhe fez esta acc usa~ 
ção, elle já devia ter provado o 
contrario. Si agora o não fizer 
da r-me-á di rei to de as accei ta ~ 
como verdadeiras. 

O sr. Basilio de Magalhães: -
Em summa, sr. Presidente a ac-- ' cusaçoes que acabo de formular 
aqui, perante o Senado Mineiro, 
co11tra o sr. Odilon de Andrade 
já foram, com a respon sabi lidad~ 
do meu home, afflrrnadas perante 
a Camara Municipal de S. João 
d'EI-Rei. S. exc. devia ter-se pre-
viamente defehdido, devia ter pre-
liminarmente levado a sua honra 
de homem publico, qtie ficott liiJ-
culada ,pelas minhas solemnes af-
firmações, antes de lançar as suas 
mentiras, as suas fal sidades as 
suas infamias, contra o it1tegr'o sr. 
Presidente da Republica, contra o 
austero sr. Presidente de Minas c 
corttra a minha humilde pessoa. 

Reitero a v. exc. sr . Presiden-
te, o pedido, que já lhe fiz, para 
que se digne de considerar-me ins-
ctipto, afim de terminar amanhã 
as considerações qlie venho fazen-
do . (Muito bem! Multo /Jem!). 

Estando terminada a hora do 
cxpediehte, o sr. Presidénte, de-
pois de attender ao requerimentb 
do orador, diz que, achando-se na 
Casa o sr. deputado federal, ex-
senador Eduardo do Amaral, que 
tão gratas recordnções dei xou no 
Senado, convocava os srs. sena-
dores presentes para, encerrada n 
sessão, apresentar-lhe, com effu-
são d'alma, os seus cumprimen-
tos. 

Etn seguida designa a ordem do 
dia regimental para amaiihã e 

Levanta-se a sessão. 

SUMMARI : - Acta. - Expedi-
ente. - Posse el e senador. -
Commissão pnra representar o 
Senado em urna conferencia !ite-
raria de julio Dantas-l~ epresen
tação.- Politica de S. João d'El-
f~ c i - Discurso do sr . Basilio de 
Magn lhãcs . - Ordem do dia. 
A'S doze horas, feita a chamada, 

ac ham-se presentes os srs. Diogo 
de Vasconcellos, Hibei r o de Olivei-
rí!, J\ lber tino Orummond, Camillo 
de Brit , Gabriel Santos, Getulio 
de Cnrvalho, Alves de Lemos, Ba-
si lio de Magalhães, Passos Maia, 
Alfredo Catão e Simão da Cunha, 
faltando com causa participada os 
sr . Xavie r Roli m, Levindo Coelho 
c Francisco Escobar, e sem ella os 
mais sen hores. 

Ab re-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão que 

se encerra sem debate, a acta da 
sessão antecedente, ficando a sua 
votação. adiada por falta de nume-
ro legal. · 

O sr. 1. " Secretario dá conta do 
seguinte 

EXPEDfENTE 
O/fi cios 

Do sr. Secretario do Interior, en-
\dando as razões do 11véto" oppos-
tó pelo sr. Presidente do Estado á 

l)roposição il. 427, de 13 de setem-
)ro do anno passRdo, sobre conces-
~ão de credito para pagamento de 
tustas vencidas a diversos serven-
tnari ds de justiça . -- Sobre a me-
Sé! pata ser opportun11mente sub-
metido á deliberação do Congresso. 

Do mesmo senhor, agradecendo e 
·ommunican do ter levado ao conhe-
cimento do sr. Presidente do Esta-
elo a pa rti cipação de haver nume-
ço legal no Senado para a installa-
~ão do Congresso e a designação do 
dia paru n tenlização dessa sole-
mnidade. - lntelràclo. 
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Requerimento 
Do escrivão privntivo do crime da 

conwrca d · Mu7.nnthi nho, p •di ndo a 
:tdopção de diversas medidas para 
melhorar pecuniariamente .a _:; ttua-
ção da classe. - A' commt ·sao de 
Finanças. 

Commllllicaçtio 
Do escrivão do 2." officio da co-

marca de Tremedal, enviando urna 
copia do termo de audiencias lança-
do no livro do protocolo, em que 
o juiz de direito da mesma conlélr-
ca congrntula-. c com o Estado de 
Minas Geracs pela promulgação do 
Codigo do Proce ·so Civi l do Esta-
do. - Inteirado. 

Posse de senador 
Achando-se presente no cdificio 

do Senado o sr. Va!ladares Ribeiro, 
senador eleito e já recon hecido, o 
sr. Presidente, a requerimento do 
sr . Ribeiro de Oliveira, nomeia uma 
commissão composta desse sen hor 

· e dos srs. Basi lio de Magalhães e 
Getulio de Ca.rvalho para recebei-o. 

Introduzido com as formalidades 
do es tylo, presta o compromisso e 
toma assento o a Iludido senhor . 

Conferencia de Julio Dantas 
O SR. PRESIDENTE diz que, 

não tendo podido o Senado fazer-
se representar na recepção do sr. 
dr. Julio Dantas, promovida pelo 
Centro Academico da Faculdade de 
Direito, de que para isto recebera 
delicado convite, pela co incidencia 
dessa solemnidade com a hora da 
sessão, pensa interpretar o sentir 
do Senado Mineiro nomeando, para 
representai-o na conferencia que 
iria reali za r o notavel escriptor lu-
so, 'ás 9 horas da noite, no Thea tro 
Municipal, uma commissfio para a 
qual designa os srs. Ribeiro de 
Oliveira, Getulio de Carvalho e Ba-
silio de Maga lhães. 

Representação 
O sr. Getulio de Carvalho man-

da á Mesa, e é remettido á com-
missão Mista um abaixo-assignado 
de habitantes' do districto de Divino 

de Guanh~ s, municipio de. te u~tl 
mo nome, protestando contra a pr~
tcndida de:;nnncxnção do sen .t : r~t 
torio pma o projcctado - nllttttctpto 
de P:ttrocinio de uanhaes. 

Cotttinua o expediente. 
Política mineira 

(Replica ao deputado Odilon de 
Andrade) 

0 SR. BAS ILIO DE MAGA-
LHÃES : _ Sr. Presidente, ao p~o
feri r na sessão de h ontem o ~ts
cursc em resposta ás accusaço~s 
levantad élS pelo sr. deputado Odt-
lon de Andrade contra o austero 
Presidente do Estado c contra .o 
bencmcrito Presidente da Rep~tblt
ca, ainda não havia lido na .mte· 
gra a ai locução que s. ex c. ftzet::~ 
na Camara dos Deputados 110 tlt~ 
t6 do corren te mez. Só _h ontet~\ a 
noite foi que ti o orgao ~ff t ctal 
ém q'uc P.ste discurso veiu ipszs ver· 
bis et litleris. 

S. ex c.' reproduzindo expres-
sões anterio res, a in~a . a.ccenh~o.u 
mais, com uma perftdta mqualtft-
cavel a má vontade que revela para 
com ~ então Presidente do Estado 
e para com o actual Presi dente 
de Minas. 

0 sr. Odilon de Andrade asse-
melha-se, sr. Presidente, embora a 
imagem esteja um pouco demodée, 
áquP. lla serpente da tabula lafon-
taineana que tentava vanme~t e 
amolgar nos colmi lhos uma Januna 
de Duro aço. . 

O sr. Odi lon de Andrade qutz 
ainda tornar ainda mais patente no 
seu referido di scurso, que o sr. 
Raul Soares me havia m~ndado p~
ra S. João d'El-Rei, afnn d~ .al.t-
jar do poder politico do muntctpto 
aquelle deputado. 

Ora, o sr. Raul Soares, que é, 
dentre os politicos modernos, o ~uc 
mais se approxima desse estadtsta 
assombroso, que appareceu recen-
temente na historia do mundo, o 
sr. R a ui Soares é, sem favor ne-
nhum, um dos nossos raros homens 
publicos que têm a ru~~ franqueza 
ele um Benito Mussohnt. S. exc. 
é a personificação da lealdade 
(apoiados). 
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i o sr . Raul Soares quizesse 
despedi r o sr. dilon de Andra-
de da di r •cção po!itica do meu mu-
nicipi , ha cerca de quatro annos 
atr{ts, s. xc . teria dit sem rchu-
ços áquelle seu então amigo: "Re-
tire-se da posição que occupa na 
gestão mun icipal de S. João d'El-
Rei, que para lá vae outro amigo 
meu I" Mas, não é verdadeiro o as-
scrto do sr. Odi lon de Andrade. 

() sr. Raul Soares, até o dia do 
rompimento do sr. Odilon de An-
drade, poz de manifesto n maior li-
!; tlra de proceder no tocante a es-
se deputado por Minas eraes. 

No seu di sc urso, proferido a 16 
do corrente, o sr. Odi lon de An-
drade fez o historico das tentati-
v;~s de concili ação para se resolver 
o rnso do municipio de S. João 
d'E I -I~ei. Vejo-me na contingencia 
de dizer ao Senado (e faço-o com 
mui to pesar) que s. exc. ment;u 
mais uma vez. Não é verdade que 
de s. ex c. tenha partido a inicia-
tiva de qualquer accordo ali i. Es-
sa tentativa, sr. Presidente, é de-
vida excl usivamente aos srs . Raul 
Soares e Arthur Bernardes. 

Logo que aquelle meu velho e 
preclaro am igo me declarou que 
:~chava conveniente resolver-se o 
caso do meu municipio por uma 
justa e razoavel conciliação, obtem-
perei-lhe immediatamente que, as-
sim como tinha eu vindo exponta-
nea e des interessadamente cn-
vidar esforços para salvar a mi-· 
nha ter ra natal, assim tambem 
1~s tava disposto a retirar-me della, 
com a condição apenas de que se 
impedisse a persegui ção daquelle 
pu gillo de abnegados companheiros 
que se hav iam posto alli ao meu 
lado . No dia seguinte, entendi-me 
com o então Presidente do Esta-
do, e s. ex c. me fez o obsequio 
d ~l confiar a redacção das bases do 
acco rdo. 

No dia immediato, essas bases 
fo ram por mim entregues ao sr. 
Presidente do Estado . 

Ernm estas: a fo rmação de um 
di rectorio em que entrassem tan-
tos am igos do sr. Odilon de An-
drade quantos ami gos meus, sen-

do a presidencia entregue a um 
sanioannense neutro e que mcre-
cess, scmelh nnt' invcstidu rn . In-
diquei para o cargo o venerando 
sr. Marçn l de Souzn c Oliveira, 
um homem de dade bastante avan-
çada , mas independente pela for-
tuna e pertencente á familia Ri-
beiro de Oliveira, que tem no Se-
nad<l um dos eus mais illustres re-
presentantes e agora outro no Su-
premo Tribunal, e que era um ho-
mem ta lhado, pela sua compctcn-
cia, pela sua honestidade c pelo geu 
civismo, para dirigir um directorio 
de conciliação nas condições apon-
tadns. 

O sr. Alfredo Callio: - A quem 
S. João d'El-Rci muito deve. 

O sr. Basilio de Magalhães: 
Um amigo dedicado de S. João 
d'EI-I~ei. Nas rnesmas bases pon-
derei ao sr. Pre~idente do Estado 
que a Camara Municipal se cotfs-
tituisse mais tarde, dando tantos 
vereadores ao partido do sr. OJi~ 
lon quantos os do meu partido, 
sendo agente executivo um san-
joannense que não tivesse tido ex-
tremos naquella tenacissima lucta 
po!itica. 

Lembrei ainda ao Presidente do 
Estado, nessas mesmas bases, qu e, 
emquanto fosse mantido o statu 
quo da politica do municipio, fos-
sem os candidatos a empregos fe-
deraes indicados pelo sr . Odilon 
de Andrade e os candidatos a em-
pregos estaduaes Indicados por 
mim, a quem o P. R. M. honrava 
com a sua generosa confiança. 

Pois, sr. Presidente, eu que en-
tregueí essas bases ao sr. Presi-
den te do Estado no dia seguinte éh) 
da nossa conferencia, eu que sei 
ter o sr. Presidente do Estado 
feito chegar essa proposta, sem 
detença, ás mãos do sr. Odilon de 
Andrade, posso assegur:ar ao Se-
nado que o sr. Odilon de Andrade 
a conservou quasi dois mezes em 
seu poder. E, numa carta, que ti-
ve necessidade de ler, porque me 
foi entregue por quem m'a devia 
confiar, buscou o sr. Odilon de 
Andrade uma tan gente, destinada 
a mallograr o accordo já entabo-
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lado, e, pouco depoiR, o seu fldtts 
Achates, o sr. Augusto V lega~. 
vinha declarar perante o !Ir. Ar-
tilur B rnardcs que t!ssa tentativa 
de conciliação era "uma Injuria ao 
povo sanjoannense" . 

Foi esta a phrase petulante, lan-
çada então pelo sr. Augusto Vie-
gas, que não ê filho de S. João 
d'EI-Rel, como tampouco não o é 
o sr. Odilon de Andrade . 

Assim, o unlco que não criou 
empecilho ao governo e ao P. R. 
M. pará o projcctado accordo po-
li ti co foi o humilde oradot que, 
neste momento, occupa a attenção 
do Senado. 

Declarei sempre ao sr. Arthur 
Bernardes e ao actual Presidente 
do Estado, que me conhece ha lon-
gos antios e sabe das mi11has in-
tenções, qbe o meu exclusivo esco~ 
po, ria política minei r a, era arran-
car á ttlinha terra natal das mãos 
que não a sabiani dirigir, e que eu 
nada h1ais ambicionava sinão o 
}'rogresso do meu Estado. 

Assim, longéJ parte do discurso 
do sr. Odilon de Andrade, a i6 do 
corrente, é uma injuria gravíssi-
ma, tanto ao sr. dr . Arthur Ber-
nardes, como ao sr. dr. Raul Soa-
res. 

Mas, felizmente, na consciencia 
dos homens publicas de Minas Oe-
raes, tomo na consciencia daquel-
les que berrt conhecem e admiram 
o actual guieiro dos destinos do 
Brasil, e!\sa injuria não póde attiri-
gir nem no dr. Arthur Bernardes, 
nem ao dr. Raul Soares. (Apoio-
dós). 

E' verdade qlié estes i11esmos H-
lustres . cidadãos tinham sido, du-
ra lHe tres annos ·antes, encom ia-
dos, enthusiastlca e calorosãmente, 
pelo trtesmo liomem qtle dep<lis fez 
timbre em dett·ahil-os. 

A mesma cousa, sr. Presidente, 
fez o sr. Odi lon de Andrade coh1 
a minha pessoa. 

Vim para a política de Minas, 
trazendo uma bagagem de cerca 
de vinte volumes de minha lavra 
sobre nssHmptos !iterarias c scien-
ti fitos : 

VIm para a politl a dd Minas, 
tl!hUo dl! ixado rt direcção de uma 
caso itlt lh!ctual1 - A Blblioth ca 
Nacional c o magistc rit- de estabe-
lecimentos officiac. de ensino su-
perior e secunda rio. 

Vim para a polltica de Minas 
com o meu no111e espontaneamente 
posto no qHadro social de muitas 
instihtições !iterarias e scientificas 
do meu paiz e do extrangeiro . 

Entretal1to, eu qtlc tinha mere-
cido ante!! as lôas do sr. Odilon 
de Andrad · e de . cus ami gos, pélr-
ticulannente do seu fac-folttm na 
comarca de S. João d'EI-Rei, fui 
reduzido pelo ~c t.l jornal á expres-
são pura e simples de um "negro 
boçal", até de um bandido. 

Ainda agora, lendo na Integra o 
ultimo discurstJ do sr. Odilon de 
AtHirade, tive éhse jo de ve r o seu 
despiahte em afflrmar, com o pro-
tl!sto de iiiUstres representantes da 
brtl1cacla min eita, qHe o meu parti-
do !ie cllmpUnlia da escoria social 
de S. João d'EI-Rei. 

8' vetdáde qtle o orgão de s. 
exc., que me gtatificava com os 
peores ili!ltí ltos, dizia que os meus 
am igos erath uns cretinos, vinham 
das classes operarias, isto e, das 
classes necessitadas e mais feridas 
pela nefasta administração do sr. 
Odilon de Andrade. 

Esses meus companheiros não 
passavam, ná li nguagem de s. 
ex c. e dos seus a moucos, de uns 
mise ravels "calças-rotas". 

Mas, elles foram como aquelles 
intrepldo gueux da Hollancla, que 
a subtrahiram titanicamente ao 
jugo hespanhol, ou como aquelles 
hcroicos 1'latrapos", cuja denomi-
nação de menosprezo veiu a per-
petuar-se gloriosamente na histo-
ri â do Brasil. 

Na sessão passada, não pude ex-
tender-me sobre um aspecto inte-
ressante das infundadas accusa-
ções do sr. Odilon ele Andrade 
contra o honrado governo do sr . 
Raul Soares. Ainda preciso de es-
clarecer um topico relativo á for-
ça policial. Quem ler o discurso 
dáqttelle deputado, fica convencido 
de que foi cerca de meia brigada 

173 

olt tnai de urh batalhão J)ara ão um defendido poucó antes pelo sr. 
joã d'EI-R i. S. exc. fala cnl AHgHslo Vic gdR no jury do Turvo 
praça que chegavam diariamente c :~bsolvidd - FJ'anklin B rnardino 
via Sitio, quando por alli não foi 1 T ixciro, que foi visto, moi de uma 
mandado a S. João d'EI-Rei si" vez, pernoitar em S. João d'EI-Rcl 
quer um soldado; fala ai nda em 20 e tocaia r a ca~á em que éu r sidia, 
praças que seguiram pela e tu; e o outro accudindo ao nome de 
assim, si acceltarmos como ver a- j aq uim H o munido. 
zés os algarismos apontados por Eu recebia frequentes cartas de 
s . ex c., chegarem o a um num e- amigos meus de ses districto ex-
ro inconcebível de praças despeja- tra-llrbano~, reclamando contra a 
das pela Oeste para a conquista '! situação de intrnnquillidade em que 
do município por occt~ ião das el.ci- viviam. 
çües de 3 de dezembro. ; Ao sr. Presidente do Estado ex-

Entretanto, o actual Chefe de Po- puz lea litiente 0 que se 1jas ava no 
licio, que sahiu desta ca a para o meu tnUiticipio, e amigos meus vie-
nlto cargo que tão bem desempenha ' rrlm illais dé tllna vez appellat para 
- o sr. Alfredo Sá -ahi e tá para :o sr . Ràul Sonres, afif11 de que não 
testemunhar que apenai< foram en- deixasse este fiS (am il ias sanjdnn-
vindos 16 soldndos da Força Pu- nenses 'etltr gues áqltelia conjuhct t-
blica pela "O 'ste", parn att<!nder ás ra de arlledtôrltamehto, de panico1 
inRt!ltltes reolamaçõas que part iam an te ~ presença de barldidos no 
de todos os di trl tl tos de S. João nlllhic iplo . 
d'EI-Rci. n!\sas reclamaçõt>s eram d 1 ti d d 

d · f 1. t ra, pr. rresi ente, como -
proce entes, porque, tn é tztnt>n e, o moristrel na sessão passada, temos 
sr. Odi lon tle Antlrade encontrava o ' 

I t oi tó dtstriclos ru ra s . 
melhor do seu apoio nOs e emen os Não era posslvel que 0 sr. Odilott 
mais peri gosos daquelle rrtunicipid. de Andrade exhibisse• prova algti-

No distrlcto d~ Siinta Rita do Hio hla de que 0 distrido de Santa Rita ' 
Abaixo, campeava um bandido que do ~io Abaixo tenha recebido (4 
não e ta filho' de S. loão d'El-Rei, • • e sim fô ra cHamado do dlstrictb de IJraqas de policiá, porque não era 

· JOSSÍvel que as praças para alli 
S. Thia~o, município de Bom Sue- ~àndadas ahingtssem ao , algaris-
ccs!;o, ~ara pert!lrbar o processo d' 0 1 , 
elclto rál e pro'vocar 0~ meus corre- 10 in tgitado pelo sr. di on de 
liglonarios: era o celebre Jorge Andrade . 1 

P ' I Niío era poss ível deixar sem 
éão. I ' . I lé guarda a cadeia e o qunrte a m 
No districto de Conceição da li isso; 0 commandante do destaca-

Barra, além de um syrio façanhudo, ~ento acl1ava-se inutilizado por uma 
llo r t1on1c Pedro Catl,~a tt , ainda se d 

n ongestiio terehtal e precisavo. !l 
pnvoncava um fnmoso desordei ro, lnn r. n fermci r o á cab oElita. . 
con hec id9 pein alcunhn de "Tira-
pá". Assiitl, . exc., querei1dó ti'açár 

No districto de Nazareth havia 1111 qi1á€1i'o th.igicB; ut11 quàdfd itie-
clois v:~ l en tões peri~osô!l , correli~io- ~ié\lá l di'nte§~o, com o apparatd 
na rio~ do sr . Odilon de Andrade, ~e fo fÇll pdliclál cj ·é jnventdu, diz, 
fu ãd M,arinho e Ágóst!nko de tal. sl! ll di. eilrSb; qu ; áfóra o tdhtin-

No de Jhiturunn havia gente ta- gente enviado . para Santa Rita da 
cn nhuda nns fazenda dos toroheis Rio At:i lxo; hlh~a 1ôra para alli, 
Silvestre Ma~hado c Joaquim Amo- um capanga meu, o qual levava ao 
ritn .1 chrfcs odi lonistas . peito, um cordão para trazel-o cheio 

F.m Rio das Mortes, Pedro Bar- dd orelhas (risos). · 
beiro é aue cabia essa ttisté fa ma. Isto c de um ridict.llo lnultrapassa-

E em Cajutu', na fa zenda "Sa- vel. · 
mambaia",, d ~ CQ,rbfie~ LeqboJqo Vtrt sy rltl ~alhofeiro, ~ commctci-
Portclla, c~tavah1 fo r,agtdos o& li o- ' ~ tlt em S. )oMo d'EI-Ret, chama~o 
miziados dois Jjnf1tlidds t mtveis, João BahHetfo, meu Htrligd c rtad 
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meu capanga, disse, caçônndo, um 
caso qualquer naquelle !;enticlo, e o 
sr. dllon de Andracl logo trnn~
formou qua!'i num grito de guerra 
peculit~r de tabas nnthropoplagicas 
uma ~imp lc::~ brincadeira, dita na 
estação em rodn de amigos por um 
homem pacato e bcmfazejo, como 
si este pudesse ser uma reedição do 
celebre Januario Garcia -"o Sete-
orelhas", que v. ex c. sr. Presiden-
te, profundo ~:unhet:edur das nossas 
chronicas c lendas, conhece melhor 
do. que eu. 

Outro pninel phantasmagoric•1 
foi a partida do fiscal do mt.:u 
partido para o districto do Onça, 
descripta pelo sr. Odilon de An-
drade. 

Era o sr. Aluisio de Barros, um 
advogadL muito intelligente e mo-
ço distinctissimo. Ora, como de S. 
João d'El-Rei até o arraial do On-
ça ha mais de 7 leguas, um unico 
soldado, que ia para aquelle dis-
tricto e não conhecia bem o cami-
nho, seguiu em c'ompanhia do dr. 
Aluisio de B.arros, para chegar 
mais seguramente ao seu destino . 

O sr. Odilon de Andrade traça 
isto com apavorantes cores: o sr. 
Aluisio de Barros sahindo do ho-
tel acom~anhado de uma praça 
da Força Publica, que, de bayone-
ta calada, o ladeava em marcha 
para o 011ça... Influencia talvez 
deste nome, qtte inspira terror nas 
almas pusilamines ... 

A scena, entretanto, foi presen-
ciada por muita gente, pois o ho-
tel "Rio de Janeiro" é sito no co-
ração da cidade. 

Vê-se que, si o sr. Odilon de 
Andrade tivesse um pouco mais de 
tintas no seu cerebro imaginoso, 
seria capaz de transformar esse fa-
cto de inexcedível si ngeleza numa 
investida de D. Quixoto de La 
Mancha contra os moinhos de ve.l-
to ... 

O o o o o ' o t o o 0 I I O I I O o o o I O 

Refere-se . s . ex c. a uma cart:t 
que diz dirigida por mim a um 
seu corrcligionario do districto de 
Cajuru'. Nesse districto, além 
dos individuas perigosos, cujos 
nomes jà citei ha pouco, ha-

via um hespanhol, chamado Wal· 
demar Fernandez, que assassi· 
nou um seu companh i ro de tra-
ba lho numa jazida d man ga-
nez m Nazareth. Este homicida, 
que' tinha sitio elt!itor em C~ncei
ção da Barr.a,, tambem se servtu ~o 
muitn prestigiO da sua valentta 
para Insultar os meus amigos de 
Cajuru'. Mas, responsavel por tu-
do isso, alli, era o coronel Leopol· 
do Portelln. 

lnform:Jdo pelos meus amigos de 
que esse caudilho odllonista ia le-
var d·~ !> tta fazenda varios facino-
ra~ l'<lr:l perturbar e possivelmehte 
cnsa11guentar ll pleito de 3 de de-
lembre, dirigi-lhe, realmente, uma 
carta, que começava desta manei-
ra: (lê) -"E' com verdadeira rt:· 
.pugnancia que escrevo a v. s ., 
dim de prcvenil-o de que não de-
ve ~·r0vocar con flictos nesse dis-
trieo, nas proximas eleições ... " 
1\Jáo guMdei copia della, mas é 
'-"r1o que eu me referia ás tremen-
d,~s responsabilidades que o cor:J-
nel Portella assumiria, si puzesse 
~111 p~atica, auxiliado pelos 11eus 
llrigõr:;, as violencias de que se 
arreceavam os meus correligiona-
riCo~ de Cajuru' e do Onça. 

Eu desejava que o sr. Odilon de 
j.nrtrade publicasse essa ca rta na 
!li!Pgra, bem como toda a corres-
nrndencia ~ :; t,'c'a da minha penna, 
p;" a ".llin;-; r<; districtos e para os 
~"•CL:-> ;. dve:-~:1! i os políticos, porque 
ante esses documentos eu pode-
ria ver sahir augmentada a con-
f'an<.:a com que me honram c'S 
rneus amigos e não ficaria diminut-
do nem no valor intellectual nem 
no conceito moral em que afortuna-
damente sou tido. 

O ataque que s. ex c. fez ao del.::!-
gado auxiliar, sr. Vieira Braga, 
foi uma injustiça clamorosa. Esse 
moço é correctissimo, tanto gue 
procurou o sr. Odilon de Andrade, 
nm; vesperas do pleito, c lhe asse-
gurou que elle c os sens amigos 
oodiam contar com todas as gara n-
tias por parte das auctoridades P'J-
Iiciaes da Força Publica, alli á dis-
posição dos mesmos. 

1?5 

, r . Presidente traz a data de t.• 
d' dezembro de { 922 o seguinte ma-
nifesto, que dlri ri ao eleitorado san-
joantH:nsc c que foi divul~ado em 
boletim por todo o municipto de S. 
João d'EI-Rei, além de publicado 
no jornal de que sou alli o dire-
ctor (M): 

"Ao eleitorado sanjoann ense. 
Obedecendo ao alto pensamento 

do patriotico e honesto governo do 
Estado, - dirijo ao eleitorndo san-
joannense, particularmente aos 
meus devotado!\ correliglonarios, 
em meu nome e em nome dos meus 
prezados companheiros de Dlreclo-
rio, um appello sincero, afim de 
que não concorram, por fórma ~ 1-
guma, nem para perturbar a or-
dem publica, nem para macular de 
qualquer modo o processo eleito-
ral. aqui ou nos districtos, a 3 do 
corrente mez . 

As auctoridades policiaes e as 
praças da Força Publica, aqui de~
tacadas, darão plenas garantias, 
tanto aos nossos compartidarios, 
como aos nossos adversarios, para 
que todos exerçam, com inteira se-
gurança, o nobre di rei to do voto. 

Adstricto, pela primeira 1/ez em 
minha vida, a vínculos políticos. -
não passo, presentemente, nes te 
municipio, de um simples soldado, 
esclarecido e capaz de todos os sa-
cri fi cios. às orrlens dos drs. AR-
THUR DA SILVA BERNARDES e 
RAUL SOARÉS DE MOURA, t!i-
gnissimos presidentes da Republic:a 
c rlc Min as. E' nesse caracter, c 
com .o altnnado intuito de reergttcr 
o ní vel moral ela minha terra bem-
amada , que espero, confiante, ver 
att ndido este meu appe ll o, princi-
palmente endereçado aos que me 
têm distinguido com a sua solida-
riedade efficientc e com a sua esti-
ma inquebrantavel. 

S. João d'EI-Rei, 1." de dezem-
bro de 1922.- Basilio de Ma ga-
lhães." 

Quem se manifestou em taes ter-
mos. não era capaz de suggcrir vio-
lenctas de qualquer natureza contra 
ll sr. Odi lon de Andrade c .seus 
proselytos . No dia 2 de dezembro, 
pela manhã, pattiu para o dlstricto 

de Santa Hita do Rio Abaixo, o 
tnnis extremado de todos ao aspecto 
partidario, o delegado especial te-
nente Nelson de Barros. Dcpoi ~; de 
haver ellc embarcado para alli, pro-
cu rei o dr. Vi e i r a Braga c, ponde-
rando-lhe que o joven official, em 
dado momento, poderia esquecer-se 
da tolerancia que devia ter para com 
os meus adversarios políticos, eu 
lhe escrevera uma carta, recommen-
dahdo-lhe toda prudencia, isto é, 
que não praticasse o menor acto 
que maculasse as elevadas nórmas 
por mim prégádéls c adoptadas na 
minha cruzada civica, pedi ao repre-
sentante do sr. Chefe de Policia a 
fineza de faze l-a chegar naquella 
manhã ás mãos do tenente Nelson 
de Barros. 

O sr. Vieira Braga attendett-me 
promptamente e mandou levar este 
meu novo appello dirigido ao dele~ 
gado militar, afim de que nem de 
leve se ennodoassem as tradiç6es 
da nova orient:Jção politica do go-
verno de Minas no municipio de S. 
João d'EI-Rei. . 

Invoco o testemunho do sr. Viei-
ra Braga, que exerce actualmente, 
com brilho c competenci<\, o cargo 
de delegado auxiliar no Districto 
Federal. 

O sr. Odilon de Andrade refere-
se, no seu discurso, a um caso que 
merece se r expl icado. Diz que um 
soldndo à minha disposi ção, Cesar 
de nome, que ficou horas e horas 
junto á porta do grupo escolar, on~ 
tlt• eu examinava os alumnos do 4." 
anno. havia appreltendiclo armas de 
amigos de s. ex c. 

Em primeiro logar, jámais tive 
ordenançn, porque nunca fui · aucto-
ridade policial em S. João d'EI-Rei. 

Esse soldado ainda está all i e cha-
ma-se realmente Cesar. 

Muito activo, tendo sabido que 
dois indivíduos extranhos vaguea-
vam pelas ruas centraes da cidade 
e trazlí1111 armas grandes, que facil-
mente se percebiam debaixo do pa-
letot, c amcaç<tvan, ccus c terra, isto 
a 30 de novembro, procurou-me no 
referido estabelecimento de ensino. 



sr. Odilon de Andrade p~rccc 
que timbra em não querer que cu 
saiba alguma coisa . 
, Accentuou de tal modo o facto, 

que s. exc. pprcce ter pretendido 
diminuir-me. 

Entretanto, sr, Pre idcnte, v. 
ex c., um espírito scintillante de Mi-
n"s Geraes, sabe bem que não é 
facil examipar creanças que fre-
quentam o 4. • ar111o de um grupo 
escolar. t' preciso conhecer um 
pouco de vernaculo, um pouco de 
gcographia, um pouco de ari thme-
tica, um pouco de historia univer-
sal c noções de sclencias naturaes. 
Creio que o sr. Odilon de Andrad.e 
é que teria diffi cu ldadc em exami-
nar as creanças que examinei. 

O soldado Cesar, si estevt: alli 
tanto tempo, foi para não interrom-
per o trabàlho cívico desinteressado 
que eu exercia naqueUe momento. 
Mas, tendo depois conversado com-
migo c por mim informado de que 
era dever dclle apprehender taes ar-
mas, imrpediatamentc o fez e as en-
tregou á auctoridade competente. 
Ei s a que se reduz a queixa, tenden-
ciosamente formu lada para dar-me 
como tendo ás minhas ordens um 
soldado de policia, e para conside-
rar uma funcção inferior o ter eu 
deixado os encargos da minha acti-
vidade para exam in ar as gentis 
creancinhas do grupo escolar que 
traz o nome venerando de "João dos 
Santos" . 

Ainda nüo posso dar de lodo por 
encerrado este élS urnplo, sem refe-
rir ao Senado unt a tlcdaração pe-
rem ptoria que fiz a dois conterra-
neos meus, vereadores e companhei-
ros do sr. Odilon de Andrade, quan-
do este c aq1>1e lles diri giram um te-
legramma collectivo ao sr. dr . 
Mendes Pimentel allegando que eu 
e os meus ami gos havíamos tomado 
titulas eleitoraes pertencentes a 
advcrsa rios c praticado outras arbi-
trariedades em S. João d'EI-Rei , 
nas ve~peras do pleito municipal. 

Dirigi-me a taes conterrane?s e 
di sse -lh e~ : - "Os srs., que frrma-
rarn ·semelhante telegramma, pro-
vem um só acto de violeucia ç.los que 

me ·ão irrogados c ás auctoridadcs 
pol iciacs, pro ~cm h~ver ~q_ui Uf11 só 
capanga fl nunha drspostçao, . c eu 
~uel:)rare i a miphn pe}lll:t de JOrn~
lrsla, al,>andonarei o nost qc con: 
l'! ideOfQ~O c0111 que fui . hq r 1 r~do. a~1t11 
pelo P. R. ·M., c rctrr~r-m~-e1 rm_-
mediatamcnte de S. joao d E l -1~ ·r, 
deixando-a entr ·guc á, ca1an)ito:;a 
adm inistração do sr. Odilon de An-
drade!" 

r. Presidente, l!U qnnpro o de-
ver de formul ar perante o Senado 
identica declaração: :;i o sr . Odilon 
de Andrade provar qu alquer pma 
das infarnias que assacou contra 
rnim renunciarei o meu man dato de 
sena'dor, deixarei a direcção políti-
ca do meu nwnicipio c volverei tran-
quillamente para o.s I!Studos, a qu~ 
me devotei de ·de çreança, aos es-
tudos çla historia da minha · terra. 

Ainda não posso terminar as 
minh as considerações, sem expen-
der é\ O Senado o seguinte: 

Coma era possivel que houves-
se f1 111eaças, que houvess~ appre-
ensão de títulos eleitoraes, que 
houvesse prisões, que houvesse es-
pancamentos, .que houvesse arbi-
trariçdades de toda ord~m, si o sr. 
Odilon pe Andrade tinha como os 
seus maiores qmigos e aJxili ~n·s 
politic,os em S. João d'EI-Rei e 
juiz de di reito da comarca, sr 
Antonio Fernandes Pinto Coel ho . 
c o promotor publico, sr. Tito Pa-
checo Leão, até collabomdor as-
sídua .do seu orgão de pt:blici-
dade? 

Pois, 'tendo s . ex c. ;1 dcJica-
ção comprovada, ronsc;ut l ~m~~ ~~ te 
ver i fica da, dos pro-homens da J u~
tiça alli , consentiria que atrd 0l'l-
dades poljciaes praticass.cm v.io-
lencias contra os corrchalonano:; 
de s . exc? 

Poderá o sr . Odilon de Andra-
de negar que o juiz de direito a 
suppostas victimas, isto é, a gatu-
nos alli capturados, costuma'lrl 
conceder Tzab eas-corpus e dentro 
de duas horas e até de dois minu-
tos?! 

S. exc. fa lseou a verdade, quan-
do ó certo é que s . ex~ . tinha alli 
ao seu lado a primeira auctorida-
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de da comarca, que era o seu ser-
vus a mandatis c ajudava a s. 
ex c. a fabricar eleitores a granel 
nos districtos, mini trando-lhe até 
titulas em branco com a sua as-
ignatura e a do escrivão do alis-

tamento. 
· Isto eu o documentei perante o 
sr . I Presidente do Estado e peran-
te o sr . Secretario do Interior, c 
tenho ainda no bolso, dentro da 
minha careira, um titulo nessas 
condições. 

O sr. Cam/1/o de Brito: - E' 
gravíssimo para um juiz de dir.ei to. 

O sr. Basilio de Maga!Mes: -
Affirmei-o pelas columl)as do meu 
jornal. Es1á aqui um desses títu-
los cleitoraes (tirando-o e mos-
trando-o) com as assignaturas do 
escrivão Fausto Mourão e do juiz 
de direito dr. Antonio Fernandes 
Pinto Coelho. 

Vi-me obrigado a dirigir a esse 
magistrado, pelo mesmo jomal, 
uma carta aberta com a seguinte 
epigraphe: 

"Ao sr. dr. Antonio Fernandes 
Pinto Coelho, immeritissimo juiz 
de di rei to da {)O marca de S. João 
d'El-Rei" . . . 

Tendo contra elle articulado es-
tas e outras grandes accusações, 
de nenhuma dellas se defendeu até 
hoje a mais alta auctoridade judi-
oiaria do meu município. 

Ha outro facto allegado pelo sr. 
Odilon de Andrade que não posso 
nem devo deixa r correr em silen-
cio. 

Referindo-se aos meus am igos 
do importante di stricto de Naza-
rcth, s. exc . põe nos labias do 
chefe politico desse importante 
dlstricto a aff irmação de terem 
sido recusados pelo juiz trinta elei .. 
tores do meu partido, porque eram 
menores. 

Ora, sr . Presidente, tendo vindo 
para a minlia terra natal, depoiR 
de haver lit fóra recebido as liçlies 
de o.utros povos compatricios; ten-
do vindo para a minha terra natal 
depois de uma actividade muito in·· 
tensa no magisterio e no jornalis-
mo c de uma lab uta profunda nos 
archivos da nossa historia, eu não 
podia nem devia nunca marcar .o 

conçci to gen roso que trazia li ga-
do ao meu nome, para me trans-
forma r num all iciador de v.oto de 
menores, num cavador de uffra-
gios, num galopim eleitoral. 

Posso di ze r com orgulho, sem vi· 
sar a offender quem quer que seja, 
que nunca pedi sympathias nem 
votos, nunca passei uma chapa i\ 
ningucm, nunca admitti que meus 
companheiros de lucta alistassem 
um só menor. A minha campanha 
foi sempre no terreno elevado dos 
princípios republicanos e sempre 
entendi que só é firme e desinte-
ressado o apoio que me é espon-
taneamente trazido. 

Certa ve~, um contarraneo meu, 
do Rio das Mortes, veiu procurar-
me para alistar dois filhos. Per-
gun tei-lhe que edade tinham elles. 
Hespondeu-me que um contava 18 
e o outro 20 armas completos. 

Ante isso, ponderei-lhe que não 
devia consentir que 'elles mentis-
sem desde o ~iploma de eleitor . 

Replicou-me aq uelle ami~o, im-
mediatamente, que o sr. Odilon 
de Andrade tinha alistado naquel-
le districto meninos de H3, 17 c 18 
atmos, como elei.tores . 

Pos10o, sr. Pvesidente, assegurar 
a v. exc . . que, com a cumplicidade 
do juiz .de direito, sr . Antonio 
Fernandes Pinto CoelhG, o sr. 
Odi lon de Andrade alistou mais <le 
400 m.e n.ores no município ode São 
João d'El-Rei e de cerca de 200 
tenho as certidões em meu poder. 

Vozes: - Oh! oh! oll! 
O sr. Basilio de Magalhães: -

H a outro to pico do sr. Odi lon de 
Andrade com relação á "Oéste de 
Minas", de que não pude tratar na 
sessão anterior. E' quando diz s. 
exc. que os empregados dessa es-
trada iam receber passes na Se-
cretaria da presidencia do Estado. 

Ora, sr. Presidente, o director 
da Oeste de Minas não pode dei-
xar de cumprir o seu dever per-
mittindo aos fu nccionarios seus 
subordinados, sem prejuízo do se r-
viço, que ell es exerçam o seu di-
reito de voto. E, como h a muitos 
empregados dessa ferro-via em 
Bello Horizonte, eleitores no meu 
município, o sr. dirtJç.tG>r não aó 
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lhes concedeu licença para irem de Infantaria c. taclonado em ão 
votar em Sã João d'EI-Rei, si não Joiio d'EI-Rci. Diz s. exc. que, 
tambem passes com a reducção de num discurso por mim pronuncia-
75 )!c. , a que lhes assiste direito, do naquclla cidade, havia eu lido 
por força de expressa disposição um telegramma do sr. Arthur Ser-
do regulamento. nardes pondo á minha inteira dis-

Nenhum recebeu passe com di- posição o 11." Regimento de ln-
reito a leito, e muito menos na Se- fantaria . r a, sr. Presidente esta 
crctaria da Prcsidencia do Estado. a ffirmação é de summa gravidade. 

Esta é mais uma das invencioni- Primeiro, não era possível que 
ces mesquinhas desse deputado o sr. Presidente da Repub1ica pu-
mineiro, para a tentativa ingloria z sse á minha inteira disposição o 
c vã de inculcar que houvesse o 11. " Regimento de Infantaria. Se-
sr. Raul Soares empregado todos gundo, não era possível que eu, 
os meios c envidado todos os re- num discurso feito perante os meus 
cursos para alijai-o do poder po- correli gionàrios, alardea ·se que ti-
litico de S. João d'EI-Rei. nha á minha di sposição essa uni-

Na Oeste de Minas até hoje a in- da de do Exercito. 
dé\ occupan~ posições de destaque, A verdade, porém, sr. Presi-
como .funccwnarios graduados, ad- dente, é que, na lucta política de 
versanos meus e amigos incondi- São João d'El-Rei, tive de arcar 
cionaes do sr. Odilon de Andrade. com elementos que exigiam de mim 
Tive ensejo de queixar-me ao sr. toda prudencia c, ao mesmo tem-
Caetano Lopes de que um dos mais po, todo destemor: eram as forças 
altos funccionai'ios da estrada, um do 11 .• Regimento. 
sr. Getulio Silva, teve o desplante Basta referir a v. exc. e ao Se-
de querer obrigar um parente meu nado o facto que levou o sr. Odi-
e meu amigo, filho de S. João d'El- lon de Andrad~ a lançar da tribu-
Rei, - Custodio de Assis, a vota7 na da Camara dos Deputados mais 
na chapa contraria ao governo do esta perfídia. O que occor reu foi 
Estado, cuja victoria eu pleiteava. o seguinte. Tendo eu ido ao Rio 

Um sobrinho meu, encarregado de Janeiro, crn commissão do Se-
pel? sr. Odilon de Andrade, ou por nado, ao lado de v. ex c. e do hoje 
am1gos seus, de aggredir-me na digno deputado federal sr. Eduar-
rua ~ais .central, continuou como do Amaral, para assistir á posse 
funce~onano da Oeste na mesma elo sr. i\rthur Bernardcs no dia 
cidade, incolume c sem ter soffri- scr:uinte recebia eu um telegram-
do demissão. E só mais tarde, cs- 1 ma em que os meus amigos deuuu-
corraçado pela opinião publ ica, re- ciavam que o commandante interi-
qucrcu c obteve sua trausfcrcnci a no do 11 ." Regimento não mandara 
para Formi ga, onde se acha. siq ucr illuminar o quartel c recu-

Os jornaes teceram em torno do sava a banda ele musica para as 
facto uma enscenação tragica, co- ho1m~nagc n s reali zadas a 14 ele no-
mo si eu tivesse sido reduzido a vembro em S. João d'El-Rei, pela 
frangalhos por esse degenerado elo posse do actual benemerito Presi-
sangue que me corre nas veias. dente da Republica. 

Mas, nada di so se deu. Houve, Eril natural que eu procurasse o 
é verdade, tres tentativas de ag- sr. Arthur Bernardes e lhe fizesse 
gressão, t?das etlas ordenadas pe- ve r que eu e os meus amigos, de-
lo sr. Od1lon de Andrade ou por . ante de semelhante a c to de hosti li-
outrem que lhe obedecia á direcção dade do commandante do 11.• Re-
politica, uma nesta Capital e as gimento, não tínhamos garanti as 
duas outras na minhn cidade natal. para o pleito ele 3 de dezembro, 

Ha outro topico do discurso do que se ia travar poucos dias dc-
sr. Odilon de Andrade que não pois . 
posso deixar em esquecimento. E' Era razoavel que pedíssemos 
quando atludc ao 11." Regimento gara ntias, porque em todo o I\. • 

t79. 
hc~lniento só cbntavàmos com dois 
off1ciacs que havi am abraçado 
francamente a causa de Minas. 

Cumpre-me declarar, r. Presi-
dente, c declarar sem o terror das 
rcspon. abilidadc , sem o respeito 
humano excessivo, que a política 
moderna vae suppri mindo, cumpre-
me declarar que os meus adversa-
rio~, o partida rios do sr. Odilon 
de Andrade, é que contavam com 
as sympathia pessoae. do com-
mandante e de quasi todo os of-
ficiaes do 11." Regimento. 

Alguns se manifestaram aberta-
mente contra mim e contra os meus 
companheiros, e até houve um offi-
cial reformado que se dirigiu far-
dadn a um elos districtos para ser-
vi r de espantalho aos meus correli-
gion arios. 

O secretario da junta de alista-
mento, sr. Raul Richard, foi ao 
districto de Cajuru' para intimidar 
os meus amigos. Apresentei ao go-
verno um documento assignado por 
vinte cidadãos daquella localidade, 
comprovando este facto. 

Felizmente, nos ultimos dias de 
novembro, o com mando do 11." 
Regimento foi entregue ao major 
Christiano Pinto, parente do illus-
tre joãn Pinheiro e filho de Mi~ 
nas, no~avel, tanto pela culturct 
q.uant.o pela correcção e pelo ci-
VIsmo . 

Foi · então que, no di scurso que 
pronunciei em vesperas de 3 de de-
zembro, pude affirmar que, assim, 
cu e os meus amigos nos sentia-
lllOS ~arantidos, como garantidos 
deviam sentir-se os nossos advei-
sarios. E, depois de ferido o plei-
tn ele 3 de dezembro, quando o 
sr. Odilon de Andrade, fa zendo fi-
ta, mandou indagar de mim si el-
le e seus dois mais graduados com-
J~a nh ei ros podiam estar com garan-
ti~S em S .. João d'El-Rel, respou-
dl ao seu 1ntermecliario, que foi o 
sr . Antonio Gonçalves Coelho que 
o sr. Odilon de Andrade e' seus 
am igos deviam sen ti r-se ainda mais 
garantidos do que cu proprio no 
111unicipio de S. João d'EI-Rei : 

Não dcgcjo, sr. Presidente fa-
tigar ainda mais a preciosa f;tten-

A. S. - i2 

çáo de v. ex~. e do Senado éoth 
outras considerações . que me rcs-
ta.m a fazer e que demandam a 
le1tL.1ra ele documentos .. Assim, re-
queiro a v. exc. se d1 gne de ter .. 
me como inscripto para continuar 
com a palavra na sessão de ama· 
nhã. 

(Muito bem/ Muito bem/) 
Attendendo a esse pedido e 

acha~do-se ex&ottada a hora, 0 sr .. 
Pres1dente des1gna para amanhã a 
ordem do dia regimental, e 

Levanta-se a sessão. 

5." SESSÃO ORDINARIA, AOS 
20 DE JULHO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUMMARIO: - Acta.- Expedi· 
ente. - Commun icação.- Voto 
de. pesar. - Politica mineira (re-
plica ao deputado Odilon de· 
Andrade)· - Discurso do sr 
Basil!o de Magalhães. -Orden~· 
do d1a . 

A.'s doze horas, feita a chama .. 
da, acham-se presentes· os srs. Dio-
go. de Vasc~ncellos, Ribeiro de Oli-
ve1r.a! Gabnel Santos, João . Pio, 
BasiliO de Magalhães Alves de Le-
rn.os,. Simão da CunÍ1a, Valladares 
Rlb.wo, Alfredo Catão, Passos 
Mala e Camillo de Brito, faltan· 
do ~om causa participada os srs .. 
Xav1e~· Rolim, Lcvindo Coelho e· 
Fr~nclsco E!>cobar e, sem ella os 
ma1s senhores. ' 

Abre-se a sessão. 
A convite do sr. Presidente oc-

cupa a . cadeira de 2. • secre'tario 
o sr · S1mão da Cunha 

E' lida e posta em · discussão 
que se ~nce rra sem debate, a act~ 
da sessao antecedente ficando a 
sua votação adiada p~r falta de 
numero legal. 

O sr. 1 ·" secretario dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios 

Do sr. Secretario do Interior 
agradecendo a communicação, d; 



t ó 
f • s; -.4 

~Jodo '.éol11o· ficou cons!ituida a Me-
sa ·cto Senado:- Intctrado . . • oo ·1·. • secretario da Camur:t dos 
Deputados do E ·tado ~c .s: Paul?, 
communicando a constJtuJçao da 
respectiva Mesa.- Inteirado. J\gra·· 
dcça-se por officio. 

• Communicação 
. 0 sr. Ribeiro de Olivejra, obten-
do la palavra, comnJtJnJca que a 
commissão nomeada para r~presen
tar 0 Senado na confcrenct:t h ? t~
lt:m reali zada, no Thca tro MulliC.I-
pal , pelo dr. julio qantas, cumpnu 
0 s u dtver .- lntwado. 

Voto de pesar 
o: sr. Comi/lo de Brito, obtendo 

a palavra, allude ao passamento do 
sr . . Luiz Gomes Pcrc1ra, pae _do 
deputado estadual dr . 0anoe~ Go-
mes Pereira, e requer a tn serçao na 
(,\Cta de um voto de pesar pelo seu 
fallecimento. 
· O sr. Presidente declara não h~
~er na Casa numero para votaç.ao 
desse requerimento, mas presumlll-
do i-nterpretar os sentimentos do 
Senado, dá-o como approvado . e 
manda se faça na acta a ped1da 
inserção. 
Potitica mineira . - Replica ao de-

putado Odilon de Andrade) 
· O SR. BASILIO DE t·MGA-
LHAES . - Sr. Presidente, entre 
as accusaçõcs por mim formulad as 
contra o sr. deputado Odilon de 
Andrade, a proposito da sua nefa_s-
ta gestão no municipio ~e S. joao 
d'EI-Rei, não fi guram dots ca~os 0e 
alta gravidade que tenho obngaçao 
de trazer ao conhecimento desta ca-
s ~t do ·parlamento mineiro, para que 
ó meu libello crime contra o repre-
senta nte de Minas pelo 4." dislri-
útó fique quasi complct . · . 

Ao Dssumi r o meu cargo ele presi-
dente el a Camara e ngente execu-
tivo elo mu1ti ci pio ck S. JnftO d'EI-
Rei encontrei um unico lil'ro onde 
fo r.~ lll lançacl m; :ts leis e resoluçf>cs 
dos ann os de 1921 c 1922. 
. Poucos dias depois, era-me apre-

sentada uma conta ele um commer-

clanlc daqu lln · cida'd<;_, sr · At-
ntantl rJ Cu nha, conta nao inscriptu 
IIOS li\'I'OS do edilidadc • 

l·'l'f ·rin-sl' a dois livro em hrnn-
cos, cada 11111 p ·lo preço de 7$000 · 
Uni tlc!':;es li vros nflo foi cnc nlrn-
dll. Foi m:ltado o outro: ncllc e_ra 
cxactamente que se achn.van: rcgts-
tatlas todas a3 leis c rcsoluçucs dos 
[lltnOS de 1021 C 1922. 

Esse livro, comprado a 20 de de-
zembro ck I 922, foi, en tretanto, 
aberl pelo sr . Otlil n de ~ndrade, 
com a :ua propria letra e ftrnw, 11 ~ 
data de 4 de janeiro de 19191 . La 
cslú á disposição de quem quJ zc r 
apreciar esse f::lcto c as r~su ras-du 
datéls que 0 inça m em dehb~ r.açoes 
important~s. cvid~ntcmcntc VIC iadas. 

Ainda mais, sr. Presidente, logo 
depois que Dssumi o ex.ercicio . d.o 
cargo de agente executiVO muniCI-
pal, fui procurado pelo ge r.ente da 
:tgencia elo Banco de CreditO Real 
,;11 ~. lo~o ci'EI-Rei , o sr. José Al-
vares, que me declarou ser credor 
da Camarn, na importancia de de.z 
contus de réis, tomada pelo sr · .Odt-
lon ele Andr:tde. Pois hem : fui Cl.l-
rontrDr o lanç:ttncnto dessa quantJa 
f(•ito a ?, 1 de cl t> 7cmhrn de 1922, num 
tnl~o de rcndD municipnl, por um 
th csourei ro que tinha sido ex?ncrn· 
elo prlo :1gentc executiv~ no d1 a an: 
t rior . E esse cmprestlmo de .dez 
contos era, como é, um emprcstlmo 
illcgal, porque não po~ia .ser con-
tmhiclo sem pré\·ia aud1encta e con-
sentimen to do governo estadual , 
visto como os contractos pela Ca-
mara anteriormente firmados com o 
Estado lhe não permittiam effectuar 
tacs operações ele credito sem aquel-
la fo rmalidade . 

0 sr. João Pio: _ V. ex c. est.á 
sendo in justo para com o. ~r. Odi-
lon de Andmdc. V. ex c. Ja provou 
ext~berant·me nl e que aq uell c dc~u
tado fez um:1 ge,;tiío muito pre]U-
dir ial [t Camar;i cll' S. João d'EI-Rci. 
Con10 que r que elle len ha tido. a 
~• imp l icida cle el e deixa r isto escnpto 
no:- livros? 

O sr. Pasilio de JHaRalluics: -
Realmente . i\ camara ele S. Joã,o 
d' El-l~ci tinha uma vida clandes tt-

têt 
11a: a suas c 'súcs não eram an-
nunciadas; a ~uas lcl· c t'esoluçõcs 

'não eram trazidas a publico; não 
vinham a Junte os balancetes trimc · 
1racs; não se cumpriam, em summa, 
alli, os precei tos da lei organka Jas 
municipalides. 

No manifesto do deputado Odi-
.lon de Andrade, cuja analysc espe-
ro hoje terminar, dil s. cxc . o se-
guinte (M): 

-"Abi>olulamcnte certos da vi-
doria in egral de nu~~o partido por 
uu1a 111aioria l'SIIHtga lura, cuJlO a~ 
de I . " c 7 de tnar~o, descrtámos as 
umas para evitar derramamento 
dl! s. ngue. lJueriamos combater 
Jtos com ícios elcitoracs e não em um 
i:ampo de batalha. Contra clcito-
Jt~ nos oppuzerant capangDs e sol-
lindos : era a prova da fraqueza dos 
ndversa ri os, era a confissão publica 
de .que só pela força poderiam elles 
se apoderar do municipio . Estão 
satisfeitos os seus desejos, c ao sr. 
gaul Soares, presidente elo grande, 
do nobre, do li vre Estado ele Minas 
Gcraes, cabe a gloria de iniciar o 
segundo son ho d·1 nossa indepcn-
clencia política dando ao pa iz essa 
grande licção de democracia: to-
mar de assalto os municípios que 
lhe não rastejam aos pés c cntre-
·gal-os Dos instrumentos de seus 
odios e de suas vinganças!" 

Traz isto a data de 15 de de-
zembro de 1922. · Pois bem, sr. 
Presidente, a 18 de novembro, já 
o sr. Odilon de Andrade, num ma-
nifesto estampado no seu· orgão 
de publicidade, o "S. João d'EI-
Rei", affirmava que elle não plei-
tearia siquer o mandato de verea-

·.dor geral, porque estava certo da 
derrota . 

Ainda a 1. o de dezembro, pela 
mesma folha, dizia s. ex c. que 3 
sna derrota era incvitavcl, ou pela 
in di ffcrcnça, 011 peln ~usilanimida
clc dos se us seq u aze~, , ou por ou-
tro qualquer motivo. 

Como é que s. exc ., que, a , 18 
de novembro, declaravá não po-
der pleitear o mandnto de . verea-
dor geral, porqllç contava com a 
derrota; como é qllc s. exc., que 

a 1." de dezembro, a f firmava que 
s ria v ncido, ou pela dejccção de 
s us sequazes, ou por qualquer qu-
tro mot ivo, - vem a scverar, a 15 
d · dezembro, que foi obrigado a 
abster-se, mas que estava certo 
de triumphar em toda a linha, si 
çoncorresse ás urnas? · 

Por ahi vê v. exc ., vê o Senado, 
qual é o systema de lo'gica ' que se 
incrustou uo ccrebro do sr. Odi-
lon de Andrade. 

A verdade, no ntanto, é a St!· 
guinle: 

·~w oiJ::;tante con tar com a com-
plaC'In:ia do juiz de direi to da co-
nwrca, o sr. An tonio Fernandes 
Pinto Coelho,... . 

O sr. João Pio: - lnfandum, 
regina, jubes renovare dolo rem. 

O sr. Basilio de Magalhães: ~ 
.. . do mesmo sr. Pinto Coelho 
que, antes de ir para S. João d'EI-
Rci, em S. Domingos do Pratd 
fôra um politiqueiro vulgar; ... 

O sr . João Pio: - Menos do 
que isto. 

O sr. Basilio de Magalhães: -
... não obstante conta r com o 
mais alto magistrado da comarca, 
que alistou no partido do sr. Odi-
lon ele Andrade cerca de quatro-
centos menores ; que expediu titulas 
em branco, afim de que fossem fa-
bricados, nos districtos, eleitores a 
granel, para garantir van tagens 
illicitas á opposição ; que, dentro 
da sala das audiencias, quando 
lhe iam ser apresentados a!T)igos 
meus, indagava si eram meus 
compartidarios ou correligionarios 
do sr. Odilon de Andráde, parcl 
desfaforeccr os meus e favorecer 
aos delle; do mesmo juiz, que ma-
cuiDva a sua toga de magistrado, 
indo alliciar, para a facção do sr. 
Odilon de Andrade, os meus ami-
gos d<; S. João d'El-Rei; não ob-
sta nte tudo isto, o sr. Odilon de 
Andrade, depois do pleito de l. o 
c 7 ele março do anno findo, nãu 
poude alistar, em todo o munici-
pio, senão 207 novos companhei-
ros, ao pAsso que os meus amigos 
alistaram !170, mau grado todos os 
obstaculos que nos creou a primei-
ra auctoridade judiciaria da co-
marca. 



Orit, sr. Presidente, 6 numero 
• tn ai elevado de eleitores que o sr. 

Od ilon de Andrade levou á~ urnas 
no peito de 7 de março, foi de . . 
1.606; ao passo que, a 3 de .d.e-
zembro concorreram ao com1c10 
muni cip'at I . 854 correligionarios 
meus, e esses amigos foram de-
por as. suas cedulas na urna dean-
te de mesas eleitoracs em que eu 
não tinha um só compartidario, 
porque fodas ellas tinh~O: sid.n 
constituídas com correli gwnanos 
do sr. Odilon de Andrade. 

S. exc. não pó de allega r que ti·· 
vesse havido um vislumbre de 
fraude no processo eleitoral de :3 
de dezembro. 
O~ numeras são eloquentes. O 

sr. Odi lon de Andrade só conse ... 
guiu alistar, entre 7. de março e 2 
de outubro, 207 elt1tores, alguns 
quaes entretanto, deixaram d1~ 
acompanhai-o. Sommando-se o di -
to numero com o maximo por ellc 
apresentado a 7 de março, ist? c, 
1.606, teremos 1. 813, ou seJam 
41 menos do que os que nos asse-
guraram a tomada do município 
a 3 de dezembro. Em resumo, com 
as defecções soffridas an tes do 
pleito municipal, o sr. Odilon de 
Andrade não levaria ás urnas nem 
I . 200 eleitores. 

Foi, com effeito, profunda, ~r. 
Presidente, a· modificação polihca 
operada no município de S. João, 
entre as eleit.:ües de I . " e 7 de mar-
ço e o pleito de 3 de dezembro. 
Nesse curto período de tempo, en-
tregou-se ao nosso partido o dis-
tricto de S. Sebastião da Victoria. 
Houve passagens numerosas, não 
só no eleitorado da cidade, senão 
tambem em todos os districtos, da 
facção do sr. Odilon de Andrade 
para o nosso partido. 

Em conseq ucncia desses factos, 
s. ex c. só poderia eleger dois ou, 
quando muito, tres ve readores. dos 
onze qu e compõem a assembléa lt:-
gislati va de S. João d'EI-Rci. 

Faria s. l'XC . , com toda certeza, 
" ve reador do districto de Sílnta 
Rita do Wo Abaixo. 

S. C)(c. farló ~rõvâveitnctíté o 
vereador pelo districto de lbituru-
ua. Não conseguiria, pot·érn, fazer 
eleger o ve reador pelo di s.tricto de 
Rio das Mortes,porque obt1vemos a 
adhesão de um chefe local, o sr. 
Annibal Angelo, adhesão de que re-
su ltou a nossa victoria naquelle 
districto . Não poderia triumphar 
em Conceição da Barra, onde s. 
ex c. foi sempre derrotado, nem em 
Nazareth, onde o nosso alistamento 
nos assegurava a maio ri a, nem. n.o 
districto de Cajuru', nem no dlstn-
cto de S. Francisco do Onça. 

O sr. João Pio: - E' porque o 
juiz de direito não quiz, porque ar-
ma boa para o consegui r tinha elle 
(risos ) . 

O sr. Basilio de Magalhães (com 
energia): - Felizmente o juiz de 
direito de S. João d'El-Rei encon-
trava da minha parte a resistencia 
tenacíssima que cu sabia oppôr-lhe; 
trazia todos os factos ao conhed-
mento do governo de Minas c sa-
bia vigial-o, fi scalizai-o e dizer-lhe, 
face a face, todas as verdades que 
elle merecia lhe fossem ditas. 

O sr. João Pio: - Qu al nada! 
Elle é mais esperto do que eu, e me 
embrulhou muito .. . 

O sr. Basilio de Magalhães: - A 
1 O de dezembro de 1922, eu dirigi 
aos meus correli gionarios um ma-
nifesto, cuja conclusão peço licença 
para ler (lê): 

"Sómente no districto da cidade 
alistámos 201 eleitores, isto é, qua-
si tantos, quantos os nossos antago-
nistas ali sta ram em todo o munici-
pio. Isto nos bastava a derrotar 
com vanta gem, aqui, os anti-gover-
nistas. Mas ainda a grei sallista 
ficou desfalcada de mais uns 100 
soldados, que espontaneamente se 
passaram para as nossas fileiras, 
nesta "urbs", no Brumado e na co-
lonia do Marçal . 

Em cada um elos districtos de Na-
zaret'h e Onça alistámos cerca de 
l 00 eleitores . Naquelle, consegui -
mos a 3 de dezembro 218 votos, 
isto é, 111 111 ais do que a 7 de mar-
ço; no outro, 180, isto é, 128 mais 
do qCie na ultima eleição presiden-
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cw. llo Estado. Note-se que os nos-
sos opposicionistas leva ram ás ur-
nas em Nazareth e no nça, a 7 de 
março, respcctivamcute 178 c 82 
suffragios. 

Em Conceição alistámos cerca de 
50 eleitores, de modo que a nossa 
maioria era esmagadora all i, qual 
fôra nos dois renhidos pleitos de 
março. 

No Rio das Mortes, subimos de 65 
para 161 votos, oriundos do nosso 
ali stamento e, em sua maior parte, 
de ad hesões espontaneas, como se 
deu em Caju ru', onde de 69 suffra-
gios ascendemos, por eguacs moti-
vos, a 144. 

Em Ibituruna, alistámos mais de 
30 eleitores, porém, só defecções dos 
contingentes sa ll istas expli cam o 
termos tido ali i 102 suffragios con-
tra 48 obtidos a 7 de março; e em 
Santa Rita galgámos de 47 ao to-
tal de 71, graças a 10 novos alista-
dos e 14 adhesões espontaneas. E', 
todavia, certo que nesses dois di s-
trictos só a abstenção dos nossos 
antagonistas nos possibilitaria a 
victoria. 

Eu e os meus nobres companhei-
ros de cruzada cívica ansiavamos 
porque o sr. Odilon de Andrade e a 
sua facção nos cn frrnt~ssem no 
terreno pacifico dos comicios elei-
toraes, aqui e no resto do município 
a 3 de dezembro, pois não queria-
mos a unanimidade da futura ca-
mara, onde seriam recebidos com 
especial agrado os dois unicos re-
presentantes que poderiam ser elei-
tos pelos noss~c; impenitentes ad-
versarios. 

LC(mentamos, portanto, que s. 
exc., - que, pelo "S. João d'EI-
Rey" de 1." do corrente mez, já 
havi a previsto a sua infallivel der-
rota, "ou por in di fferença, ou por 
pusilanimidade, ou por outro mo-
tivo qualquer" dos seus comparti-
darias, - fizesse tão ta rdiamente 
chegar aos ouv idos destes, na ma-
nhã de 3 de dezembro, o clangoro-
so toque de retirada. 

Deploramos, ai nda mais, que o 
estra té~o salli sta tenha mascarado 
a sua fuga do campo da lucta com 

pretextos tão falsos e tão f ri votos. 
Com effcito, i s. exc., penitenci-
ando-se de anteriores er ros, emfim 
se capncitara de que o dr. l~aul 
Soares era um estadista honesto, 
culto c prudente, devia attribuir 
a remessa de uma duzia de sol-
dados pnra sete districtos do 
município ( Victo ria não recebera 
nenhum c a cidade ficou quasi de 
todo desguarnecida) it necessidade 
im periosa de manter a ordem, as-
segurando a todos, gregos e troya-
nos, o exercício dos seus di reitos 
políticos. E nen hum dos seus pro: 
selytos foi espancado, nen hum fo1 
intimado a deixar a cidade, • ne-
nhum se vi u privado, por appre-
hcnsão, do titu lo eleitoral. S. exc. 
não é capaz de fazer prova de ne-
nhuma dessas allegações menda-
cissimas, como tambem não se 
acha habilitado a demonstrar que 
esta cidade haja sido "invadida 
por capangas" meus, qual affirmou 
em telegramma dirigido ao dr . 
Mendes Pimentel." 

Cabe-me ainda esclarece r o se-
guinte: o sr. Odilon de Andrade, 
que havi a atacado o sr . Raul Soa-
res de Moura, entendeu depois de 
chamai-o estadista "honesto, cul-
to e prodente": e, dias depois, 
affirmava pelo seu hebdomadario 
e por boletim que o sr. Raul Soa-
res de Moura ia tomar violenta-
mente as terras incultas dos fazen-
deiros daquelle município, para en-
tregai-as a mim, como seu admi-
nistrador. 

"O sr. Odilon de Andrade e os 
seus mais extremados sequazes 
nunca foram alvo de aggressões 
corporeas, tentadas ou executadas 
por mim e por meus . correligiona-
rios, ao passo que eu e alguns dos 
meus mais queridos convexillarios 
temos tido em constan te perigo a 
nossa vida, a nossa integridade 
physica c o nosso patrimonio mo-
ral por parte de sall istas locaes, 
que, com ou sem o assentimento do 
seu guieiro, en tenderam de trans-
form ar esta terra de , venerandas 
tradições em abjecta cubata de bo-
tóc'ildos." 



É' preci o explicar, sr. Presiden-
te, que, além de tr s aggre :.-~õ s 
contra mim, ainda o meu compa-
nheiro de redac ão da "Tribuna", 
o sr . jo. é Lopes Sobrinho, foi al-
vejado por tiros f1s caladas da noi-
te, nas ruas da cidade, quando sa-
hia da redacção. O meu com·)a-
nheiro de directorio, sr. João da 
Costa Rodrigues, pertence a uma 
das mais distinctas famílias gan-
joannen es, foi aggrcdido inespc-
damentc, dentro de um café, por 
dois corrcli gionarios do sr. Odi lon 
de Andrade, tendo sido ferido e 
havendo ferido os seus aggrcsso-
res : 
· (Continua a 1êr) . 
" . .. Isso, comtudo, não auctoriza 
o sr. Odilon de Andrade c os seus 
mais graduados acolytos a com-
pletarem a enscenação da retira da 
cotn a phantasmagoria, propalada 
"urbi et orbi", de que lh e;; anda a 
correr risco, aqui , a preciosa cxis-
tencia. Pactos positivos, occorridos 
no dia do pleito c ainda mais re-
centemente, patenteiam que os nos-
sos rancorosos opposicionistas es-
tão aqui mais garantidos do que 
os fieis ami~os do governo. 

Reposto, emfim, na formo a fron~ 
te da Prtnc za do Oeste o diade~ 
ma ;wriful gcnte que lhe haviam 
suhtrt~hido OS in';:l!\Ores dO SCU 
lhrono, - cu c os n1 us denodados 
lcgi nario~ uã recusaremos a coo-
peração dos que, repe os da senda 
errada que pcrlustraV'Qm, nos qui~ 
zerem lealmente aj udar a sustentai-o 
c en riquecct-o. 

Não é !lÓ a ga lvação material de 
S. João d'El-R i o que ardente-
me nte desejamos: - mas almeja· 
mos, acima de tudo, que, reintegra-
do ste mu nicípio nas normas de 
uma administração probidosa c fc-
funda, com;oa ntc com a era novn 
em que entrou o nosso glorioso Es~ 
tado, volva tambem a todos os la-
res deste berço elo protomartyr ela 
Rcpublica aquella paz bem[azeja, 
que esquece os espinhos da, labuta 
unprescindivel á opima colheita d.e 
flores c de fructos." 

Assim, sr. Presidente, o sr: 
Odilon de Andr:~ de faltou mais uma 
vez á vcrdmle quando quiz attri~ 
buir a sua abstenção no pleito de 
:~ de dezemb ro á força policial en ~ 
l'i ada ,pnra assegurar a ordem nó 
meu munici plo. Ott aos capan g:~s 
que . ex c. inventou como tc~1do 
inl'adidn a cidade para se postarem 
ao meu lado contra s. exc ., quan~ 
dn desse processo só g. exc. se 
ut ilizou, na política de S. João 
d'El-Rci. 

Os algarismos s5o concl uden tes·, 
são esmag-adores. Si s. exc. tive:;-
sc tentado a sorte das urn as, s: 
ex c. teria sido in fa llin·lri1ente dei~ 
rota elo. · 

Dri'O cl ecl:l r a r ao Senado, conib 
ri<:V ~m' :1 t()dos OS lllC ll'> illll Í ~OS' elo 

Nem eu ti Ct ll meus :11' i•_'os 1wn - 111 uniri 1;0 dC' S . Jo5o d'El-Rci , 'qi1· 
samos siQtlcr em vindi L'l:t~ tlll ui- cil·\·i;11 ,,():; f :m··· q1 estão de que · o 
nh :1~. ln compnss il•cis co111 :1 110s~;a ,,Jr_ i n r 0 rrn~se li •r •mente e 1acifi-

A minha . cruzada civic:1 teve o 
seu término a 3 de dezembro. Hcs-
ta-me agora, com o auxilio incsti-
mavcl dos meus abnegados com-
panheiros, pôr em pratica os ai a-
nados principi as (jUC préguei e rc-
erguer este município do ahatime'll-
to matcri :1l, mental c moral, a nc 
o fez chegar a calamito-;a dir c~·iio 
política do sr. Odilon de And t1.Jde 

:c dos seus ass~sso res. 

. cultu ra c con n nos<> o p1tri otismo. cn: 11 ent1'. píll'íl c uc 0 :r . Odi lon cte 
De nJi m p ·inc ipíl lm('nt proclamo .1\nclradc Plldessc eleger ao III Cnos 

que, - s.alvantc illlpe rcl o:wcl iniu- fn•s cllrreli gionarios dos mais csco-
ri n nfto vi nculada a motivos politi- lhido:-1, dos melh ores de sua fac iío, 
cos, - rcmctterci a perpetuo oi- pa ra collocal-os dent ro da assem-
vicio, como supremo [!Cstor da ter- bléa de ve readores, afim ele que a 
ra sanjoa ne n ~e, os doestos e vili- minha gestão fosse ri gorosamente 
_pçndios com que fui . pcssoalmcn:e fiscalizada. E, como s. exc. se 
asscttcado pelos meus · advcrs~- nbgti-i,ess~ do pleito · e não tivesse 
rios_o . _ "' _ _ . , ,_ · qué'rido pôr · dentro da Camara os-

~' 
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ses. fi scae , que eu tanto reclam a· 
vn , tenho dito c red lto p ·la!l co· 
lumnas da "Tribuna" nas 1niniHts 

tncnsagcns, que deixo 11 todrJs o:. 
meus cor rcli gion:1 rio!', como a to-
elos os meus advcrsa ri os, em sun•-
ma, a todos os contribuintes do mu-
nicípio de S. João d'El-Rei ao seu 
intei ro di spor, todo dia, a toda ho-
ra, a todo momento, os livros em 
que é lançada a minha gestão na-
qucllc município, - livros que nu :l-
ca levei para a minha casa, como 
fez o sr. Odilon de Andrade, em-
bora todas as minh as contas, todos 
os balàncetes da edilidade, todos 
os meus actos c todil s as delibcra-
~ões da Camara Rejam constlnte-
mcnte publi cados . Po rq ue desappa-
reccn felizmente em S. João d'IJ · 
Rei a cl an destinidade da sua ad .. 
ministraçno municipal, clandestini-
dade que foi a esscncia c a causa 
do presti gio do sr. Odilon ele An-
trade. 

Sr. Prcsiclcnt . en tive a fc li ci-
<.l ~dc ~~e ler, ha poucos dia , grac :ts 
a g!'tl. tlcza de um nosso companht: l· 
ro el e cas;~ 1 arlamcntar, c cujo no-
me peço licença pa ra ci tar, o illu:.· 
tre sr. Domiciano d~ Passos Mal à 
uma tltese curios issima. ' 

S. exc., para receber a laurea 
de medico, produziu um primoroso 
trabalho, sob o titulo "Políti ca c 
Loucura". Não me consta que nin-
guem haja explorado este intcres- . 

sant(: filão da psychologia, ou me-
lhor, da psychiatri a, no tocante lis 
coisas da política. 

r az s. ex c. um es tudo r11 ulto 
profundo a propo~~ ito do suicldío 
originado de causas po li ticn~. E, 
alllda hontem, na be11i~~ima confc-
r~ n.cia lifcrari.a que o fu lgurame: es-
plnto de .Julio Danta~ proferiu no 
Theatro Mun icipal , disse s. exc. 
que notavel portuguc% tinhn sido 
victíma dupl amcute do amor c da 
politica. Com e:ffeito, a política 
fa z victima!i. 

Ell a, na phrase do sr. Raul 
Soares, é, muitas vezes, uma ceifei-
ra ele illusões; com effcito, si le-
vanta o homem publico o exalç:J 
aos galarins do poder, outras ve-
zes despenha " quem estava na 

mais alta das posições conquista· 
las, no ~h y.smo a que e11e 11lllitij~ 

\'C/.1' fnZ IU JUS. . 
Um destes homens, sr. Presi-

dente, é o sr. deputado Odilon di! 
Andrade. 

O M. jotío Pio: - Rcquiescat i11 
pacc Odilon (risos) . 

O sr . Dasilio de Magalhães: -
sr. Passos Maia, no seu traba· 

lho, faz refcrc fi CÍ a a vultos emi-
nentes da nossa historia que se sui~ 
ciciaram por motivos políticos. E' 
facto conhecido de todos nós o da-
quelle fu lgurante propagandista da 
Republica, - Si lva jardim, que 
de. apparcccu na cratera do Vesu-
vio. E' sabido lam bem o de An~ 
dré Rebouças, qu e, de cima dos pe~ 
nhascos de uma ilha portugueza, se 
deixou tragar pela voragem do 
o.cano . 

Mas. •;r. Presidente, o sr. Ódl-
lon de Andrade não teve a coragen'l 
de procurar, sob ceu azul da !ta-
lia, as labaredas do Vesuvlo, para 
clesapparcccr na voragem do gran· 
de vulcfto l 

S. ex c. não tem a coragem de 
procurar um a ilha, africana ou por.-
tu gueza, para se precipitar, do alto 
ele um penedo nas ondas do Atlan-
ticol 

O sr. João Pio: - Mas 'elle teve 
a honra do ser apunhalado. pela J)a-
lavra de v. exc. 

O sr. Ba ~ilio de Magalhãe:ç: -
S. ex c. deixou-se ficar na Camara 
Fcder11 l, para servi r, a111, de um 
verdadeiro manipanço, de ridicl1IÓ 
boneco, 01ide se crivam todas as 
settas da erudição, da eloquencia, 
da lealdade, da sinceridade dos 
di gnos representantes tninelros e 
até etc i11ustres representante; de 
outros Estaclog da Republica. 

Emfim, s. exc . teve a ousadia 
de levantar a sua voz para ferir os 
srs. Presidente da Repuhlica e do 
Estado, com injustiças tão clamo~ 
rosns que cu, sahindo da obscuri~ 
dade da minha vida politica não 
podia deixar ele vir perante ~ Se-
nado di ze r do sr. Odilon de An-
drade o que é s. ex e. como ho-
mem pul~lit:o, admiJõando; ;;,.tod~via, 
a sua v1da de bolne.ni particular .• , 
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Vim fazel-o, sr. Presidente, por-
que estou firmemente convcncidn 
de que . exc. !IC esqueceu intei-
ramente dos deveres que tinha pfl-
ra com o Estado c a Patria; por-
que se exc. se deixou obcecé\1' 
pela ambição, pnra tomar attitudes 
contristadoras, que assombram e 
enojam a opinião publica de Mi-
nas e a opinião publica do Bra-
sil. 

No mesmo livro "Política e Lou-
cura", rememorou o nosso nobre 
collega~ sr. Passos Maia, uma figu-
ra excelsa da histeria romana: 
é a de Attilio Regulo, celebrizado 
tambem num dos bellos trabalhos 
de Metastasio. 

Attilio Regulo assumira para 

Peço desculpas a v. ex c., sr. 
Presidente, e no Senado, pelo tem-
po que lhes tomei, occupando a at-
tenção de ta casa do pocler legisla-
tivo mineiro com a }."ltssoa do ~r. 
Odilon de Andrade. 

l-la uma phrase feita, multo com-
mum em nos a língua, mas de que 
eu não quizera servir-me aqui,creio, 
porém, que v. ex c. e o Senado 
me perdoarão o dizer-lhes que, nes-
te caso particular da política mi-
neira, "gastei cera com ruim d.!-
functo !" 

(Muito bem! Muito bem!) 
Ninguem mais pedindo a pala-

vra· c não havendo pareceres, pro~ 
j<.:ctos, indicações e requerimentos 
e nada mais a tratar~sc o sr . Pre· 
sidentc designa para amanhã n 
ordem do dia regimental e 

Levanta-se a sessão. 
com os carthaginezes o compromis-
so de ir a Roma e depois voltar . 
E' posto em liberdade: chega á 
cidade eterna, desempenha-se da 
sua missão; sabe Q.Ue, regressando 6 · • 
a Ca rthago, retornará ao ergastu-
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lo e encontrará a morte . Mas, não 
deixa ficar-se em Rom a, porque ac i-
ma de tudo colloca o compromisso, 
qpe assumi ra, de volver á cidade 
inimi ga . 

Ha um trecho · de Metastasio, on-
de vem uma bellissima definição 
de patria e foi traduzida por um 
grande poeta portuguez. Assim co-
meça. 

" .. . Na Patria pensa, 
Vi>: nella um todo, de que somos 

(parte . 
Erro é no cidadão com;iderar-se 
Da Patria separado . .. " 

Pois bem, o sr. Odilon de An-
drade, que, por certo, nunca teve 
conhecimento desse impressivo 
P.xemplo de Attilio Regulo e de 
outros homens que se perpetu ara:n 
na historia universal pela lealdade 
cívica e política, faltou no seu 
compromisso para com o P. R. 
M., trahiu constantemente a sua 
palav ra, tornou-se, na expressá:> 
ele um dos mais graduados chefrs 
da política mineira , o "Judas da 
ultima hora", ou, na exp ressão (fC 
um di gno deputado pelo Amazonas, 
o "Joaq uim $ilveri0 dos Reis 11" 
da nossa historin. 

Presidencia do sr. Dlogo de 
Vasconcellos 

SUMMARIO: - Acta. Expedien· 
te. - Comm unicação. - lndi~ 
cação do sr. Camillo de Brito. 
-Ordem do dia. 
A's doze horas, feita a chama-

da, acham-se presentes os srs. 
Diogo de Vasconcello.s, Ribeiro ele 
Oliveira, Gabriel Santos, Simão da 
Cunha, Cami llo de Brito, Passos 
Maia, Alfredo Catão, Basilio de 
Magalhães, Alves de Lemos e Mo~ 
reira da Rocha, faltando com cau~ 
sa parti cipada os srs. Xavier R o~ 
lim, Levindo Coelho e Francisco 
Escobar, e sem ell a, os mais se~ 
nhores. 

Abre-se a sessão. 
A convite do sr. Presi:lente, oc~ 

cupa a cadeira de 2. " secretario, 
o sr. Simão da Cunha . 

E' li da c posta em di scussão que 
se encerra sem debate, a acta ela 
sessão antecedente, fican,~o a sua 
votação adiada por falta de numc~ 
ro legal. 

O sr. 1. o secretario ctri cón'tn· dó 
seguinte i 
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EXPEDIENTE 
Telegrammas 

Do dr. Arthur Bernardes, pre-
sidente da Republica, enviand1> 
agradecimentos pela moção appro-
vada pelo enado de inteiro apniu 
no seu governo. - O Senado re-
cebe com particular apreço . 

O f! i cios 
~os srs. Prefeito da Capital 

director ela Faculdade de Medici . 
na, Bispo de Bello Horizonte, com-
mandantes do Primeiro c Quinto 
Batalhões da Força Publica e do 
Encarregado da Est:t·; \) Telegra-
phica da Capital, agradecendo a 
communicação da constituição da 
Mesa do Senado. - inteirado. 

Requerimento 
De Pedro Hodrigues da Si lva, 

se rvente titulado da Imprensa Of-
fici al, pedindo augmen to de venci-
mentos, de accordo com a lei n. 
611, de 18 de setembro de 1913. 
-A' com missão de Finanças . 

Communicaçcio 
O sr. Ribeiro de Oliveira, ob-

tendo a palavra, comm unica que 
o sr. João Pio, deixa de compare-
cer á sessão, por estar ligeiramen-
te incommodaclo. - Inteirado . 

Passa-se á 
Apresenfaçcio de pareceres, proje-

cfos, indicações e requerimen-
tos. ~ 

O sr. Camillo de Brito, obtendo 
a palavra, justificou ligeiramente 
e envia á Mesa, •a seguinte 

Jndicnçcio n. 1 
Indico que a Mesa fique aucto-

rizada a admittir até 6 praticantes 
de tachygraphia na sala de ses-
sões. 

Sala das sessões, 21 de julho de 
1923 . - Camillo de Brito. 

Lida e apo iada, vae á commis-
são de Policia . 

Nada mais havendo a tratar-se, 
o ·Sr. Presidente designa para 
amanhã a ordem do dia regimen-
tal e 
. bevanta-sil n sessão l 

7.• SE AO ORDINARIA, AOS ?.3 
DE JULHO DE 1923 

Presiclencia do sr. Diogo de Vas~ 
concellos 

SUMMARlO: - Acta.- Expedi-
ente. - Cornmunicação. - He~ 
querimento e discurso do .1r. 
Valladares Hibelro. - · Ordem 
do dia. 
A's doze horas, feita a chama~ 

da, acham-se presentes os senho-
res Diogo de Vasconcellos, Ribei-
ro de Oli veira, Gabriel Santos, Si-
mão da Cunha, João Pio, Getulio 
de Carvalho, Alfredo Catão, Pas-
sos Maia, Moreira da Rocha, Al-
ves de 'Lemos e Valladares Ribe!~ 
ro, faltando com causa participa-
da os senhores Xavier Rolim, Le-
vindo Coelho c Francisco Ecobar e, 
sem ell a, os mais senhores. 

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

cupa n cadei rq de 2. • secretario 
o sr. Simão da Cunha. 

E' lida c posta em discuss:'1.o, 
que se encerr!'l sem debate, á ac ta 
da st>ssão antecedente, ficando a 
sua votação adiada por falta de 
numero legal. 

O sr. I. Secretario dá conta <lo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

O !fi cio 
I 

t Po .. sr. Secretario da Camara 
dos srs. Deputados, remettendo 
cnpia authentica da mensagem pre-
llidencial, lida ao installar-se a 
presente sessão l e1~ i s lativa. -- Ar-
chive-se. 

Telegrammas 
Do exmo. sr. clr. Arthur Ber-

nardes, presidente da Republica, en-
lriando ac Senado felicitações pela 
eleição de seu presidente. - Intei-
rado . . 

O o dr . Manoel Gomes Pereira, 
agradecendo a homenagem presta~ 
da pelo Senado á memoria de sl!u 
progenit0r .- Identieo despacHd. 
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Commttrzicarrio 
O st~ Prrslrlrnfc comuttntica que 

'1 ~r . Rasilin de Mag:~lhncs faltou c filltar:í a alg11mas :; •ssr)t!~ por 
ter-se 11usentado de. ta Capital. 

Passa-se á 

A'prcscnfaçâo ele pareceres, pro· 
· Jecfos, . indicações c requerimcrz-
. tos.' 

Raforma elo Regimento /ntemo 

0 SR. VALLADARES RIBE! 
RO: - Sr . Presidente, cumprindo 
o meu dever, tenho estujado, nes-
t s ultimes dias, o regimento inter-
no ·da Casa. Adoentado, hontem, 
não fiz outra co usa. . . . 

Pois bem! Desse meu estudo, a 
convicçao que me ficou, é que o 
regimento precisa, quanto ante~, 
ser revisto . Redigi, por este m?tJ-
vo, e )11ando h Mesa o segu1n te 
requerimento: 

"() infra n~signado , Cl'nvencido 
da necessidade ria revisão do rc·ri-
mento 1nterno do Senado, vem re-
querer a v. ex c. a nqtncaçfio, .Pa~·a 
o a ll ~dido fim. de uma commJssao 
·P.,prcJa l de tres membro~; tudo 
nos t~rmos e de conformidade com 
o· éút. '79 da lei a rever-se." 

Consinta, agora, v. ext. que, rn 
sua ju~tificnção, eu adduza algn-
111:!~ ron~idcrações rapidi s~imaR. 

() re rr imento interno do Senado, 
:J li ;'ts co~no a generalidade el as leis 
deste Estado, é uma ronsolidaçãn; 
r.spr.cic de codigo politico, crn que 
a 1 n-r dos dispositivos, regulan-
do os traba lhos da Casa, vêm 
rom):Íet tdi adns tod as ns rcgrns de 
direito, qne clirccta ou indirecta-
rnrt,.tc interesRam nos senado res; 
desde n~ ronstitucionacs, até as 
t•lci torat·s! Da h i o seu g-ra ndc vo-
luqle. . . 

Ora, si simplici tns lr .~t/JII S amtcn , 
t•f hrl'l'ilns, no ~• rc·gimenfns cstil~ 
q u: !idades crcsc 111, avolumam-se e 
ac rvsolétnH;e, 11 ponto de nell es · 

tros. . . destas planuras; por v. 
ex c. c p r nós, em plena se. são 
.. no fragor de discu sões, muitas 
vezes, acaloradas. 

Sc ~.t ne-sc, sr. Presidente, que tu-
do quanto concorrer nu possa c:ot.l· 
correr para difficultar o manuseto 
de urna lei dessas deverá ser ha-
vido eternamente como senão grn-
vc. 

O adiantado da hora impede-me 
de ler da tribuna do Senado, to-
das ds disposições do regimento 
mais ou menos extranhas á ordem 
dos nossos trahalhos. Que cada 
um, porém, se intci n: do conteudo, 
demos do art. O, c vej1.1 que tenho 
razão. 

Mais. 
Quem qncr que compulst' o re-

gimento ira deparar nelle desde 
logo, isto é, desde o seu art .. 3. ", 
uma infinidade ele regras e dtspo,. 
sições, ou revogadas ou de rogadas. 
Eu sei que "non est novum" etc. 
Mas v. cxc. ha de t:onvir que 
tam bem a c i rcumstancia con-,titue 
elemento pcrturbndor de uma exe-
gese rnp ida dos canones da nossa 
lei interna. 

Não para ahi. 
E' extranho - c não deixa de 

ter o seu sabor - que o regimen-
to po Senado seja clis~lOnante dp 
comm um do Congresso.. Esta ~: , 
porém, a ve rd<Jd e, como passo a 
drmonstrar. 

constituírem virtude capital, senflo 
pnica. Os regimentos são brevia-
'rips ele acção, leis feitas para se-
rem . . compulsadas por v. ex c., ~h i 

·.cia .. súa ·alta tribuíta1 e P.,Or. ~.6.~ ou~ . 

Dispõe o regirne.nto do ' Senado! 
art. 37, "O pres idente procl'n nlara 
senador cada um dos eleitos cujos 
poderes forem reconhecidos, ?efe-
rindo-lhe juramcut? ou a~ceJtan
do-lhe o comp ro'h11Sso, cuJa for-
mula é a seguinte: juro (ou pro-
metto) cumprir lea lmente os meus 
deveres de senador, promovendo 
quanto em mim couber o bem estar 
c prospericladc elo Es t ;~ do de Mi-
na s Gerncs". J\té aqui o regimentJ 
do Senado . O do Congresso, di H-
pondo sobre a mesma .matcrin, 
prescreve, art. 12, a segtunte for-
mula: "Juro por Deus ou prometto 
sob minha palavra de honra, ob-
servar e fnzer observar a Consti-
tuição do Estado e da União, su~
tentar a individualidade do Brasil1 
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zelar o direito dos povos pro mo- quando · h a injuncções políticas. O 
Yer, qüanto em mim couber, a regimento está bom neste ponto .. 
pmsperidado gcrnl do Estado". ' E' perigoso preci ·ar de antemão 

Assim... ha nesta Ca a duas quaes os pap is que d •vem ir n 
especics de senadores: uns quo1 e~:~ t a ou aquella commi são; a dis-
comp cu, jurnmn1 na · mãos de v. tribuição deve ficar ao prudente 
exc. cumprir singelamente o seu arbítrio do Presidente do Senado: 
dever; e outro~ que, cot:no {) meu . O sr. V allacláres Ribeiro: ....., 
venerando amigo· c chefe, cujo . no- Não penso do mesmo modo. Na 
.me peço venia para declin ar, se· materia a maxima que domina a 
nador Alves ç!e Lemos, prestaram minha coJtscicncia é a enunciada o seu perante a Mesa do Congr~ - por 8acon: "E/iam il/ud re'cté posi~ 
:so. E ·tcs estão obrigados a · fazer tum esf, oplimam esse legem quce 
cumprir a Constituição Federa), ml!limanz relinquit ar/Jilrio". 
não sei como I - c a promover, O Senado, v. ex c. sabe, tem com-
.vcja v. cxc. I a felicidade dos po- missões tcchnicas - particularizo a 
vos. . . Tremenda sobrecarga I de Saude Publica. A esphera de 

O sr. Ribeiro de Oliveira: - E' .qcção das com missões desta espe-
porquc' o nobre senador residente cie está naturalmente delimitada 
·em S. Gonçalo do Sapucahy pres- pela ~ua propria t~chnica, ou pe~ 
tou o seu compromisso perante o culiaridáde das matcrias que lhes 
'Congresso, isto é, perante as duas são affectas. Inquiro, porém, pa-
Camaras reunidas. nt me instrrtir: qual a competen1. 
· O sr. Valladares Ribeiro: - E1 c ia da commissão de Legislação :C! 
justamente o que estou affirmando, . Justiça que me foi · distribufda? o 
'para ' chégar á conclusão de que Q exame ele .todas as leis? oq tão só'~ 
'furániento dos senadores não pócle mente o das judiciarias e ad.lecti-
dci ·nr dr SE' r um só. · · ·vas? No I . o caso,- v. ex c. está de-

Os fn.aiores defeitos do rcgimen- .ante de uma commissão, vorgand(.) 
·to, .porém, aincja não são estes, e, bOb o ·peso de um trabalho' acima 
sim, os dois que passo a apontar : dns forças humanas; no 2. o c no 
.--'-. omissão, dcficiencia; - c in- commum das , legislaturas, absolu-
.constitut:ionalidade. tamentc sem :serviço. , 

Não sei, ~enhores, i es te regi- A materia de competencia, data-
ementa é ou niío copia do velho re- venia, devendo estar na conscien-
rri mrnto da · Assemblé;J Provincial cia de todos - é nas organiza."Gões 
ele Minas Gernes ... Posso affir- po lí ticas, absolutamente capital 
mar, .porém. que, no fundo, ell ~ O sr . Getulio ele Carvalho: -,... 
tião 1 assa ele uma lei implista c Pcrfcitnmcnte . A materia de com~ 
cahotira, que· nada regula e nada petchcia c "stricti juris". diz r ~.:s~ 
roor ena. drixa ndo' tudo ao acaso peito á pr.opria cssencia qo dire ito~ 
clns j1111ttlc;iics individll éH'S. Hai n O sr. Vnllndares Rlheiro : ...:..Da 
'rista ;i 'mporta ntc mnteria dn-; at- imprecisão do nosso reglrriento em 
triln ' ~iks . O reQinwnto do Senít· (lssqnipto des~n ' monta, h~o de· fa:.. 

.do crh . ·r.nr rxcmplo, comtnissõr.s, tnlnirntc ·resultEi r conflictos e os 
oiic s5n as constantes do art . cdnflictos,' v. cxc . sabe. consti-
7Fl,.' . . Não se encontra, vor:éh1, ~m ·tucm o tormento ele qLiantos 1idrim 
·todo r !Ir · um st) :~rtign. clispon<(,'l com negociog· puhliros. · · : 
· ~nh rr 'a competencia dessas com- Resa" o art . 36';: "Ence.rradn .. a1 

mi, sfícs. disc u~siio , o t1rcsidcntc consultará 
O sr. fo fio Pio: - Nesie ponto ao Scn :1 dn si o projccto deve pm'l-

.0 rr~imr.n f o cstft ce rto. E' n cc~c s:~r n 2. • di!'!CifS!'Úo; e decidindo-
sario nwsmo que a mntcria sujei ta se que sim, rémettwí o projecto {t 
ao r:nmc da cnmmissfin scia ct - commisf;ão, a Cftle pertencer, ou á 
trrr1i1iarln relo Pr sidcnte . . H:~ a!'i- 'qli foi indicada pelo auctor por 
:;umptos .em. que é essenCial deter·- qualquer. senador; no cas'o negati~ 
:tn.ine ()' ·Presidente a que càmmis- ·thro·; considerát-se-á b -p>rofecto ·ré· 
·sãb,. 'cleveiii tocar, prinCipalmente ·jeitado. e ser.~ ' archivadoJ/'· -·':l.ll):...; 



r 'Já agora não são attribuições 
que se confundem, mas, attribui-
ções que se annullam, a requeri-
mento ou por simples alvedrio de 
vontades individuaes. 

O sr. João Pio: - V. exc. 
tem alguma razão . Mas em certos 
casos é necessario subtrahlr. . . O 
regimento é até sabio: eu apresen-
to um projecto e quero que elle se-
ja estudado por determinada com-
missão; a ell a tenho o direito de 
pedir seja enviado o projecto. 
·o sr. Valladares Ri!Jelro : - Não 

h a duvida. Mas é necessarlo que se 
determine que, em caso algum, se-
rá preterida a aucliencia da com-
missão regimentalmente competen-
te. 

O sr. Getulio de Carvalho: - O 
assumpto de cada projecto deve fi-
car na attribuição de certa commis-
são. 

O sr. João Pio: - De accordo. 
Mas o projecto deverá ir primeiro 
á commissão que o auctor requer 
que vá; depo is, sim, irá á commis-
são competente, "ratione materiae". 

O sr. Val/adares Ribeiro: - E' o 
que o regimento não prescreve. 

Passo, d'agora em deante, a me 
occupar do aspecto constitucional; 
naturalmente sem a pretensão de 
exhaurir a materia, que é, affirmo 
no Senado, longuíssima. 

O sr. Ribeiro de Oliveira : - Ha 
realmente na constituição e no re-
gimento disposições até antinomi-
cas . 

O sr. Valladares Ribeiro: - Não 
só antinomicas, mas, até revogato-
rias umas das outras . H a poucos 
dias, quando o Senado reconhecia 
os poderes meus e dos demais se-
nadores ultimamente eleitos, foi le. 
vantado aqui um incidente que lin-
da com uma dessas disposições . 
Não venho, sr. Presidente, declaro 
desde logo a v. exc., discutir a re. 
solução do Senado, até porque sei 
oue isto não me é permittido, e, si 
fosse, eu não me abalançaria a 
contradictar a opinião do mestre 
querido que é, data venia, o padre 
João Pio de Sousa Reis, de cujo ta-
lento e altas virtudes sou admira-

dor fetichista. O que desejo sali-
entar é que todos os arti gos do re. 
gimento, appllcados pelo Senado-
e nem o Senado podia deixar d~: 
applical-os-estão em contradlcção 
com o correspondente da Constitui-
ção do Estado . 

O sr. Getul1o fi~ Carvalho: - Em 
mattria de reconhecimento de po-
deres, o regimento do Senado é ain-
da mais liberal que o da Camara. 

O sr. Vai/aclares Ribeiro : - A 
demonstração do meu asserto re. 
sulta do simples confronto dos tex. 
tos das duas l ei~. 

Reza a Constituição, art. 13: "O 
Congresso só deli berarA estando 
presente a maioria absoluta de seus 
membros ." Preceitu'a o regimento, 
art . 32: "O Senado não poderá 
deliberar sem a presença da maio-
ria absoluta de seus membros, ex-
cepto nas sessões prepara to rias, em 
que bastará a de um terço. " 

Salta aos olhos que o regimento 
innova, isto é, modifica o preceito 
constitucional. 

O sr. Ribeiro de Oliveira: -
Maioria absoluta quer dizer doze 
mais um . 

O sr. Joüo Pio: - Perdão; de-
vendo, pelo art. 27 da Consti-
tuição, renovar-se o Senado, qua-
triennalmen!e, corr.o agora succe-
deu, ;mtes do re.:.:nn hecimento de 
podere3, ~. ,) podem comparecer ás 
sessões doze senadores . Ora, si 
para o reconhef- imento fosse mis-
ter a presença de 13 membros des. 
ta Casa, o Senado desappareceria 
pela impossibilidade de se levar a 
effeito esse reconhecimento com 
treze senadores . Não é só: a lei 
deve se r interpretada, evitando-se 
sempre o absurdo. Ora no art. 32 
do regimento exige-se um terço pa-
ra que possa o Senado deliberar, 
emq uanto o art. 26 estabelece que 
com qualquer numero se podem 
reali za r as sessões preparatorias e 
portanto effectuar o reconh ecimen-
to de poderes, acto que absoluta-
meu te não se c a tegoriza como de-
liberação. 

O sr. Valladares Ribeiro: - A 
argumentação do nobre mestre, da. 

·I 

ta venla, 11 do pfóC~d~ . ReconheceM-
do poderes o Senado delibera; é 
até esta, sob certo aspecto, a maior 
das suas deliberações. Depois, re-
za o art. 38 do regimento : "O se-
nador recem-eleito, cujo diploma 
não for contestado, tomará parte 
no reco nheci mento de poderes; 
não poderá, porém, votar o pare-
cer da commissão na p 7. rt ·~ qt :e lhe 
disser respeito." 

O Senado, conseguintemente, 
compõe-se de 24 senadores: doze 
antigos . e reconhecidos; doze no-
vos e diplomados pela junta com-
peten!e. A verdade, entretanto, é 
que tao senadores são uns como os 
outros e que todos tomam parte 
n? reconhecimento de poderes. As-
Sim sendo, desde qul' a Cons~itui
ção não distinguiu entre sessões 
preparatorias, sessões ordinarias e 
sessões extraordinarias é claro e 
n~anifesto que o regime'nto não po-
dia fazel-o. D'onde, a inconstitucio-
na lidade de todas as suas regras 
neste particular . ' 

O sr. Getulio de Carvalho: -
Mas a Constituição permitte a ca-
da. uma das casas do poder legis-
lativo e~tabelecer, nos seus regi-
mentos 1nternos, o numero indis-
pensavel para a abertura das ses-
sões e discussão das materias da 
ordem do dia . 

O sr. Valladares Ribeiro: - E' 
un Ja outra questão. Para a abe r-
tura da sessão c · para a discussão 
das materias da ordem do dia os 

• I reg1mentos podem estabelecer o 
numero que muito bem lhes ap-
prouver ; para deliberar, porém, o 
texto da Constituição é claro, a 
presença da maioria absoluta não 
pode ser dispensada . Entre a aber-
tura de sessão, discussão e delibe-
ração, a differença é manifesta. 

Meus senhores, a importancia da 
questão que estou discutindo é 
muito grande! Com es ta Constitui-
ção na mã o, se rá impossível esta-
belecer-se no Estado de Minas 
uma duplicata de senados; com o 
regimento, a impo sibiildade des-
apparece; e, si applicarmos ao ca-
so o art. 26, ut precedente do an-
no, a cousa se rá até facil. A gran-

de virtude das le1s ést càvere. I! 
de facto o que são ellas mais do 
que um complexo de regra pre-
ventiva ? I 

O sr. João Pio: - I to depende 
da educação cívica e política de 
um povJ, e tende a desapparecer 
do scenario nacional. 

O sr. Va/ladares Ribeiro: -
Queira Deus! Mas emquanto não 
chegarmos a este estado de perfei-
ção, é tão singelo I restabeleçamos 
no regi mento o dispositivo consti-
tucional. .. Até por ser do nosso 
dever. Que tristeza, sr. Presiden-
te, si pela má redacção de um pre-
ceito da lei interna desta Casa, pu-
dessemos nós, senadores de Minas 
Oeraes, atirar o glorioso Estado 
que representamos, nessa opera 
bufa de duplicata de orgãos poli-
ticos, tão em voga na Republical 
Outro caso . 

Preceitúa a Constituição no seu 
art. 36: "Salvas as excepções do 
art. 29, todos os projectos de lei 
podem ter origem indistinctamente 
na Camara ou no Senado, sob a 
iniciativa de qualquer de seus mem-
bros . " 1 

A iniciativa, por conseguinte, em 
materia legislativa pertence, nesta 
Casa, aos indivíduos. O regimen-
to, porém, estabelece preceito con-
trario, exigindo no art. 106 que os 
projectos sejam subscriptos por 
tres senadores. Portanto trans-
muda a iniciativa, no pdrticular 
de individual em collectiva. ' 

O sr. João Pio: - Si a maioria 
lhe não dá duas assignaturas para 
apoiamento, muito menos dará o 
seu voto de approvação á medida 
proposta. 

O sr. Valladares Ribeiro: - E' 
direito della negar o voto á medi-
da ; mas é tambem direito de cada 
senador agir aqui dentro desta Ca-
sa livremente ou, pelo menos, isto 
lt!e é assegurado na Constituição . 
Homens velhos, o nosso dever e 
gloria, hoje, deve ser conserv.ar e 
manter intanglvel o codigo · das 
nossas liberdades politicas. 

O sr. João Pio: - Interpretada 
a Constituição com esse rigor, está 
tudo errado. 



" ~ sr. Val/(ldarcs . Ribail'o: 
·Meu respeito por cl la, affirmo ao 
Mestre; roça pela adoraç~o. 

· Ma , cumpre colha ao rcdea ao 
meu Pegaso ... As desalin havallas 
considerações que acabo de· fazer, 
tendem, apchas, sr. Presidente a 
pedi r a v. ex c. a nomeação 'da 
com missão constant do requeri-

. m r ai, de tão · acendrado patriobs-
nío, que nao posso furtar-me ao 
prazer de pol-a, por m1111la vez, en1 
cvitlcndtl, des ta trib un a. 

Jnm, companlna c.,tr;lllgci ·a, 
. ob teve, num con tracto celebrado 
·com o governo federal, o favor de 
niío 1~agat fre tes pela conducção 
de mine rios na . trada Victo ria c 
Mi n a ~;: hoje propriedade dessa 
mesma tom panhi a . Dirá v. exc. : 
o lp~c tcJilU!' l'Piil 1sto':1! O .cguin-
tL : c que a C!'; ( I ada \'idnna e J\ \i-
llas gosa de ga ran tia de j uru , c-
dera I . 

·mento. 
,. Preval~ccndo-m e, entretanto, da 
' circumstancia de achnr-1ne na tr i-
buna, peço a v. ex c. li c ' ll ~il para 

· occupar-mc de ol1tro assumpto . 
' l~cf i ro-me :i nl cll sageill de s . cxc., 
o Presidente do Estado. 
· Como v. ex c. . ~bc, eu não as-
·sisti á sessão de installação do 
·Congresso Estadu :~ l. Obri gado a 
'ir ao Rio, foi naquella Capital q ~1 e 
'li, na manhã de 15, e. se importan-
te documento. Estou por isso mes-
mo habilitado a dar a v. exc ., em 
.Prime.ira mão, as impre sõcs da 
·Mctropole Brasileira . 

Meus senhores, apenas divulga-
da, a mensagem do Presidente de 
Minas constituiu, n9· ~i o, objecto 
forçado de todas as conversações . 
'Eu não inve11 to o termo; elle· J?ro-
_tou expontaneo de tod·as. as boccas ; 
foi transmittido pelo telegrapho e 
echoou 11 os editoriacs da imp rensa 
'de todos os matizes - a impressão 
_causada pela mensagem foi, no 
Rio, a ele deslumbramento. 

A um mineiro perdido entre as 
·multidões daquellc grande centro, 
o facto não podia deixar de causar 
. intima alegria. E' desta ~legria 
que venho fa ze r a v. ex c. c ao Se.-
iwao comparticipes . 

Narrando impressões, assi m um 
pouco á gui za de histori ador, de-
vo, par'a .ser verdadeiro, salientar 
que uin topico da mensagem me-
·receu commentario muito especial . 
· Trata-se, sr. Presidente, da-
quelle em que na sua lin guagem 
ultrn si11 gci!J. s . ex c. o Presidente 
do Estado, abo rda o problema d :~ 
siderurgia nac ional. 

Minas Geraes, sobrepondo aos 
seus os interesses da Patria Bra-
sileira na questão da lron, e~cre
veu, sr. Preside11te, srs. senado-
res, uma pagina · de tal elevação 

Ora, dl·~dc auc l!ll a nf10 IHHIVI'S-
c de paga r fre t •s pel,t tunca ou 

qunsi u11 ica mcrc:1doria que se pro-
põe a cond uz ir, estes fretes por 
força hav ri am de sahir da garan-
tia, o que V::t le ·a dize r, dos escor-
rupichados cofres da Federação 
ou, em ultima analyse, ·dos vasios 
bolsos deste pobre povo brasi leiro! 
.Foi isto, sr . Presidente, não foi 
outra co usa! o que o chefe deste 
Estado vetou. 

Bem haja s . cxc . I Possa este 
seu exemplo fructificar - para en· 
grandecimento da Patria e cimen-
to da Federação. 

Terminando, c como é esta a 
primeira vez que falo perante •) 
Senado, v. exc. ha de consentir 
q11e . eu envie da tri buna sinceros 
agradecimentos aos eleitores que 
suff ragaram o meu humilde nome. 
Que ell es - e tambem Deus .-
prestem-me o seu auxilio, para que 
eu possa cumprir, sem deslustre, o 
mandato que houveram por bem 
conferir-me. 

Tenho concluído. 
(Muito bem! Muito bem!) 
Vae á Mesa, é lido, apoiado e 

po~to em discussão o seguinte: 

Requerimento 
·O in fra assignado, convencido 

da necessidade da revisã'o do Re-
gimento In te rno do Senado, vem 

r querer a v. ex c. n nomeaÇão1 

para o alludi do fim, de uma com· 
missão especial de tres membros, 
tudo nos termos e de confo rmida-
de com o art . 79, do citado regi-
mento . 

) 

.. t 
:: , a.l á_' d~s· ses ões, 23 de julh d~ 
,JQ23, - Valladares Ribeiro 
: Não h a~entlo qu~ 111 peça· pala. 
. vra, encena-se a di cnssáo, . endu 

ta enc r roda SClll deba te c adia-
. da a votação por fa lta de 11 1111le ro. 

Communicaçâo 
. O .sr · Alfredo Catão, obfendo a 
, p~ l a ~rá, comu1 unica que a com · 
miS ao nomeada pal·a levar para-

.-b~ns. a sr · l[e embargado r Arthur 
,R• be•ro, reccm-nomeado mi nist('l) 
do Supren10 Tri buna l Federal de-
ra c um pri ntcnto ao se u dever ' 

• Nada ma i ~ havendo a t ra t~ r-se , 
.o ~ r · _ Pr s1 dente d~s i gn a pn rn 
amallha _a ordem elo dw regimental 

,Ç, , VQtaçnn d?. req 11erimcntÔ do sr. 
_Yallada_res h1beiro, sobre reforma 
.do Heg1mcnto Interno. 

.Lcvan ta-se a sessão . 

8. • SESSÃO ORDI NARIA AOS 
. 24 DE JULHO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo ·de Vas-
concellos 

SU JY,lMA RIO: - Acta . _ Expe-
diente . - Posse de 5enador -
Votações · - CongratulaÇões 
com o e~mo . sr. dr . Raul Soa-
r~s pela sua mensagem e inser-
çao nos Annaes de um seu dis-
curso· - _Considerações elo sr. 
P.assos Mala. - Refo rma 'do Re-
g!mento .Interno. _ Ordem do 

,d1a . 
A's doze horas, feita 'a ch amada 

acham-se presentes os srs . Diog•; 
,de. Vasconcellos, Ri beiro de Oli-
veira, Gabriel Santos, Simão · da 
·Cunha, Camillo de Brito, Getulio 
de Ca:valho, João Pio, Alves de 
!:.._emas, Passos Maia, 'Alfredo C:~
:tao, Valladares l~ i be iro e Moreira 
c~a. Hocha, faltando, com causa par-
tiCipada, ~s srs . Francisco 'Esco-
bar e .Lev11Hio Coelho, e, sem ell:.t , 
os ma1s senhores . 

Abre-se a sessão. 
A convite do sr . Presidente 

occupa .a _:adeira de 2." secre tari~ 
e sr . Sm1ao da Cunha. 

( . 
. . . .. , r , ' 

E' lida , posta en1 'diséú âo, qtlc 
se t'!Jce rta em. debnte, a acta 'da 
s,·:;sao ant7cedente, fi cando a sua 
v Jla:; ilo adtada por falta de nu me-
' legal . 

O .sr. 1." SC'Crelario dá conta do 
segt11n tc · 

EXPEDIENTE ' 
' '' 

R(·querimenfo 
a r rufcssora publica da cidade 

do !.>omba, Maria Helena de B'ri to, 
pedi ndo un1 anno de licença para 
t r~ ta_mc nto de saudl! .- A' com-
llllSSa d Justiça c. Legisl'ação. 

Posse de senador 
fichando- e pre'scnte no ed iflciu 

do Senado o sr. 'Xavi er f~olim se·-
~ ~a cl o.r elei to c já tecotthcci clo. ~ sr . 
Prc •dente, a réqucrimento do sr 
G~b r_i é l Santos, 'nomeia uma com-
m,ssao composta desse sr. e dos 
rs ·~ Mo r~:: ira da Rocha e Alfredo 

Catao, para recebei-o. 
lntroauzido com as fo rmalidades 

~? . cstylo, presta o compromisso 
1 ~g 11111~ntal c toma assento ó 'a llu-
didO enhor. ' 

Votações 
Verif!cando-se mtmero legal, 'são 

succcsst~amcn te approvadas a acta 
ela s~ssa o antecedente e as das 
antenores, que estavam sobre a 
mesa dependendo dessa form ali-
dade. 

Passa-se á 
Apresen.~aç~o ~e 'pdreceres, proje-

ctos, tfl.dtca~oes e . requerimen-
tos ·' · 

Congratulações 
O SR. PASSOS MAIA, obtendo a 

palavra, refere-se ao grande exito 
que, d~sperto u em todo 0 Estado e 
n?. P.a 'z a mensagem presidencial, 
dmg1da ao Congresso Mineiro pelo 
ex mo. sr. dr . Raul Soares e re-
quer se officie a s. exc. J~vando 
as CO II ~ ra tul a çiks do Senado pela 
esplendlda repercus ão de um do-
c.umento de tão alto valor patrio· 
hco. 

Requer egualmente seja transcri-
pto nos Annaes da Casa · 0 impor-
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tantlsslmo discurso pronunriado 
pelo ex mo. sr. dr. Raul Soares a.:> 
installar-sc, nc ta Capital 'o COJ: -
grc so das Municipalidades, dis-
curso cheio de r11tos conceito e dl! 
,grandes en inamentos patrioticos c 
que merece, por isso, esse :J r':Jlhi · 
JTiento especial por parte do Se-
nado. 

Postos a votos, em seguida, esses 
requerimentos, são ambos app ro-
.vados sem debate, mandando o sr. 
Presidente se proceda conforille o 
requerido. 
Discurso do exmo. sr. dr. Raul 

Soares, a que alludiu o orador 
O SR. RAUL SOARES: -Meus 

senhores: 
E' com grande emoção que vejo 

reunidos nesta asscmbléa, num 
mesmo pensamcn to de trabalho, 
numa só aspi ração de progresso, 
tão . legítimos delegados dos muui-
cipios do Estado. Vindos de todos 
os recantos de MinÇts, vós nos tra-
zeis um pouco desse perfume sadio 
do nosso interior, com seus cosht-
mes austeros e simples e onde se 
guardam as melhores reservas do 
nosso caracter. Trazeis-nos tam-
bem a palpitação viva do trabalho 
seguro e tenaz, que vai por 'toda a 
parte desbravando, lavrando e sa-
neando regiões inhospitas, povoan-
do e enriquecendo campos deser-
tos, transformando humildes al-
deias em cidades florescentes . 

A simples reunião - pela pri-
mei ra vez no Estado - de um con-
gresso geral de municipalidades, 
para di cutir assumptos que inte-
ressam a todos, sem preoccupações 
excl usivistas ou regionalistas, é um 
depoimento da civi li zação mineira, 
pois só nos corpos inferiores é pos-
sível o isolamen to 'dos respecti vos 
orgãos, cuja solidariedade e inter-
depenrlencia crescem sempre ft me-
dida que o ·organismo se aperfei-
çôa e ennobrece . 

Movimento de accentuado cunho 
democratico - que oxalá se repita 
periodi camente ·- esta audiencia 
aos immecl iatos representantes do 
povo, que com elle vivem e traba-

lham, 'com elle soffrem e produiel11, 
muito eleve concorrer para maior 
cfficiencia da administração, que 
não póde ser objecto de ensaios 
theoricos, porque, agindo ,sobre 
realidades, ha de basear-se em da-
dos positivos e factos verificados, 
que só o conhecimento 'concreto 
póde fornecer. 

Por isto mesmo, as theses pro-
po tas ao vosso 'exame não com. 
portam discussões academicas • 1 

Trata-se de questões praticas, qu2 
serão examinadas á luz do vosso 
"saber de experiencia feito", afim 
de se as en tarem soluções egual· 
mente praticas, que firmem um ru-
mo certo, uma orientação commu;n 
para problemas communs. 

A necessidade de formular um 
·programma de realização simulta· 
nea em todos os municípios, ha 
muito se impoz ·ao meu espírito . 

Que bella, que grande obr3, 
meus senhores, aproveitar a licção 
de tantas iniciativas felizes que se 
estiolam no ambien te estreito das 
raias municipaes, crear o .espírito 
associativo, coordenar esforços e 
recursos, traçar as linhas gera~s 
da activ idade dos municípios, in-
troduzir a unidade na va riedade, a 
harmonia no embate dos interes-
ses, o justo equi líb rio en tre os fins 
tocaes do municipio e os fins col-
lectivos do Estado, estabelecer uma 
collaboração intelligente e syste-
matica entre uns c outro! 

Nos paizes de centralização ad-
min istrativa ou naquelles em que 
as municipalidades têm uma dupla 
natu reza - de gestor dos negocios 
locaes e agente incumbido de cer-
tas funcções do governo - é facil 
aos poderes centraes fixar uma 
orientação geral. 

Entre nós, porém, os municípios, 
sahindo dos excessos oppressivo!l 
da subordinação á província, que 
tudo resolvia, para os excessos de 
uma autonomia, muito ampla, como 
que romperé\ln com todas as tradi-
ções imperlaes, apagando-se-lhes 
quasi a consciencia de que são au-
xiliares naturaes do Estado ; e j.1 
agora a idéa da cooperação, que 
irrompe de toda parte conto uttHt 

né~essidadc i ideclinavel, só póde 
ser re taurada numa assembléa ele 
homens conscientes c livres como 
esta. 

A fatalidade da nossa posição 
geographlca e o relevo e extensrto 
do nos o territorio obrigam num -
rasos municípios minetros a vivc-
ret11 segregados uns dos outros e da 
nos a Capital, com prcjulzos de 
ordem economlca e política c ~m 
detrimento do proprlo!l laços tle 
solidariedade da familia mineira, 
que felizmente vem resi tindo vi-
ctoriosamcnte a tantas condiçõr~ 
dcsfavoraveis, porque foram forja-
do do ouro de II OSSO!I corações 
nas fraguas de uma historia de lu-
da, de s0ffrimento, de sacrifício c 
ele tri urnphos glo riosos. 

Approximemo-nos, pois, :sempre 
que possível, para apertar estes no-
bres laços, no mesmo amor do pa!l-
sado e no mesmo anceio de pro-
gresso, e para conversar das cou-
sas serias da nossa Minas livre, or-
deira e laboriosa. 

A obra já realizada pelos munl-
c~pios mineiros, - considerada ~:~ 
seu conjuncto e tendo em vista a 
exiguidaúe de suas rendas e as dif-
ficuldades a vencer no rt!to destas 
montanhas tão distântes do llttorat. 
- não póde deixar de merecer Ó 
nosso applauso e a nossa sincera 
admiração . 

Com effe ito, das 178 cidades e 
vi ll as de Minas, 149 já contam 
abastecimentos de agu&, 140 dis, 
põem de illuminação publica, á ek-
ctricidade em quasi todas, 11 2 go-
sam do beneficio do telephone, 40 
apresentam custosas rêcles de cx-
gottos, 96, offerecem aos doemr-:s 
estabelecimentos hospitalares, al-
guns dos quaes adm iravelmente or-
ganizados . 

Contam-se por dezenas os mu-
ll :cipios que neste momento estão 
executando se rviços de agua, ex-
gottos, luz e saneamento nas sédes 
c nos districtos. Destes mcsnws, 
j it 81 têm se rvi ço de luz, IGO, de 
tdephone, e 257, de agna. 

Crescem, de anno para ann o, a. 
rendas municipaes, que já em 1 !1~ 1 
:ie elevaram a vinte mil contos. 

A. S,- 13 

Accentua- e visivelmente o rlos• 
so surto · progressista, succedenM 
do-se projcctoti, concessões e insM 
tallaçõcs de novos melhoramenM 
tos, concebidos e realizados pelas 
Camaras Municipacs. 

Por toda parte corre um sopro 
de vida, um calor febril de activi-
clade e progresso que é preciso 
aproveitar e coordenar . 

Ha certamente ainda muito que 
fazer . 

No tocante ao problema do en-
sino, em que a alarmante estatisM 
tica dos analphabetos tantas e tão 
graves apprehensões levanta no 
espírito dos homens publicas pela 
imoossibilidade de resolvei-o setn 
unia conjugação de esforços da 
União, do Estado e dos Municí-
pios, a cooperação destes é ainda 
muito deficiente, pois tem se limi-
tr.do em geral á doação de terre-
nos para casas escolares . Poucas 
são as Camaras que auxiliam a 
construcção dos predios, raras as 
que os fornecem, e as escolqs mu-
nicipaes actualmente existentes 
não excedem de seiscentas . 1 

Sobre a defesa dos terrenos do 
Estado, não raro invadidos e de· 
vnstadol) pela impossibilidade, da 
ftsca lização effectiva; sobre a con7 
~erva ordtnaria de proprios esta-
duaes, que não demanda seJJ;ío um 
pouco de vigilancia; sobre a pre· 
servação e replantio das mattas, 
que tanto interessam á aude e ~ 
riqueza do povo; sobre os syste-
mas fiscaes, em que as vezes se 
disfa rçam impostos inconstituclo-
naes c outras só cream embaraços 
economicos; sobre limites in'te-
municipaes, em que reina té,mta 
nnarchia, aggravada pelas inco-
hrrencias da legislação estadual, 
não raro apressada e sem metho-
clo,- muito ha que estudar, pon· 
dera r c resolver. 

Em relação á estrada, é cxcusa· 
do encarecer-lhe as vantagens, 
que os proprios antigos conhe~ 
ciam, embora t1ão tivessem des!'c 
poderoso instrumento economico 
uma concepção nitida e precisa. 

já se di sse que a construc~ão 
da estrada é. um dos productos 
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tardiOs da divls!o do trabalho, 
umál dá · applicações mai recen-
tes da idéa de capitallzaqáo. 
~6 mo~ernamente ~e avaliam 

com exactidão os r sultados ma-
ravilhosos da estrada, na redp-
cçã,? do frete, 11/i rapidez da cir~u
laçao na valorização da propnc-
dade, no desenvolvimento, em 
summat da · a~rlcultura, do com-
mercio e da industrla, c se com-
jmhende ver~adeiramente como o 
capital immobilizado na con '3 tru-
cçãp c conscrvaçfto da estrnda se 
HHáz c multiplica Indefinidamente. 

E' iJ!lJlgllvel que neste pyr.ti~u
lftf nl(.IÍ~Q r1n fctto O!:l nlljniCij)IOS 
pqla p~essão das propria~ popula-
çõel\, gue na estrapp, ma1s de qlle 
l'lll qualq11er o~trq &ervjço, veêm 4 
retribuição po!l impostos que pa-
g'é\111· 

Mas, no momento em que met-
temos hombros á obra formidavel I 

de encurtar as distancias pela aber-
tura, 111ellloramento e conservação 
das ''.stradas, sob um plano econo-
mico systematlco, é justo, é im-
prescindível que as municipalida-
des, que são as forças constructivas 
do progress.o .dQ Estado, se pene-
trem do mesmo espírito e collabo-
rem com o governo nessa obra be-
nemerita qos applausos de todos. 

No ponto de vista geral da ad-
~inlstplç~o municipal, mais sujei-
ta que qualquer outrfl á infiltração 
cl~ · ques~illncul .a~ pessoaes ou mes-
QIIinhos ipWres~jqtlos de partido, 
é inpjspeJtsavel 11111 grancle e gene-
ro 'Q esforço r.ara pçrmitf r-IIJe cer-
tfl jiqerdape de acçãp elll Qeneficio 
do ~esenvojvime11to dos respectivos 
municípios. 

Não pensemos em extinguir as 
luctas locaes, que ainda agora re-
tomaram seu antigo vigor depois 
da lei, que tive a honra de pedir ao 
Congresso e que foi saudada com 
tanta sympathla e esperança, trans-
ferlndo para o poder judiciario a 
decisão dos recursos eleitoraes, por-
que a vivacidade dos embates em 
torno das umas é um symptoma de 
~~ude ' do regimen e o siléncio dos 

comícios, signal lnill~Jdlvel da declt• 
dencia e ruína da vida publica. 

Mas, terminada a contenda, que 
os vencidos reconheçam aos vence-
dores o direito de promover o pro-
gre so do município, facilitando-
lhes a tarefa pelo cumprimento de 
seus dever s e que os vencedores 
não abusem da victoria, tantas ve-
zes mais difficil de sustentar que a 
derrota, e ante · tenham como pon-
to de honra jtJstifical-a por uma 
administração honesta, elevada e 
efflcicn te. 

Para isto é força que todos se 
interessem pelos negocias de sua 
terra, sobretudo os homens de in-
tolli~encia e valor, pois não é sen-
tenctando sobre pessoas, costumes 
e instituições, na tranquillidade de 
seus gabinetes, senão agindo e pe-
lejando, que melhor contribuirão 
para extirpar vi cios e abusos. 

O alheiamento, a neutralidade, a 
indlfferença, qualquer que seja a 
fórma de que se revista, eis o ini-
migo a combater resolutamente. 

O município é a escola, ás vezes 
um pouco rude, em que se appren-
de a luctar e a defender idéas e 
se con hecem, ao lado de tantas de-
cepções, os encantos da dedicação e 
da lealdade. 

Ahi se devem estrear os moços, 
apurar as vocações, experimentnr 
os caracteres, pois é a sementeira 
dos futuros administradores e po-
liticos. 

Mas, no pequeno circulo das 
questões municipaes, como nas e&-
pheras mais altas, é preciso encher 
as competições politicas de nobres 
desígnios, tocai-as de um raio de 
icjeal, dignificai-as pelo pens'lmento 
sempre viyo da grandeza da nossa 
cidade, úo nosso Est:lcf..l, do nos· 
so Brasil. 

Ness~ pensamento ina!Jg!Jro o 
Congre~so das MqpiçipaliqiHles. 

Que as vossas sessões se reali-
zem no mesmo espírito, que ,)fl vos-
sos trabalhos repercutam em t·odos 
os recantos do Estado, rreando e 
reanimando estímulos c iniciativas 
e operando uma indestruotlvel '.lon-
vergencia de todos os esforços e 

todas as energias para que Minns 
Geraes continue a sua caminhada 
gloriosa através das perspectivas 
da historia: - "sempre para de:m-
te e para cimal" 

A requerimento do sr . Camillo 
de Brito, o sr. Presidente nomeia 
para a commissão de justiça e Le-
gi lação, que e acha desfalcada 
com a auscncia de um de seus 
membros, o sr. Gabriel Santos. 
2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

Reforma do Regimento Interno 
Procedendo-se á votação do re-

querimento do sr. Valladares Ri-
beiro, pedindo a nomeação de uma 
commissão de tres membros, In-
cumbida da revisão do Regimento 
Interno e cuja discussão se achava 
encerrada, é o mesmo approvado, 
pelo que o sr. Presidente nomeia 
para a alludida com missão os srs. 
Valladares Ribeiro, jpão Pio e G~
tulio de Carvalho. 
· Nada mais havendo a tratar-se, o 
sr. Presidente designa para ama-
nhã a ordem do dia regimental e 

Levanta-se a sessão. 

9. I SESSÃO ORDINARIA, AOS 25 
J?E JULHO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUMMARIO: - Acta.- Ordem 
do dia. 
A's doze horas, feita a chamada, 

acham-se presentes os srs. Diogo 
de Vasconcellos, Ribeiro ~e Olivei-
ra, Gabriel Santos, Simão da 
Cunha1 Camillo de Brito, João Pio, 
Alves de Lemos, Passos Maia, Mo-
reira da Rocha, Xavier Rolim, 
Valladares Ribeiro e Alfredo Ca-
tão, faltando com causa participa-
da os srs. Levindo Coelho, Fnw-
cisco Escobar e Basilio de Maga-
lhães, e, sem ella, os mais senho-
res. 

.(\bre-se a sessão. 

A convite do sr. Presidente, óc .. 
cupa a cadeira de 2. • · secretarío 
o sr. Simão da Cunha. 

E' lida e posta em discussão, 
que se encerra sem debate, a acta 
da sessão antecedente, ficando n 
sua votação adiada por falta .te 
•numero legal. 

Não havendo expediente, nem 
pareceres, projecto , indicações c 
requerimentos, e nada mais a tra· 
tar-sc, o sr. Presidente designa pa-
ra amanhã a ordem do dia regi-
meu tal o 

Levanta-se a sessão. 

10.• SESSÃO ORDINARI~, AOS 
26 DE JULHO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de Vas~ 
concellos 

SUMMARIO: - Acta.- Expedi· 
ente .- Pareceres de commis-
sões.- Congratulações.- Dis-
curso e requerimento do sr. Ca-
millo de Brito.- Ordem do dia. 
A's doze horas, feita a chamada, 

acham-se presentes os srs , Diogo 
de Vasconcellos, Ribeiro de Olivei-
ra, Gabriel Santos, Simão da 

·Cunha, Camillo de Brito, Getulio 
de Carvalho, João Pio, Xavier Ro-
iim, Alves de Lemos, Valladares 
Ribeiro, Passos Maia e Alfredo Ca-
tão, faltando com causa partici-
pada os srs. Levindo Coelho, Fran-
cisco Escobar e Basilio de Maga-
lhães, e, sem ella, os mais senho-

lres. 
Abre-se a sessão. 
A convite do sr. Presidente oc~ 

cupa a cadeira de 2. o secretario 
o sr. Simão ~a Cunha. 

E' lida e posta em discussão, 
·que se encerra sem debate, a acta 
da sessão antecedente, ficando a 
sua votação adiada por falta de 

' numero legal. 
. O sr. 1 . o Secretario dá conta do 
I • t · segum e 

EXPEDIENTE 
Officios 

I Dq pr~sidente do , TribJmal da 
: Relação e do djrectqr da Estradíl d~: 



Pet·ro Oêsle de Minàs, âgrâdecen· 
do a communicação da constituição 
du Mesa do Senado. - Inteirado. 

Passe-se fi 
Aprescn~nrl!V ~e pareceres, projc~ 

elos, llld!caçvcs e requerimen~ 
los. 
O sr. Gabriel Santos, obtendo a 

palavra, offerece e envia á Mesa 
pel~ commissão de justiça e Legis~ 
!ação, os seguintes 
Parecer ao projeclo n. //6, da Ca~ 

mar a 
O projecto n. 116, da Camarn 

uos srs. Deputados, referente á ti ~ 
cença ed varios funccionarios, foi 
approvado nesta Casa em I . • dis-
ç_ussão e ~ambem em 2. •, na penul~ 
ttma sessao do Senado, com a 
emen~a 51ue lhe f~i offerecida pela 
comm1ssao respectiva, concedendo 
um anno de licença á professora 
do grupo escolar "Silviano Bran-
dão", desta Capital, Anna de Me-
dei r os Lima. 
~ commissão .de justiça e Legis-

laçao, a que TOI presente aquelle 
projecto, é ele parecer que o mes-
mo seja submettido á 3. • discussão 
e approvaáo. 

Sala das Cornmissões, 26 de ju-
lho de 1923.- Gabriel Santos, re-
lator. - Valladares Ribeiro. - Ca-
millo de Brito.- A imprimir-se. 

Parecer 
. A t~u1 11111 issão de jL· ~>tiça e Le-

g1slaçao, a que foi presente uma 
pctiç;lO de d. Maria Helena de 
Brito, professora da escola mista 
da cidade do Pomba, pedindo um 
anno de licença para fratamento de 
?aude~ achando-se o ;equerimcnto 
1n ·tnndo com mn attestado medi-
co, é ?e parecer que seja a mesma 
attendn.la e para esse fim se ada-
pte o seguinte: 

Projecfo n. /, do Senado 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Ocracs decreta: 
Art · I ." Fira o governo do Es-

tn~o. nuctorizado a conceder a d. 
Mar.1a ·Helena de Brito, professora 

da escola mista da cidade do Pom~ 
ba, um anno de licença para trata~ 
mcnto de saude, com os vencimcn~ 
to que lhe competirem. 

Art. 2. " Hcvogam-sc as dispas i· 
çüc~ em contrario. 

Sala das commissües do Senado 
26 de julho de 1923. - Valladarc~ 
Ribeiro. - Gabriel Santos, rei a· 
tor. - A imprimir-se. 

Congratulações 
O SR . CAMILLO DE BRITO: -

Sr. Presidente, venho apresentar á 
c?nsideração do Senado dois reque~ 
nmentos. 

O primeiro, para que o Senado se 
congratule com os presidentes das 
assembléas da Bahia Maranhão 

P 
, I I 

e ara, pelas datas da adhe~ 
s~o desses .Estados á lndependen-
~~a do Brasil, facto historico muito 
Importante e que levou já o Presi-
dente da Republica a declarar fe~ 
ri ados nacionae os dias 2 c 18 de 
julho c 15 de agosto. 

O segundo .requerimento refere-
se a uma commemoração que ain-
da perdura no coração de todos nós 
e á qual está li gado um dos nossos 
mais estimados estadistas. 

A exposição Internacional, que 
se encerrou ante-hontem no Rio de 
janeiro tem sido preconizada por 
todos aquelles que assistiram e vi-
r~m a riqueza dos nossos mostrua-
nos como a prova mais evidente 
do progresso cxt raordinario do 
Brasil, sendo esse grande exito na 
par!e que se refere a Minas Oeraes 
deyldO sobretudo ao governo de 
~~nas, q~1e ~e collocou, póde dizer~ 
se, no pnme1ro plano ... 

O sr fatio Pio: - Devido tam-
bem a Mario de Lima . 

O sr Camillo de Brito: - Con-
cordo com Y ·. ex c . . Ddacto, esse jo~ 
ven c nusp!CIOSO literato veiu mos-
t~a r com o seu talento extraordina-
1:10 . que .os poetas nem sempre se 
~lmlta!11 as musas; vão muito além, 
!nvadJn.do muitas vezes a seara da 
mdustnn e. do commcrcio. Elle deu 
nesse particular o maior attestado 
de sua plena capacidade. 

O sr. João Pio : - Aliás, em to· 
dos os ca rgos por que tem passado 

) 
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tem dado brilho em egual á posi-
ção que occupn. (Apoiados). 

O sr. Camillo de Brito: - Estou, 
como disse, de pleno accordo com 
v. ex c. Mas nl!stc caso, devemos ir 
tambem á genesc do nosso progres-
so economico - devemos nos refe-
rir tambem aos nossos lavradores e 
aos nossos industriaes, que tanto 
concorreram para abri lhantar o 
grande certamen internacional. 

O sr. Passos Maia: - Apoiado. 
O sr. Camillo de Brito: - Iria 

além ainda: queria que v. ex c. fos-
se ver e elogiasse o concurso ines-
timavel do mineiro, daquelles que 
das entranhas da terra tiraram as 
joias mais preciosas, os minerios do 
maior valor, para expôr aos olhos 
do extrangeiro, evidenciando assim 
que .seremos um dia a primeira po-
tencla do mundo em materia prin-
cipalmente de mineração. (Apoia-
dos). 

Um sr. Senador: - Mas, v. ex c. 
deve notar tambem que o pouco 
que temos feito nesse sentido está 
em mão de extrangeiros. 

O sr. Carnillo de Brito: - V. 
exc. devia dizer antes que está nas 
mãos dos capitalistas. 

E é preciso que o cxtrangeiro re-
almente venha, mas com o seu ca-
pital, como tem feito. 

O sr. focio Pio: - Então v. ex c. 
não é nacionalista I? ... 

O sr. Camillo de Brito - Esse 
partido a que v. exc. pertence e do 
qual é um dos mais festejados orna-
mentos, não tern sido senão - po-
demos dizer assim - um mal para 
a Republica. V. ex c. sabe que o 
que está em dia hoje é o interna-
cionalismo. Não temos patria no 
sentido classico - da limitação de 
um determinado povo dentro de suas 
frontei ras . A patria é onde está a 
humap idade ... 

O sr. focio Pio: - O Brasil h a 
de ser sempre o Brasil. 

O sr. Camillo de Brito: - V. exc. 
é porque entende, com os antigos, 
que patria é a limitação elas fron-
teiras. Eu entendo o contrario -
patria é onde nós temos o incremen-
to de nossa raça, a sédc dos noRsos 

trabalhos, de nossa actividade, de 
nossos pensamentos. Ora, si é as~ 
sim, pergunto: onde está a patria 
de um homem illustrc como v. exc.? 
Está no convivia dos homens de le-
tras, dos homens ele sciencia; a pa· 
tria nesse caso é o mundo inteiro. 
V. exc. tem a sua patria na Alie~ 
manha, na França, por toda parte. 

O sr. Passos Maia: - Seria mui-
to bom si todos pensassem assim; 
mas ha paizes que não são desse 
me mo sentir . 

O sr. Camillo de Brito: - A pa· 
tria tem dois sentidos: um refere-se, 
em ctuvida, á limitação de suas 

fron tei ras; mas o outro é referente 
á formação elo espírito nacional. 

O Brasil ha de formar o seu es-
pírito pela fusfto com todas as na-

:;ões cultas elo mundo. 
D'ahi é que se póde dizer que 

a raça l> ra ilcira tomou incremen-
to cspeci ai. .. 

Um s'r. Senador :- Não apoiado. 
Si tivesscmos só a raça guarany, 
si todos fossemos de origem auto-
chtone, ou tapuia, se ria melhor. 

O sr. C a mil/o de Brito: -Não, sr. 
v. ex c. deixou-se impressionar na-
turalmente pelos nomes das ruas 
desta Capital. .. (Hi/aridade). Não 
concordo. Patria, como disse, tem 
varios sentidos, e eu adapto aquel-
le que dei h a pouco. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Pa-
tria é o grande amor. 

O sr Camillo de Brito: - V. exc. 
diz muito hem! patria é o amor da 
humanidade, c é o que dizem os tra-
tadistas. 

O sr. fatio Pio: - V. exc. está 
dando um grande elastcrio a esse 
amor. 

O sr. Camillo de Brito:- O Bra-
sil, dizia eu, distingue-se, sobretu-
do neste momento, pelas suas rela-
ções constantes com o extrangeiro, 
pela fusão que faz de · suas idéas 
com aquillo que ha de melhor no 
espirito das naçties cultas. E nem 
se pôde comprehcnder a formação 
de uma patria na America senão 
nesse sentido . Vejamos a patria elos 
yankces: o que se encontra lâ é .a 
fusão de todas aR nacionalidades c 
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~àças. Tornou-se, por Isso, uma pa-
tria muito distincta daquella que 
pertence M novo !]HIIldd, e é a ra-
zão por que nós es tamo crn melhor I 
po ição do qui:! todas as outras na-
ções. Não temos, na America, os 
prejuizos resultantes do exdusivis- 1 

111o que têm pesado . obre aq ucllas 1 

nacionalidades que disputam a he-
g mo11ia sobre todas as outras. 

Um sr Senador: - Nós somos 
pura e exclusivamente brasileiros. 1 

O sr. Camillo de Brito: - Brasi-
lei ros, de accordo; mas devemos es- ' 
ta r em contacto intimo com todas as · 
outras nacões. 

Sr. Presidente, v. exc. viu que 
os apartes me desviaram para uma ' 
di scussão sem analogia com o que 
eu ia dizendo. 

Eu tratava da Exposição Brasi-
leira e queria que desta ·tribuna fi-
casse bem gravada a definição que 
dei de patria e de patriotismo. Não 
posso comprehender que o naciona-
lismo vire as costas para aq uelles ' 
que não nasceram no Brasil. Dese-
java antes qt.le o nosso espírito fos-
se essencialmente christão: que to-
dos tivessem guarida na nossa in- . 
timidade mental . 

O sr. João Pio : - Eu sou um 
delles . 

O sr. Alfredo Catão: - O nacio-
nalismo não exclue o deveres de 
hospitalidade. 

O sr. Camillo de Brito: - Não 
· posgo comprehender de outro mo-

do. Conheço h a muitos an nos o H-
lustre sen.ador res idente em Congo-
nhas e se1 qu ~ o seu coração é bas-
tante vasto; sei que s. ex c. está 
prompto, até pela sua qualidade de 
sacerdote, a ~ontribuir para isso, 
sem preconcet tos de raça , sem na-
cion~ l ismo, para que todos se ap-
prox lm cm de nós, porque essa é a 
tendencia do Brasi l. 

Sr. Presidehte, a Exposição do 
Rio de janei ro foi um a prova cabal, 
uma resposta completa á intenção 
dos nacionalistas . Lá concorreram 

· as principaes nações do mu rido, cohl 
seus trabalhos, suns industtilts, seus 
productos. Desde o Japão até a 
I'l~erra, todos foram promptos 

em acudir ao convite do Brasil, fM· 
tejando uma data puramente patrio-
tica tomo c a, que uão lhes inte-
ressava di r ctnm nte. ra, si todas 
as noçõe. as. im procederam, soli -
cltn em ahri lh antar a épopéa da 
nossa lndepend ncia, como dizer 
que •li as não f<1z m lambem parte 
de nos~a patria? Venham todos, o 
Japão, a hina, os romanos, os 
russos, venham todos povoar os 
nossos desertos, as grandes ex ten-
sões de nossas florestas incultas . . . 

O sr. Passos Maia - Venham, 
mas que se interessem de verdade c 
se naturalizem. 

O sr. Camillo de Brito . .. venham 
todos elles, com a mesma affabili-
dnde e com o mesmo desejo de 
progresso industrial com que acor-
reram ás festas do nosso Centena-
rio. 

Sr. Presidente, no requerimento 
que vou fazer eu não desejava to-
car nessas questões relativas á pa-
tria, nem naquellas considerações il 
que me arrastaram os apartes dos 
~ob res senadores. Não queria, por-
ISSO que estamos em uma época de 
agitações. Depois da guerra euro-
péa, ainda os espiritos estão exal-
tados, e, no Brasil, quando o ex-
tran geiro nos vem com o seu espi-
ri!o de tranqui lliclade e de paz, é 
trtste ver-se nas fronteiras do sul 
um dictador, para manter o seu pre-
dominio, arrasta r os nossos irmãos 
a uma lucta. a uma verdadeira re-
volução . (Muito bem!) . 

Isso, srs., pó de abalar o nosso 
credito, depôr contra o nosso paiz 
no cxtrangeiro ... 

O sr. João Pio: - Não apoiado. 
O sr. Camillo de Brito - quando 

os Estados do norte procuram man-
ter a sua democr:1cia e continuar 
na sua mnrchn nscensional para o 
progresso. Todos devemos .Jamen-
tíl r c muito essa lucta do sul ... 

O sr. foão Pio: - Não apoiado. 
A lucta é sig-nal de vida. Mostra que 
:1quelle é um povo que tem alm a. 
que ten1 sangue, qt1e é ce1 pnz de 
morter jJelos seus idéaes, não é uma 
c~lmaria podre, um povo sem ener-
gia. 
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O sr. Cctmlllo de Brllo : - Ti v'"' O sr. Jo1io Pia: - V xc. nu e r 
'mos cturmHe o impl!r io t:J rcvolu· um argumento irrtspondivel? Está 
çcies, muitos pronuncinm •ntos, ma nu Prcsidencio dn Repltblica um ho-
todos 11ot 11111 Ideal, c cj~u l é o ideal n1cm acimn d' todn excepçijo, um 
dlt rev tu çáo do sul? Ma1lt •r a di .~ vcrdlld ·iro c tadista, um admi nistrn-
tthdura de un1 t hcfe. . . dor como poucos. U sr. dr. Ar-

O sr. joád Pio : - Niio apoiado . thur Hcrnardes t~t!ria inctlpl\z de 
E' urh d maior s ltclh1ini trnd rd ustentar no governo do Rio Grande 
~tu! t 'rit tido o BrltSII, 11111 hoh cttt Ua um homem que nilo tive se sido te· 
ptincipios. al11l:n te eleito, Ellc está governa h· 

U sr. C a mil/o de 131'1/o: - Mtt cto o Hio Grande e o sr. dr. Ar-
que est{l mu~trunUo , pbr ti!Tla XCC.I thu r Bcrnardes é o Presidente ~a 
p~tto , ctJiuo a pr ut.:o · pouco nquelltl l~ e1í u b lic a: ba {a esta consideração 
[ . facto é ca11nz d 1 dividir n rcligiitd parn mostrar qut! o a tual presiaen-
c il lcv•iJ,tnt um altnr (t lotlldc dll te· do Hio Ora1tdc está legalmc!1te 
\ hux. eleito. 

Sr. Prc~ ldcntt• , nub c só dt!s ta tti~ O sr. Camil/o de I3rilo : - f'or ls-
bttna : da ottlrn Casa do Co1tgtesJ . li mesmo que o sr. dr. Art~ur 
so já um vivd ptofcsto st! tevanlotl Bernardes é uss.:! e tadlsta e esse 
contra esse c tado exccptibnat tld republicano que todos nós conltcéi:-
Rio Grande do Sul. Eu quizerd q~d mos é que penso que elle não esta-
nilb !Jor u111 1irotest , rhas qt1e no~ rá aÍJolando o governo de um dicta-
dlri g ssemos aqllclle povb ao menos dor. i' 
corl1 Um voto pt!lo restabclcci rnentd O sr. Presidenle: - Peço 1tehça 
ch:t paz 11d sul. ao IIOtitC senfldor j:nll'a lembrai' que 

O sr. ]ot1o Pio: - Nfib; deixemos não acho curinl s. exc. tr<ltér j)h-
o l~io Ora11de lu cbt, qtfe ellc luctrt i'H este tecinto a dlscus ão tlà poli-
pnr um idéal. tica intetna de ttm Estado. (Apoia-
U .~r. Calnillo de Brito: - O IM dos). 

ütancle nãb prcci. á luctar para O sr. Camillo rir. Brito: - Mâs eu 
mostrar a sua htavura, o seu valor r:ntcndo que a Hfsclissáo terh r~là
militar . Ellc conta entre ns sutd çáo com o reqllcrlmeiHo que dese-
tor n gencrncs brilhantes. Lá sà jo fazer, no sentido de se formu-
vê tambem o heroistno de sua ca~ lat tJt11 voto pela paz rlô ris~!. 1 J 
vall ari a, no lavei já nos f as tos dd O sr. PresideTife: - r-ode(a r,a-
tiossa historia. . . zel-o sem, entre te tito, atacar o ,cht-

0 sr. ]01io Pio : -E foi esse poJ f<! de tlm EsUido já reconliectdo pelo 
vo notavcl que elegeu esse seu pre govcrflo da Uh lão. 1 

Sldelite, de açcordo aliás com stut o sr. Catlllllo de Brlfo: - roi 
Constituição. ncceito e reconhecido antes d re-

0 sr. Camillo de Brito - Nf10, sr1 volt1Çáo, mas desde que o pov se 
el le não foi eleito, porque um presi levantou, eHe ptoptlo dt!Via petlir 
dente de Estado que preside a sua a intetvehção fcdetnl no Esütdd . 
propria eleiçfto, qt1c dispõe de todos O sr. Prtsidentc: - Jhslstb 11r1 
o poderes, em conRcicncia niw scl minha obs tVrlçãd c p 'ÇO ab nobre 
pode cli z> r eleito numa dcmocrncia., scn:1dor se abster de co11tin uar nês-

0 sr. ]mio 1-'io: - Em outra par- se tetreno . 
te, nfto, de certo; maR no Rio Gran~ O sr. C h mil/o H c! Brito: _,_ Vou 
de a Constituição o pcnnittc. DeJ concluir, sr. P1·esidc1ite, pedilido a 
pois, o gaucho é um povo inclepen- v. cxc. se digne de constiltar ·a Clt-
dente, nüo se : uhnwtt •ria ao man- .,n !;C consente em que eja tran!;cri-
donismo de ningucm; si o reelegeu pto 11os nost~os annaes o bellisAimo 
1oi 1 orque nssim entendeu . cli~curso pronttn <:iacto pulo sr. dr . 

O sr. Camil/o de Brito: - PM ser João Lui z Alves ministro da .Justi-
lllctepenclenle é que se revoltou con- (. ça por ~ccasiã~. do enc~rramento da 
tra o dictaao1 • _ . _ . ~ _ t:..xpôslçao do CentenanG dâ nDssa 
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lndependencia. Desejo multo que 
esse discurso fi gure nos annaes, 
principalmctite porqu o grande 
progresso industri al de que deu pro-

va o no o mostrunrio naquella Ex-
posição é devido sobretudo ao pro-
teccionismo inaugurado no paiz por 
esse notavel jurista c grande publi-
cista, de que Minas tanto se orgu-
lha . (Apoiados,· muito bem!) 

Foi elle, com effeito, que Inaugu-
rou no paiz a politica proteccipnis-
ta. Desde essa época, começou a 
nossa indust ria a progredir. Ainda 
ha pouco li um art1go sobre o al-
godão, de um dos maiores economis-
tas inglezes, dizendo que o meio de 
afastar a crise do algodáo era obri-
gar as colonias a estabelecer um di-
reito fortíssimo sobre a importação 
desse genero, ido do Brasil. 

E', portanto, o proteccionismo a 
grande política, á qual muito deve, 
como disse, o brilho da nossa Ex-
posição. 

Manúq á Mesa os meus requeri-
mentos . (Multo bem! muito bem!) 

Vão á Mesa, são lidos, apoiado. 
e entram immediatamente em dis-
cussão os seguinte~ 

Requerimentos 
Requeiro que se lance na acta 

u~n voto do Senado de congratula-
{ çoes com os Estados da Bahia Ma-
·' \ ranhão e Par{t, pelas data. 'de 2 

e 28 de julho e 15 de agosto, em 
que adheriram á Independencia do 

I BrasiL 
Sala das sessões, 26 de julho de 

1923. - Camillo de Brito. 

\ 

Requeiro seja incluído nos An-
naes o discurso do ex mo . sr. dr. 

~. joã? _Luiz Alves, encerrando a cx-
pos1çao do Centena rio. 

Sala das sessões, 26 de julho de 
1923. - Camillo de Brito. 

Postos em discussãQ,é esta en-
cerrada sem debate. 
· Fica o I . o sobre a mesa para ser 
votado quando houver numero, e 
quanto ao 2. o o sr. Presidente 
julgando in terpretar o sentir d~ 
Senado, . dá-o como approvado 
e auctonza a inserção soli citada. 1 

Discurso a que se referiu o sr . 
Camlllo de Brito 

O SR. J ÃO LUIZ ALVES: --
0 encerramento official da Expo-
sição Internacional de 1922 só po-
dia ter Jogar em uma reunião1 co-
mo esta, destinada á entrega dos 
premios conferidos aos expositores 
extrangeiros e nacionaes que a ella 
concorreram. 

Este é, como em todas as expo-
sições, o coroamento de uma obra 
de es timulo industrial, de ·inter-
cambio commercial, de ensinamen-
to economico c de natural agrade-
cimento a todos quantos aq ui vie-
ram - nações e indivíduos - fes-
tejar comnosco a data do nosso 
centenario de soberania interna-
cional. 

Foi rapido o caminho percorrido 
pelo povo brasileiro. Em cem an-
nos fizemos a lndependencia, fize-
mos a gloria historica do 2. o rei-
nado, fizemos a abolição da escra-
vidão, fizemos o rcgimen republi-
cano. 

Quasi que cada um de nós viveu 
todos esses estagies da nacionali-
dade do Brasil imperial ao Brasil 
republicano . Menos de meio secu-
lo se passou entre a minha propri::t 
Pxistenciil e a deste centena rio da 
Pa tria livre . 

Quantos ahi estão vivos para at-
testar o esforço c o patriotism;) 
com que a nossa raça e os seus di-
rigentes - souberam construi r es-
ta grande nacionalidade. 

Quantos? Muitos, porque os ve-
lhos de 70 e 90 annos são inn ume-
ros na nossa terra e ell es podem 
testemunhar que, se os seus olhos 
não viram as alegrins de 7 de Se. 
tem bro de 1822 r. se seus ouvidos 
não ouviram os écos do brado do 
Ypiranga, comtudo no seu berço 
seus prorrenitores lhes puderam 
tr a n~rnittir ao'1ellas alerrrias c 
<Hluelles éros cte aue noctem assim 
cons iderar-se testemunhas! 

Um centcnario é quasi nada na 
vi rlil de um povo. 

E'. precisamente por isso que o 
Brasil se póde orgulhar elo oami"' 
nho percwrrido. 
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Ponhamos de parte o vezo de 1 
denegrir o que é nos o (vezo que 
felizmente não é só nosso), olhe-
mos para essa esplendida vida de 
cem annos e exclamemos "sursum 
corda" I 

Sim, senhores, levantemos os co-
rações e tenhamos confiança nos 
nos os destinos e no futuro de nos-
sa Patria. 

Tal é a força ascencional de nos-
so progresso que nenhum impedi-
mento pó de nem poude até hoje 
lhe ser posto pela má vontade dos 
descontentes, pela perfídia dos 
ma;us cidadãos ou pela hosti lidade 
dos falsos patriotas. 

Os detractores, os descontentes, 
os demolidores passaram, mas a 
obra dos constructores da naciona-
Jiqade ficou viva e subsiste na me-
moria do povo brasi leiro e assim 
chegámos á R e publica. 

Esta a assiste, aggravada pela 
anarchia moral e mental do secu-
lo; no mesmos combates ás pre-
tensas desillusões dos que com ella 
não sonharam e ao exaggerado 
"laissez aller" dos que com ella 
não se preoccupam. 

Destes, dos que com e lia - a 
causa publica-a "re publica" não 
se preoccupam, vem o ma i ~ r rnal 
- porque põem os seus interes·· 
ses e a sua indifferenca acima dos 
interesses da commuphão. 

Eu prefiro a triste figura de 
Cassandra, vaticinando males que 
podemo~ prevenir ou remediar, ::i 
dos indiffer'entes que o Dante con-
dem nou: "non ra1.1.~ionar di ·ler, 
m:-1 g-uar.da e passa" . ' 

Não foi certamente p:-1ra egtes 
que se fez a Exnosição Internacio-
nal. ora encerrada. 

Foi, sim, para ' os oue Rqui vie-
ram admirar o nroctirrio"o progn:s-
so economico do Brnsil em cem 
annos de existencin como Nação. 

Si esta solem nidncle comportas-
se um estudo estatístico. eu vos 
mostraria o nnsso vertirinoso pro-
gresso economico em todos os cam-
pos da actividade productora, que 
só contestam os que ignoram o·.1 
não ·estudam a nossa evolução. 
, E' erron~o o c~ncQito d~ o.ue a 

Exposição foi tllll lllSuccesso. Basta 

dizer desde já que ellà foi vi itada 
de 7 de setemb ro do anno passado 
a 2 de julho deste anno, em 10 
mezes, por 3. 626.402 pessoas, o 
que dá uma média dia ria de 12.723 
visitantes. 

Puderam e ses visitantes - 11<1-
cionaes ou extrangeiros - ver, no 
conj uncto dos no sos mostruarios c 
na excellencia da exposição pasto• 
ril o valor das nossas industrius 
m~nuf::\ctureiras, a riqueza da nos-
sa industria extractiva, e desrn· 
olvimcnto da nossa agricultura c 

de nossa pecuaria. 
Tão notavel foi a licção colhida, 

que ella, tendo o prazer d.e repeti~, 
levou industriaes ~xtrangCifos a di-
zer, de publico: "Vimos os mo'3· 
~ruarios da industria brasileira e 
verificamos que o Brasil já é um 
oaiz industrial , cujos mercados se 
nos vão naturalmente fechando 

·pelo crescente progresso de sua 
propria producção." 

Na verdade, senhores, no dia em 
Que tivermos resolvido o proble• 
ma da siderurgia, que é o proble-
ma das machinas, .dos trilhos e dos 
materiaes de construcção naval, po· 
deremos ser um povo que se bas· 
tará a si proprio. 

Não que esse seja o idéal a attin-
gir, ao contr,ario s~rá, _ ent~o sim, 
o momento da apphcaçao ngorosa aa phrase "importar barato o que 
só podemos produzir caro", man· 
tendo assimo nosso intercambio 
com todos os povos como condi-
ção de solidariedade humana e rie 
cordiálidade Internacional. 

Foi esta cordialidade · que mais 
uma vez tivemos occasião de apre-
ciar com o nobre concurso de pai-
zes amigos nesta Exposição. 

Como poderemos esquecer essa 
maravilhosa evocação do passado, 
essa obra prima que os artistas de 

uiz XV realizaram ás portas de 
Paris, e que é o Petit Tri anon , 
aq ui reproduzido pela França na 
Avcni~a cias Nnções? 

E' certa1nente, com a ·maior sau~ 
clade que vemo tornar de novo •O 
caminho do seu paiz as obras ines-
timaveis e de um gosto tão ap'urn· 



<In que 11fnda ha pot(co alli r.dtfll-
revamos. 
' A ln g1atE!rra foi mbdestt~ qual1-

to no numcrc1 de expositores, m<ts 
n cxiguidad de seitA mo~tntllrios 
1 ncontrou compen~ação na adlt11ra-
vél escolha dM objectos cxhlbidos. 

Nn seu jJ'alü~lo c!Jntctrtplamos o 1 
C(r:1ndeza e a calnHI da antiga Al-
hlóh, paiz das l1ell a!l trmllçfíes li -
herae~, t uja influencia sl! fez sen-
111 em tdd{f, os 1 otttos tio terra. 
1 A. ht:roica Bc1gitrl recorda-nos, 

··a'll 11 seu graclosb pavl1hiio, o es-
t~ · l o (' OS habi!OS do sell ]JOVO tão 
lahoriosb e tf10 atliafitado. 

A lnamdrcn offerea u,;no~ occá· 
I li o d apreciar os ma gni flcos pro-

dll tos déJ sua ceramita, tão irlvc-
jddbM e prdchtndos. 

A ltaliE1, ctn vat~tiJ f1alíHliiJ 1 mara-
vi lhou-nos de munificencia de to· 
da n e!ipccle nft sttn IHHUstria é na 
~uh art'. 

A tdtéc -Slovâq uia. fez tio Ms-
sn paiz a primeira das sUas ma 
rtlléstnçttes ·~ tmmicàs no extetior, 
omo naçãtl ~obt.l!'ana, surprchen-

déndo-flos jJelil ~110 j)rdllucÇão e 
de. ehVdlVlr11cnto indtf ttial . 

A Atgetltlna, a nossn amigá ' e; 
vlzll1hll db sll1 construi u ilh1 pala-
cio soberbo, qtte tddos üdmirafli e 

o~ productos das suas lndll ~ trifl s que t:dtestà a importancla dá no-
sfln innurneros, ·e este· de um pu-1 hre rtação, ct ja rnartha triU\nphnl 
Jrr ~em rival . Os bcltos bronze~ nô caminho dtJ progressô lhe te .. 
tlr,IHlos á Municipalidade c no gu-• serva na hisfotia do mu11db os mais 
V<'lllO élttestarao sempre a stía âmi- alt!Js destillds. 
zadc pf•lo Brasil , ! o Japão; com o sed pavilhão de 

Os Estados Unidos, a poderosa esf~•l0 e de onstrucção caracteri:;-
:wção .nmign, quiz deixar o teste-! Hca, Hos tro uxe a sua arte drigi· 
nwnho constan te de sua · solidarie-

1 
nnl c n slta delicada rl dntdilcHt ra 

dadc para com o Brasil. cotuüruin- de .set.las, portellanas c hrot1zes. • 
do o . eu palacio deflnltlvb

1 
desti- Tendd chegado em u ti t'no lbgtir, 

nn.lo de agora em deante a s~de 1 quiz Prlttugilt éohipensar, pe1ó es-
cla ~Ja cmbaixaaa. plcndor e pela in1jJortancla da sua 
~L. c palacio admirámos a ca-' tnanifestaçfio a sim demora 11o.'com-

pll' IIC'i cla organização administrati- parecimento :10 Cettattl'~n, CifCtllll· 
vn do povo norte-americano, se- strtnéia ~gsa devida, cotho se sabe, 
~reclo do seu progresso vertlglno- as diifictiltlades cbtn que ludou no 
su c da ~ ua grandelél politica. llitclo dog trali al•• "·' 

(l Mex;co, tão amigo do Brasil, Nação productiva e patria de ar-
procurou, nesta occasião da com- tistas, vlmol-a tal. As s:.~as produ· 
mt•moração do no~so Ccntenario, cções, quer no terreno artistiJo, 
tllRni fl t.tar muito ela ramente 0 quer no terreno industrial, uiío , O· 
flllél!lto está ligado ao nosso paiz . ram par a nós uma revelação. a-
Nã0 podemos esquecer as primei-, hiamos de qunnto c capaz esge va· 
ras sPmanas de se tembr?: em q<te lo rogo paiz. 
a Escola de Cadetes Mexicanos, Nos pnvilhões dh Belllirn tivr-
vi!!Lt alegrar em nossas ruas, e eh1 mo~ ainda occasiiío de admirat os 
que «t'll admimvel banda typirn tnngnificos producto~ metalltfrgi· 
1:~nto nrs encantou. Pnm attestar cos do grilo-du cado de Luxembur-
f\ lll c!a Pl'los seculos afóra a gtan- go. 
de :trni7.i~ que nos orellcle a es- · A Bulgill'in longi tHjun rtão qlli7: 
!';e nohrr paiz,ficou a1li á Avenida deixar pél~~ilr a occasião de mo~:
Brira Milr, o bc11o rnonufllento de trar-nas algUns dos seus productos. 
hi·ntm:. lc"m brando o legendario Teve a expmllçiío ainda 0 con-
hr ··oe dfl nação mexicana· cur~o de al guns cxpo itores da Hni-

A Succia c a Noruega mostia- !anda ; da Suiss:t veitt tambert1 tllna 
r11111 em doi~ característicos pavi- hP.llisslma collec~5a de relogios e 
_lh ões os productos especines dessas r.hronoHietros Pateck Philipe, de 
regiões septeutrionaes. famà ntunéllal1 e o Chile esteve 

tambem representado pcloR mo~>
truarios de salitre da conhocjdn 
A sociação St1lltreira. 

A representação dos E tadPs 
brasileiros foi elas mais brilhantes. 

1 jury de Recompensas exanti-
nou, fiaR di fferentes classes os pro-
duetos de 9.926 xpo itores, sen-
do: 1 

Da Argentina. 447; ela Belgir.a , 
2fi2; do Brasil, 6.013; ela Bulgaria, 
10 : do Ch ile, 1; da Dinam~rca, 83; 
do E tados Un idos, 244: da ln gla-~ 
terra, 143; da !ta li a, 300; do J :t-
nii6, 166; do Luxemburgo, 17; do 1 
M xico, 552; d<1 Noruega, 62; de1 Portugal, 786; da Suissa, 1; ela 
Tchcco-Siovaquia, 65. Total, 9. 92li. j 

Os prcmios attribuidos aos expc~
sitores extrangeiros, num total u r. l 
3.913, são das categorias seguin-
tP::;: 

fóra do concurso, 264: GranJQ' 
Premio, 1.582; Diploma de Honra ,~ 
469; Medalha de Ouro, 926; Me· 
dalha de Prata .. ')02; Medalha de · 
Btonzc, 56; Menção Honrosa, tl4. 
'J 913 . ' 

M- recompensas altas - "Fór:t; 
de Concurso" e "Grande Premio" 
- coubemm nas proporções se-
!!Uin1e<.: aos differentes paizes ex· 
tra!1$!dros e recahiram principal· 
m~n tc sobre os productos que pre-
nllamos . 

Argentina - 10R prcmios ao I 
r.nsino em todos o~ seus ramo~ 
á imprensa e ás artes graohicéls' • 
institui ções agrícolas, industrias ali~ l 
mentares, vinhos, calçados e insti-
tni cões referentes á economia so-
ci al. , 

Bel!;{ica - Os exposi tores bel.' 
f!as figuraram em 68 classes ~ ob-
tiveram 211 reconmensas altas, 
principalmente as in clustrins do li· 
vro, mfl teriacs de construcção, mn··l 
teria! ferro-viario c de n:wegnção 
e prandc .e pequena metallurgia. 1 

Bulgflna - A Bulgaria figurau 
em G c l ass~~. mas os seus prlnci-

1 

paes mo~truarios for<lm exhibidog 
direc t ~mente pe!o governo. 

Chile - Do Chi le apenas com· 
pareceu a Ass.ociação falitreira do 
~hi l e, que foi considerada "fóral 

de Concurso", por já ter obtidll 
1rande Premio em exposição ante· 

rio r. ' 
Dinamarca - A Dinamarca ex-

poz em 43 elas ' C., obtendo 47 re-
compensa alfas, principalmente pa-
rn imentos Portland, porcellanas e 
ce ra mica de nrlc. 

E:->taclus Unidos - s Estados 
Uuld!Js cbnsq~uir<lm dó jutv a maior 
1 drtcnta!l m de grandes · prcmlos; 
()s st'lts c:q'losittJrcs figuraram em 
71 tlasscs, com 174 recompensas al-
tas para machinnfl ele escrever, in-
strumentos de muslca,, apparelhos 
ele mccanlca, clectricidade em todas 
a~ suns applicaçõcs, material ferro-
via rio e grande c pcqltcna meta11ur-
gia. 

A França obteve o maior mtlllc-
ro de recompensas altas, nada me-
nos de 585, que couberam princi-
p;tlment á industria do livro, a 
trabalhos tlc nrthitectüra vinhos e 
li cores, .a rtes elecotativas 'e mobilia-
rio, ·industria de tecidos, porcella-
nns finl:simél~ , tapetes, productos 
pharrnaccuticos, etc. 

Merecem menção especial as in-
elustrias elo governo daquelle paiz: 
lh1prcnsa Nacional, Administração 
de Moedas e medalhas, manufactu-
tas de Gobellinos e Manufactura de 
Sévres. 

Os expo itores hollandezes fo-
ram apet1as li que expuzeram mate-
rial electrico, li co res e material pa-
ra portos mnritimos. 

Si .considerarmos o numero de 
expositores e o numero de recom-
pen as por elles ohtidas, cabe á In-
glate rra. o primei ro Ioga r. Os seus 
expositores obtiveram 110 recom-
pensas altas, principalmente em ma-
chi flas a vapo r, materiaes de con-
strncção e de obras publicas, naye-
v.ação, tecidos estampados, joias, 
material be lli co, etc. 

Aos expositores italianos couoe-
ram 18 recompensas altas, princi-
palmente para n industria do li vro, 
artes decorativas! antomovels e avia-
ção, vinhos e licores, productos chi-
micos c pharmaceuticos, estatuaria, 
ele. 

As recompensa~ altas, em nume· 
ro de 45, que couberam a ex'posito• 
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'r'es japonezes recahiram em objectos 
de bronze e de esmaltes, louça e 
porcellanas, tecidos borbado!l, ob-
jectos de marfim, demonstrações de 
serviços publlcos, obras de as ·isten-
cia, transportes terrestres e mari-
ti mos, etc. 

Os expositores do Grão Ducado 
de Luxemburgo foram em numero 
muito reduzido; todos elles faziam 
parte do jury e foram por isso con-
siderados "Fóra do Concurso". 

Os mostruarios mexicanos cons-
taram em grande parte de produ-
ctos agrícolas e de materias primas, 
e só por isso que não alcançaram 
elevado numero de premios alto 
que em geral são de preferencia 
conferidos aos productos manufa-
cturados. 

Ainda assim fi guraram em nada 
menos de 57 classe , obtenâo 79 re-
compensas altas principalmente pa-
ra producções photograph,icas, in-
dustrias alimentâres, carvão e pe-
troleo, produc.tos pharmaceuticos, 
fumos, etc. 

A Noruega expoz em 31 classes 
com 32 recompensas altas, princi-
palmente para carbureto de calcio, 
objectos de alumínio, material de 
navegação, bacalhau, conservas de 
peixe, madeiras, etc. 

Cabe a Portu gal dentre os paize~ 
extrangeiros o primeiro logar com 
relação ao numero de expositores e 
tamb'em quanto á area occupada pe-
los respectivos mostruarios. 

Além das recompensas conferidas 
a' exhibições collectivas, figuraram 
os seus expositores em 91 classes, 
conseguindo 201 recompensas altas 
a productos naturaes e materi as pri-
mas, a instituições de ensino, á in-
dustria do livro, conservas de carne 
e de peixe, vinhos, aguardentes e 
li cores, productos de ceramica, pro-
duetos pharmaceuticos, instituiçcies 
de assistencia e material bellico . 

A Suissa teve um unico expositor. 
a casa Patek Philippe, considerada 
"Fóra de Concurso", por já ter ob-
tido "Grande Premio" em Exposi-
ção Universal anterior . 

Finalmente, os mostruario!l dos 
expositores tcheco-siAVIICOR, reill-

mente dos· mais interessantes' que 
na Exposição se achavam, figuraram 
em 27 ela ' 'ies e obtivernm 'H re-
compensas a l i ~~ . principnlmente pa-
rn ! J~a~.n; na ··, <i ·li colas ~ para · M ·· 
cellanas finas e crystaes, os famo-
sos crystaes da Bohemia; muito 
interessantes lambem as exhibições 
de quadros de estalislica (mappas, 
diagramrnas, ele.), feitas pelo re-
pectivo governo e relntivas a ervi-

ços publicos e á agricultura. 
O resultado do jury na parte na-

cional, póde ser apreciado pelos 
dados seguintes: 

Como disse, o Brasil apresentou, 
nas di fferentes classes, 6. 031 expo-
sitores, sendo: do Districto Fede-
ral, 642; Acre, I; Alagoas, 36; 
Amazonas, 72, Bahia, 438; Ceará, 
1.000; Espírito Santo, 146; Goyaz, 
97; Maranhão, 159; Matto Grosso, 
60; Minas Geraes, 878; Pará, 156; 
Parahyba, 308; Paraná, 235; Per-
nambuco, 148: Piauhy, 23; Rio de 
janeiro, 34 1; Rio Grande do Nor-
te, 118; Rio Grande do Sul, 271; 
São Paulo, 577; Santa Catharina, 
250, e Sergipe, 57. Total, 6.013. 

Desse numero 898 mostruarios 
pertenciam a governos estaduaes e 
municipaes, que, por motivos espe-
ciaes, foram considerados "Fóra de 
Concurso". 

Os mostruarios restantes em nu-
mero de 5. 115 obtiveram as se-
.guintes recompensas: 

Fóra de Concurso, 73; Grande 
Premio, 710; Diploma de Honra, 
263; Medalha de Ouro, 1 .200; Me-
dalhas de Prata, 1. 116; Medalhas 
de Bronze, 671; Menção Honrosa, 
1.082 . Total, 5.115. 

As recompensas altas - "Fc'm1 
de Concurso" e "Grande Premio" 
- que couberam a esses exposito · 
res são repartidas da fórma se-
guinte: 

Em Alagoas - 4 premi os, con fe-
ridos a tecidos de algodão e linhas 
para coser. 

No Amazonas - li premias, 
que couberam principalmente aos 
seguintes productos: borracha, ma-
deiras, oleos, fibras, cascaR, re~ i 
nas, ca!llflnhlHI C cervejns. 

Na Bahia - 18 premies, distri-
buídos na sua maioria, por produ-
dos . agrícolas, ma dei r as, fibras, 
olcos, lllincrios, charutos e pedras 
preciosas. 

No ea rá - 15 premias, conce-
didos quasi todos a rendas, borda-
dos c labyrinthos . 

No Districto Federal - 254 prc-
mios, corresponclcnclo, em grande 
parte, a tecidos em geral, material 
de ensino, trabalhos de escolas, 
obras de typographia c livraria, 
trabalhos apresentados pelos ser-
viços officiaes, material cirurgico, 
instrumentos musicaes, machinas e 
apparelhos diversos, intrumentos 
de pesca, farnhas, doces e choco-
lates, cervejas, productos de pe-
quena metallurg1a, mobilias, mate-
rial ceramico, vidros e crystaes, 
calçados, chapéos, productos chi· 
micos e pharmaceuticos, artigos de 
borracha, perfumarias e cigarros e 
fumos . 

No Espírito Santo - 4 premios, 
conferidos quasi que exclusivamen-
te a madeiras, assucar e licores. 

Em Goyaz - 2 premios, confe-
ridos, respectivamente a conchas 
de rnadreperola e a minerios. 

No Maranhão - 4 premies, que 
couberam a productos agrícolas e 
preparados pharmaceuticos. 

Em Matto Grosso - apenas um 
premio, concedido á herva matte . 

Em Minas Geraes - 108 pre-
mios, distribuídos, em grande par-
te, a productos agrícolas, traba-
lhos escolares, lacticinios, vinhos, 
minerios, e mineraes, tecidos de al-
godão, aguas mineraes . 

No Pará - 24 premios, conferi-
dos aos mais variados productos, 
entre os quaes a borracha, os 
oleos, as madeiras e os cigarros c 
fumo!'. 

Na Parahyba - 12 premios, en-
tre os quaes sobresaem os con-
cedidos ao algodão e aos trabalhos 
manuaes da mulher. 

No Paraná - 22 premies, que 
em grande parte couberam á h:! r · 
va malte e á industria dos pho~
phorns. 

No Piauhy - oR principacs pre-
miós recahiram ilO~ protluctos da 
industria extractiva. ' 

No Rio de janeiro - 19 premies 
dos quaes alguns foram concedi-
dos aos productores agrícolas ao 
assucar e aos tecidos de algodão. 

No Rio Grande do Norte - 10 
premios conferidos, na maior pat'· 
te, a expos1tores de algodão e ai. 

No Rio Grande do Sul -46 pre-
mios conferidos, na sua maioria, a 
expositores de couros preparados, 
conservas e xarque, banhas, vinhos 
de uva, cervejas, tecidos de algo-
dão e de lã. 

Em Santa Catharina - I 1 re-
compensas, conferidas especial-
mente ás suas variedades de car-
vão de pedra tecidos de bordados, 
herva matt . 

No Estado de S. Paulo - 205 
premios, que couberam, especial-
mente a expositores de machinis-
mos, productos agrícolas, cervejas 
e outras bebidas, pequena metallur-
gia, tecidos de lã, algodão e se-
da, trabalhos escolares, trabalhos 
typographicos, instrumentos musi-
caes, ceramica e louças, ch~peu , 
calçados, productos chimicos e 
pharmaceuticos, papeis, couro3, 
perfumarias. 

Em Sergipe - Os principaes 
premios foram conferidos a expo-
sitores de productos alimentares 
de origem vegetal. 

Eis ahi, senhores, o rapido re-
trospecto que o momento compor-
ta, do que foi a Exposição. O Re-
latorio geral virá confirmai-o para 
permittir-nos reaffirmar com segu-
rança, com desvanecimento patrio-
tico e com confiança no futuro, que 
a Exposição Internacional foi 
uma explendida commemoração do 
Centenario. 

Terminando, cumpre-me exprimir 
aos srs. commissarios extrangei-
ros e ao~ delegados dos Estados, 
os meus agradecime1itos pela boa 
vontade com que sempre collabo-
raram nos trabalhos da Exposição; 
esses agradecimentos eu os torna-
rei extensivos, aos jurados que, 
com tanta dedicação e tão gracio-
samente cooperaram aos jurys ' de 
Clas~e c de Grupo, nas commis-
sões de exame e de revisão do Ju-
ry Superior e 11ú ]ury Superior; 



fiOs directores, chefes de serviço c 
auxiliares da presente c da passa-
da administração, no delegado fe-
deracs nos Estados c ás commis-
sões estaduaes e municlpaes e b~::m 
assim ao pessoal operario que 
cóm a sua iniciativa e o seu trn-
l:lalho realizaram essa ~;rrandiosa 
obra que foi a Exposição ln tcrna-
cional. Agra~eço, finalmente, o 
vosso compqrecimcnto a esta so· 
lcmnidade. ' 

(Muito bem! Muito be(lll) 
N<Jda mais havendo a t.ratar-se, 

o sr . presidente designou para 
amanhã a ord~nt do di ll regimen-
tal e 

Levanta-se a sessão. 

R~UNI.~O /}OS 27 D~ JULHO 
DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de V ns-
concel(os 

A's doze ho ras, feita a chamada. 
acham-se presentes os srs. Uiog J 
de Vasconcellos, Ribeiro de Olivei-
ra, Gab riel Santos, Simão da .Cu-
nha, Xavier Rolim, Alvc~ de. Le-
mos e Passos Maia, f<1ltando com 
causa participada os srs. Levindo 
Coelho, Escobar e Basilio de M:t-
galh ães~ e, sem ella os mais ~e
nhores. 

O sr. Presidente declara que 
rão ha sessão po r falta de numl~ ·
rt' legal e que a ordem do dia pa-
ra a sessão seguinte, é a mesma 
que, havia r; ido designada para 
hoje. 1 

11 . • SESSÃO ORDINARIA, AOS 30 
. DE JULHO DE 1923 

I 

Presidencia do sr. D'logo de Vas-
concellos 

SUMMAR IO:- - Acta .- Expectien-
. te .- Posse de senador. - Or-

dem do dia 31. 

A's doze hor~s. f e it~ a phama-
da, ach ilm-se prl'!sente& os §r3 . 
Qjogo ôe Vascoqc ll q~1 , AlqertinP 
Dr11ml1)ond, Cam111o de ~rito, Si-

mão da Cunha, GetuJlo de Carvll-
lho, Xavi r Rolim, Alves de Lemos 
Passos Mala c Valladarcs Ribei-
ro, faltando com cau a participada 
os srs. rrancisco Escobar e Ba-
silio de Magalhães, c, sem ella, os 
mais s nhorcs. 

Ahrc-sc a sessão. 
A convite do sr. Presidente, or;-

cut a a cadeira de 2. • secretario 
o s ~ . Simão da Cunha . 

E' lida c po!'lta em discwssão, 
que se encerra sem qebate, a ar.ta 
díl se!lsão an tccedcnte1 ficando a 
sua votação adiada por falta Je 
numero legal. 

() sr. I ." Secretario dá conta do 
seguinte 1 

EXPEDIENTE 
Off/cios 

Dos srs. primeiros secretarias 
da Camara e Senado do Estado de 
S. Paulo e do advogado geral do 
Estado de Minas, agradecendo a 
comm unica,ção da eleição ela Mesa 
do Senado .- Inteirado. 

Posse de senador 
A requerimento do sr. Simão da 

.~unha, o ~"ir. Presidente nomeia 
unJa commissão composta dos sn;. 
Valladares Ribeiro, Passos Maia :! 
Xavier Holim, para receber o sr. 
Leyinqo Coelho, senador IJlOvamen-
te eleito e Qu Ç se ac11a na ante-
~~la. 

\ntroduzido COITJ as formalidades 
qo estylo, presta o compromisso 
rrgimental e toma assento o mesmo 
senhor. 

Não havendo pareceres, proje-
ctos, indicações c requerimentos e 
nada mais a tratar-se, o sr. Prt-

•sidente desig11a para 31 do corre:l-
te a seguinte · 

ORDE,M DO DIA 
Primeira par(e 

Até ás 13 horas: 
Leitura da acta1 expediente, apre-

se11tação qe ,pare eres, projectQ~, 
. indicações e requ cimentos, . 

/ . I ~egtu1da parte 
Até ás 16 horas : 

· Notação em discussão unica, do 
r querimento ~o sr. Camillo tle 
Bnto, pedindo inserçd na acta de 
um voto de congratul ações com 
os Estado da Bahia, Marélnhfio • 
Pará, pela pas agem das datas de 
2 e 28 'de julho c 15 de agosto . 

~'rimcira ditlcus ·ão d projecto 
n. 1, do cnado, auctorizundo o 
~UVli'IH) a conceder a d. Laura 
H •léua de Brito profet~SOI'll du 1!~
cola mista da cidade do Pornh•t, 
11111 alino de li cença para tra tamen-
to de: saude. 

EXPED I EN'f~ 

Tele3ramma 
Do sr. dr. Ha ul Soares, presiden-

te elo Estado, agraclecendo o voto 
de con grah1la iics do cnado pelo 
l' xi to d • sua lllensagcm c a tran:;cri-
pçfi 'l IJ (JS :u111acs do scn discurso 
prnfurido na ina uguração !lu Con-
uresso dm; Munjcipalidpdes. - In-
teirado. 

J?epresentqccío 
De h :~hi tant es da cidade de San-

. la Lqzia do Rio das Ve lh as, protes-
tando con tra a Cl'(~ação do munici-

1 pio de Pedro Leopoldo . - A' com-
missão Migta . 

· Terceira discussão do project) • 01,/icio 
da Camélra, n. 116, de 19221 con-
ceqcndo licença a diversos funccio-
narios publicos. 

Levanta-se a scs ão. 

q. • SESSAO ORDINAR IA, AOS 
31 Dç: )ULH O Dj:: 1 ~23 

SUMMARIO: - Acta. - Expedi 
ente. - Parecer da commissão. 
Votação adiada . - Lice11Ça a 
uma professora. - Licença a 
funccionnri os publi co . - Emen-
das dos srs. Getu lio de Carvalho 
e Gabriel Santos. - Ordem do 
rlin 

A'~ doze hor&s, feita a çhan1ada, 
acham-se pre&entas os &rs, Diogo 
d~ Va~Foncello ', f\ l b~rfino Drqm-
mond, Gabriel Santo·, Caplillo de 
Brito, Getulio de Carvalho, Alves de 
Lemos, Xavier Rolim, Passos Maia 
c Simão da Cunha, faltando com 
causa participada, os srs. Francis-
co E~>cobar e Basilio de Magalhães, 
e s m ell a, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 

Do !ir. Chefe de Policia, agwde-
cendo a commtmicação da (;leição 
da Mesa do Senado. - ln twado. 

Pm;sa-sc á 

Apr~sertlactio de pareceres, proje· 
elos, lndicaçôes e requerimentos 
O SR. V ALLADARES RIBE IRO, 

oj}tendo a palayra, offerece e envia 
á Mesa, pela commissão de Jus-
tiça e Le giS l flÇ~P, o seguinte: 

Paracar /j. 2 
I . A. comn1is~~~ de ~pgi sla ção c J4s-
' hça1 a qpe fp1 prc~13ntp a repre-

l 'entaçáo do esc rjv~o do crime de 
Muzambinho, allegando insufficien-

' cia de vencirn~nto~ e l]eàindo para 1 exe rc~ ~ funcções cíveis, é de paro-
cer seja a mesma archiv~da. si o 
Senad~, na st n be1tlgnidadé: não 

I 
p~·e f~ nr rcn1cttel-a á <;qm missão de 
Fmanças, o que lambem alvitra. 
Modifioar a organização da escriva-

l nia do orime é o que parece á com-
m~ssão contrario ao interesse pu-
hll.cn; sal o pam rl'f;fabel cer o pn:-

E' lida e po in em discus á o que I ce1to . do art. 230, parag1•apho 1'. ~ 
se enr.:C] rfl em drba te, a (Jçta da d& le1 375, ' de 1903; mas noúfra 
sessão ant •ce~e nte , fic~ndp a sua ' opportunidade. . 
vot<u;ão adi ada jJOr fa(ta de 1111mc- s . . / ro legal. 1 ala das conHlH&socs, 31 de jtllho 

.. . . de l ~2; . - V<11li1d 'IJ't:'S Ribeiro1 re-
0 .sr. ·(· r Secrqfqno cja contr ~o t l a~or. ' -r . abriel Santos. - Ci:!l-

scgumte f rrullo d~ ijnto. - A imprimir-se, , 



~. • h'IRTf. DA ORDEM DO DIA 
t/1fÍÍ·? adiada 

Por f .:til'\ de numero legal, dei-
xa-se de proceder á votação elo 
requerimento do sr . Carnillo d~ Bri-
to, pedindo a inscrsão na acta de 
um vo to de congratu lações com os 
Estados da Bal1ia, Maranhão c Pará 
pela passagem das data:, de 2 e 28 
de julho e 15 de agosto, em que os 
mesmos adheriram á causa da inde-
pendencia do Brasil. 

Licença a uma professora 
E' lido c cutra em I . • discussão 

o seguinte 

Pro jeclo 11. I, do Senado, de 1023 
O Con gresso Legislativo do Es ta-

do de Minas Gcraes decreta: 
Art. I . • Fica o governo do Es-

tado auctorizaclo a conceder a d. 
Mari<: Helena de Brito, professora 
da escola mista da cidade do Pom-
ba, um anno de t;cença para trata-
mento de sa ucle, com os vencimen-
tos que lhe competirem. 

Art . 2. o Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das commissões do Senado, 
26 de julho de I 923. - Valladares 
Ribeiro. - Gabriel Santos, rela-
tor . 

Encerrada, sem debate, a di scus-
são, fica a votação adiada para 
quando houver numero . 

Licença a funccionarios 
E' lido c entra em 3. • discussão, 

com emenda, o seguinte 

Projecto n. 116, da Camara, de 1922 
O Congresso l,. egislativo do Esta-

do de Minas Gentes decreta: 
Art. I ." Fica o governo do Es-

tado auctol'izaclo 11 conceder as se-
gu intes licenças: 

a) a d. Maria do Carmo Braga, 
professora do grupo escolar de Pon-
te Nova, um anno de li cença para 
tratamento ele negocios; 

h) ao . escrivão do 2. • officio do 
judicial r notas da comarca de Mu-
zambinho, cidadão Odilon Navarro 

dois annos de li cciiÇà pâra tratã .. 
m nto ele negocias ; 

c) a d. Maria de A umpção, 
professora do grupo escolar do Car-
mo da Mntta, município de Olivei-
ra, um anno de licença para trata-
mento de negocios; 

d) a Argemiro Dias da Costa, es-
crivão ele paz da cidade do Carmo 
elo Rio Claro, dois annos de licen-
ça para tratamento de negocias; 

e) a d. Alice Ribeiro, professora 
do grupo escolar da cidade de 
Christina, um anno de licença para 
tratamento de negocias; 

f) a d. Maria D li neta de Rezen-
de, professora do gru po escolar d.e 
Dores do Campo, dois arlllOS de lt-
ccnça para tratamento de negocias; 

17) a Antonio Garcia de Oliveira, 
escrivão effectivo de paz do distri-
cto de Cambuquira, dois annos de 
li cença para tratamento de nego-
cios; 

h) a José Themistocles Petraglia, 
coll edor das rendas do Estado, do 
município de ltayutaba, dois annos 
de licença para tratamento de nego-
cios; 

i) a João Eva ri sto de Azeredo, es-
cri vão effectivo de paz do districto 
de Lagôa Santa, da comarc.a de 
Santa Lu zia, um armo ele ltcença 
para tratamento de saude; 

j) ao dr. José Americo Bahia 
Mascarenhas, collector estadual do 
município de Uberaba, um anno de 
licença para tratamento de saude 

Art. 2." Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sess!ies da Camara dm; 
Deputados, em Bello Horizonte, 16 
de setembro de 1922. - O presi-
dente, João de Almeida Lisboa. -
O I . " ecretari o, Euler Coelho. -
O 2." secretario, Antenor de Paula 

I t' Silva. 
Emenda 

Ao al't. I .", accrcscente-se: 
k) n d. Anna de Medeiros Lima, 

profcsso l'a do gl'ttjJO escolar "Sil-
viano Bnl!ldãq", desta Capital, um 
anno de li cençn para tratar de sau-
dc . 
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Sala das sessões, 20 de setem-
bro de 1922 . - Albertina Drum-
mond. - Basilio de Magalhães. -
Getu lio de Carvalho. 

SR. GETULIO DE CARVA-
LH , obtendo a palavra, offcrece e 
envia á Mesa a eguinte emenda: 
(/€): 

Diz que a medida constante de 
sua emenda é de inteira justiça, pois 
trata-se de um 'velho servidor do 
Estado, com quarenta e tantos an-
nos de se rvi ço publico e que neces-
sita agora dessa licença para tratar 
de negocias de seu interesse e de 
sua família. 

Espera, por isso, que o Senado 
:tcceite a emenda que acaba de apre-
senta r. (Muito bem!) 

Vae á Mesa, é lida e entra con-
junctamente em discussão a se-
guinte: 

Emenda 
Accrescente-se onde convier: 
Ao escrivão do judicial e notas do 

termo e coma rca de Guanhães, co-
ronel Augusto Cesar Al ves de Oli-
veira Catão, dois annos de li cença 
para tratar de negocias. 

Sala das sessões, 31 de julho de 
1923. - Getulio de Carvalho. -
Camillo de Brito. - Passos Maia . 

O SR. GABRIEL SANTOS, ob-
tendo a palavra, offerece e envia 
á Mesa a seguinte 

Emenda 
Ao artigo I . •, depois da letra j, 

accre~cente-se: 

k) a d. Maria Helena de Brito, 
professo ra da escola mista da cida-
de elo Pomba, um anno de licença 
para tratamento de saude com os 
vencimentos que lhe competirem . 

Sala das sessões, 31 de julho de 
1923 . - Gabriel Santos . - Valia-
dares Ribeiro . 

Lida e apoiada, entra conjuncta-
mente em discussão. 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discussão,ficando avo-
tação adiada por falta de numero. 

A. S.- 14 

Nada mais havendo a tratar-se, 
o sr. Pr si dente designa para ama-
nhã a seguinte 

ROEM DO DIA 

Primeira parte 
Até ás 13 horas: 

Leitura da neta, expediente, apre-
sentação de pareceres, projectos, in-
dicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Até ás 16 horas: 

Votação, em di scussão unica, do 
requerimento do sr. Camillo de Bri-
to, pedindo inserção na acta de um 
voto de congratulações com os Es-
tados da Bahia, Maranhão e Parã, 
pela passagem das datas de 2 e 28 
de ju lho e 15 de agosto. 

Votação da I. • discussão, do pro-
jecto n. 1, do Senado, auctorizando 
o governo a conceder a d. Maria 
Helena de Brito, professora da es-
cola mista ela cidade do Pomba, um 
anno de li cença para tratamento de 
sa ude. 

Votação, em 3. • di scussão, do 
projecto n. 116, de 1922, da Cama-
ra, concedendo licença a diversos 
funccionarios publicas, acompanha-
do de emendas. 

Levanta-se a sessão. 

13.• SESSÃO ORDINARIA, A 
I. " DE AGOSTO DE 1923 

I 

Presidencia do sr. Albertina Drurn-
mond (2 . o secretario) 

SUMMAR IO : - Acta. - Exped[• 
en te.-·- Communicação.- Vo-
tações adiadas .- Ordem do dia. 

A's doze horas, feita a chamada, 
acham-se presentes os srs. Alber• 
tino Drummond, Gabriel Santos, 
Vieira Marques, Xavier Rolim, Le• 
vindo Coelho, Passos Maia, Si· 
mão da Cunha e Valladares Ri· 
beiro, faltando com causa partici-
pada os srs. Francisco Escobar e 
Basilio de Magalhães, c, sem ell.a, 
os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
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A convite do sr. Presidente, ac· 
cupa a cadci ra de 2." secretario, 
o sr. Simão da Cunha. 

E' lida e posta em discussão, que 
se encerra sem debate, a acta da 
sessão antecedente, ficando sua 
votação adiadn por falta de numc· 
(O legal. 

O sr. t . 6 Secretario dá conta do 
SCj!IIÍilte 

EXPEDIENTE 

Telegrammas 

bo sr, Basilio de Magalhãe ·, 
communicando que, por motivo ~c 
,11n!esfia, só poderá comparecer as 
se sões nl1 dia 6 do corrente. -
Inteirado. 

Da Companhia de Loterias <I? 
E, tado de Minas Geraes, convl-
dalido o Senado a visitar ns i~ s
tallaçóe destinadas ao seu funwo-
ll éll11ento. 

Para esse fim, o sr. Presidente 
nomeia uma commissão r.omposta 
dns c;rs. Valladares Ribeiro, Pas-
-;os Maia e Levindo Coelho. 

Com muni cação 
O sr. Gabriel Santos, obtendo .:t 

palavra, communica c o Senado f1· 
ca inteirado que o sr. Alves de 
Lemos. por' motivo justo, faltara 
a algumas sessões. 

Comparece o sr. Camillo de 
Brito. 

Não havendo pareceres, proje-
c:tof', indi ·ações e requerimentos, 
pa~sa-se á 

'l.' PARTE DA ORDEM DO DIA 

Votações adiadas 

Por falta de numero legal, dei· 
xa-se de proceder á votação dos 
motivos de discussão constantes da 
mesma. 

Nada mai~ havendo a tratar-se, 
o <:r. Presidente designa para 2 Jo 
corrente a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

Até ás 13 horas: 
Leitura da acta, expediente, 

apresentação de pareceres, proje-
clo , indicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Até fls 16 horas : 

Votação, em discussão unlca, do 
requerimento do si'. Camillo Je 
Brito, pedindo inserção na acta de 
~m vo'to de congratulações com 
os Es~ndos da Bahia, Maranhão 
e Pará, pela passagem das datas 
de 2 e 28 de julho e 15 de agosto. 

Votação em primeira discussão 
do projecto 11 . J, do Senado, au· 
ctorlzanelo l) governo a conceder a 
d. Mvria Helena de Brito, profes· 
'orn da escola mista da cidade do 
Pomba, um a11110 dJ;'! licença para 
tratamento de saude. 

Votação, em terceira discussão, 
do projecto n. 11 6, de 1922, da Ca· 
ma ra, concedendo licença a diver .. 
sos funccionarios publicas. 

Discussão unica du parecer n. 
2, ela c;ommissão de JustiÇa e Le· 
gislação, opinando pelo archiva· 
mento de uma representação do es-
crivão do crime da comarca de 
Muzambinho. 

Levanta-se a sessão. 

i\CTA DA REUNIÃO, AOS 2 DE 
AGOSTO DE 1923 

Presidencia do sr. Albertina Drum-
mond (2. o secretario) 

A's doze horas, feita a chama· 
da, acham-se presentes os srs. AI· 
bertino Drummond, Gnbriel San-
tos, Simão da Cunha. Getulio de 
Carvalho e Xavier Rollm, faltando 
com causa participada os srs. 
Francisco Escobar, Basilio ·de Ma-
galhães e Alves de Lemos, e, sem 
ell a, os mais senjwres. 

A convite do sr. Presidente, oc-
cnpa n ta dei r a ae 2." secretario, 
o sr. Simão dn Cunha. 

O sr. Preslc/enlc declara que não 
ha ~essão por fa lia de· numero le-
gal e que a ordem do dia para a 
sessão seguinte, é a mesma que ha· 
via sido des ignada para hoje. 

213 

ão ord.in ri 
ACTA DA 14." ES ÃO, AOS 3 

DE AOO TO DE 1923 

Jlresidencía do sr. Albertina Drum-
mond (2. • ccretario) 

SUMMARI : Acta . Expediente. 
Posse de senador. - Falleci-
mento do dr. justiniano Serpa . 

-Discurso do sr. Pa sos Maia. 
-Projecto n. 2, do Senado. --
Discurso elo sr. Catnillo de 

' Brito. - Ordem do dia . - Vo-
tações adiadas. - Ordem do 

dia 4 do corrente. 

A's doze horas, feita a chama-
da, acham-se presentes os srs, Al-
bertina Drummond, Gabriel San-
tos, Camillo de Brito, Getulio de 
Carvalho, Xavier Rolim, Levindo 
Coelho, Vieira .Marques, Passos 
Maia, Simão da Cunha, Valladares 
Ribeiro e Alfredo Catão, faltando 
com causa participada os srs. Ba-
si lio de Magalhães, Francisco Es-
cobar e Alves de Lemos e, sem 
clla, os mais senhores. 

Abre-se a sessão . 
A convite do sr. PresidelHe, 

occupa a cadeira de 2. • secretario 
o sr. Simão da Cunha. 

E' lida e posta em discussão 
que se encerra sem debate, a acta 
da sessão antecedente, ficando a 
sua votação adiada por falta de 
numero legal. 

O sr. 1. secretario dá conta do 
st·guinte 

EXPEDIENTE 

Te/egrammas 
Do Directorio do Partido Repu-

blicano do districto de Santo Anto-
nio da Columna, municipio do Pe-
çal\h(\, e 'de diversos habitantes 
desse districto, protestando con-
tra a projectada transfcrencia ,do 
referido districto da Columna para 
o municipio de S. João Evangelis-
ta. - A' commissão Mista. 

Do vigario e outras pessoas re-
sidentes em Pitanguy, pedindo a 
trapsferencia do districto do Onça, 
município de Peq11y, para o de 
Pitanguy. - ldentico despacho. 

Posse de senador 
A requerimento do sr. Alfredo 
a tão, o sr. Pre i dente nomeou 

urna con1mis ão composta do re-
querente e dos sr . Vieira Mar-
ques e Xavier Rolim para receber 
o sr. j . Montandon, enador elei-
to e reconhecido e que se acha na 
ante-sala. 

Introduzido com as formalidades 
do estylo, presta o compromis~o 
regi m n tal c toma as ento o refe-
rido senhor. 

Falletlmanfo do dr. justlniano de 
Serptl 

O ST~. PASSOS MAIA: - Sr. 
Presidente. Meus senhores . Eu 
gosto do Ceará e penso que 
interpreto perfeitamente o senti-
mento de todos o srs. senadores, 
dizendo que o Senado tem 
em alta conta esse nobre po-
vo do extremo norte do pa1z 
(Apoiados). 

Dizem, sr. !>residente que é de 
lá que vem a luz. De facto, foi 
de lá que vieram os primeiros al-
bores dessa aurora que se trans-
formou ·no dia glorioso da redem-
pção1 foi naquelles "verdes mares 
brav1os" de que nos fala José de 
Alencar, que surgiu e irradiou por 
todo o paiz essa alvorada de li-
berdade que deu ao Brasil a sua 
gloria mais pura. 

Como não amar esse povo, se-
nhores, que no momento mais agu-
do da campanha do Paraguay, bro-
tava como por encanto do Mio e 
cuja infantaria foi o reducto impe-
netravel e forte contra o ·:)Ui:ll vie~ 
ram se bater e se quebrar as car-
gas da cavallaria inimiga? Como 
não amar esse povo extraordina-
rio?l No emtanto, não é no Para· 
guay que mais admiro o valor in-
domito do cearense, porque alli el-
les pugnavam ao som das fanfar-
ras, ao troar dos canhões, tinham 
á sua frente generaes que nunca 
indigitaram senão o caminhd da 
victorlal 

O que admiro no povo cearense, 
sr. Presidente, são os seus heroes 
obscuros, os seus homens sertane·· 
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jos, intrepidos, que, a despeito de 
tudo c de todos, dos governos e dos 
estadistas, da imprensa e do Bra-
sil inteiro, conquistaram para nós 
e se sertão portentoso do Amazo-
nas, essa cornucopia inestimavel e 
inexgottavcl - o Acre. (Muito 
bem!) 

A acção delles alli foi discreta, 
sem platéa e sem barulho e quan-
ta victoria I 

Como não amar esse povo, cujo 
apego á terra que o viu nascer só 
se eguala ou excede ao daquella 
gente que, morando nos flancos d 
Vesuvio, sujeita a constante de-
sastres, ama sempre esses desas-
tres, por que elles são inherentes 
ao seu solo bem amado I 

Tudo isto porque neste momen-
to, sr. Presidente, o povo cearen-
se está ele lucto e o lucto do Cea-
rá ex tende-se até nós. Porque 
aquella centelha que se apagou, 
aquelle homem que desappareceu 
foi um dos homens amigos de Mi-
nas c amigo em todas as occasiões. 
Senhores, o dr. justiniano de Serpa 

foi um desses vultos cuja vida deve 
ser por todos tida e considerada 
como um paradigma. Foi um bom, 
foi !Jm luctador, foi um talento su-
perior, um homem que soube hon-
rar a sua terra, o . Ceará e o paiz 
inteiro. (Muito bem!) 

Filho ele paes humildes, embora 
cultos, joven ainda, desde o inicio 
tle sua carreira, Juctou e trabalhou 
pela vida. Começou no commercio. 
E sabeis como o commercio enco· 
raja as iniciativas. Depois, aos 18 
an nos, era já secretn rio de sua Ca-
mara Municipal , na villa de Aqui-
raz em que tinha na!;cido . 

Transportou-se mais tarde para 
Fortaleza, c ahi o seu talento ful-
gurnnte, o. seu bri lho de escriptor, 
a sua pnlavra facil, o seu patrio-
ti smo exuberante, chamaram so-
bre elle a attenção do dr. Caio 
Prado, então Presidente dessa Pro· 
vincia . Fel-o se u secretario e pou-
co tempo depois era elle deputado 
á Assembléa Provincial cearense . 

Durante sete annos se rviu o dr. 
justininno Serpa na sua terra natal 
como deputado . Depois foi elei to 
á Constituinte. · .. . . I ,:.)j 

M<1s sobretudo o que distinguiR 
esse illustre político era o apego ás 
uas idéas. 
Todo mundo sabe que, depois 

do golpe de Estado com que o 
marechal Deodoro da Fonseca des-
truiu a Constituição, anniqui llou '> 
poder do Congresso, Floriano Pei-
xoto assumiu o poder e fez aquella 
celebre derrocada de norte ao sul 
do paiz. 

O general Clarindo de Queiroz 
foi um dos attingidos. O dr. jus-
tiniano Serpa era amigo desse mo-
ço e o acompanhou, indo para o 
Amazonas, onde abriu banca de 
advogado e occupou diversos car· 
gos que sempre desempenhou a 
golpes de talento, com brilho e ho-
nestidade. 

E' quasi sempre no Amazonas 
que os cearenses, tangidos pela in-
clemencia da sua terra, se refazem 
e voltam ou ricos ou celebres. Ali i, 
em todas as posições por onde pas-
sou, esteve sempre por cima como 
Turno entre os Lavinios e sempre 
se salientou . De lá, onde adquiriu 
fama, principalmente como advoga-
do e professor, voltou ao Ceará e 
daquelle Estado, de novo, volveu 
ao Pará, sendo alli eleito deputado 
federa l, cargo que occupou duran· 
te varias legislaturas. 

De sua acção no parlamento, não 
h a quem 11ão tenha tido noticias. 
Elle fez parte da commissão dos 
21, encarregada do Co digo Civil, e 
todos nós sabemos o que é esse 
monumento, monumento que nos 
honra c que honra a America do 
Sul. 

Mas não foi só ahi que deu pro-
vas de seu talento e de sua capa-
cidade; tambcm como membro da 
com missão de Finanças. 

Ningucm ignora o quanto é tra-
ba lhosa e fastidiosa essa commis-
são. Pois bem, justiniano Serpa no 
seio della foi de uma actividade in-
excedí vel; nenhum moço o avanta-
java em dedicação, em meticulosi-
dade, ao lavrar os seus pareceres, 
que eram verdadeiros thesouros de 
saber jurídico e financeiro. 

Mas não vos falei ainda do il-
1 ustre extincto como professor. E I-
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le o foi de histeria universal e do 
Brasil no Gymnasio Cearense, foi 
lente do Lyceu do Amazona , cathe-
dratico de Direito Internacional na 
Faculdade do Pará, onde occupou 
tambem o cargo de vice-director. 

Não era um professor commum 
que se limita se simplesmente a di~ 
zer o que sabia; elle se identificava 
tambem, como poucos, com o pro-
gramma do ensino. Elle tinha al-
guma co usa de pelicano: sustenta-
va os seus discípulos com as fi-
bra~ mais nobres de seu coração. 
Poclla mesmo tomar para divisa a 
que ~ebrge Sanei havia tomado pa-
ra SI: . tt~1a tampada encimada por 
este dJStJco: "Consumir-se, illumi-
nandol" 

Elle foi, realmente, um grande 
professor . Não só doutrinava aos 
seus discípulos, doutrinava aos 
paiz inteiro com suas grandes pu-
blicações, não só como poeta mas 
como jornalista, como politic~ co-

• ' I mo JUnsconsulto de grande valor 
(Apoiados) . 

Uma qualidade, porém mais va-
liosa que distinguia o dr'. justinia-
110 Serpa era o seu caracter a sua 
feição moral, qualidade es~a que 
mais faz deplorar a sua perda 
Ti.nha algumn cousa d'aquellas la~ 
mmns de Toledo- mais facil que-
braria do que vergava! 

Elle era um grande caracter um 
homem de bem no rigor techni~o do 
termo. 
. f! ~r. Alfredo Calão: - Foi 110_ 

bi11s 1ma a sua attitude na ultima 
campanha presidencial (Apoiados) . 
~ sr. Passos Maia: - Tem toda 

razao o nobre senador. Quando, 
senhores, essa . campanha terrível 
se 'desencadeava; quando os nos-
sos adversarios se oppunham te-
n.azmente a que um mineiro, pelo 
s1mples facto de ser mineiro fosse 
Preside~ te 'da Republica; quando 
elles, nao contentes em atirar so-
bre Minas todo o seu deposito rte 
odios, foram ás cavallariças de 
Au gias e ao!; e terquilinios da Su-
burra e atiraram sobre Minas e 'so-
bre ·o seu Presidente todo esse di-
Juvio de lama, que, entretanto, fi-

cou apenas no sopé de nossas mon-
tanhas, .não atti.ngindo o seu !: i-
~no, po1 que ah1 a neve é sempre 
lmmaculada, - foi, sr. Presidente, 
da terra da luz, daquclle Ceará 
que. : urgiu um amigo fiel, urn ami~ 
~o s1ncero, velando pelo nosso par_ 
t1do , pelos ~os os interesses, pela 
causa de Mmas, pela conservação 
em fim, d Brasil, porque o dr. Ar~ 
thur 'Bernardes nessa occasião en-
c.arnava - póde-se dizer - o par· 
tido conservador, o partido contra 
a desordem. (Apoiados; muito 
bem!) · 

E' natural, pois, sr Presidenh' 
que sin tamos profund~mente o se;; 
d~sapparecirnento, porque justi-
mano Serpa foi um 'amigo dedica-
do, nas horas perigosas do Estado 
de Minas. 

A sua 'posição teve aquella fei-
ção granítica de Wa hington Luiz 
- definida e definitiva. 

Ha, ainda, uma feição mais 'no-
bre que o dignifica e que faz re-
lembrar a continuação nobilíssima 
elos 'grandes estadistas do Imperio : 
elle morreu extremamente pobre . 

Tendo sido relator da commis-
são de Finanças, tendo tido in-
fluencia extraordinnria sobre 'tre!; 
Estados da Federação, podendo in-
fluir sobre o Brasi l intei ro, entre-
tanto. morreu em extrema 'pobre-
za! Tão grande era a sua genero-
si dade, quanto era discreta a sua 
acção 'bemfazeja. 

O sr. Getulio de Carvalho: - -
Entretanto, era Presidente de um 
Estado. 

O sr. 'Passos Maia: - Estado 
que elle deixa em opti11.1as condi-
cões financeiras, pois tendo encon-
trado o crario em situação 'preca-
ria, deixa um saldo orçamentario 
sup<>rior a mil contos, receita de 
10 .000, jamais 'attingida, mais -· de 
2. 000 contos em caixa, pagamen-
tos em dia, depois de .longos perío-
dos de atrazo . E 'não é sómente 
nesse ponto que beneficiou o Cea-
rá: imitou S. Paulo e Minas em 
materia 'de ensino publico, refor-
mando completamente o seu Esta-
do nesse sentido, extendendo a di.f· 
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fusão do ensino desde a mais 're-
mota aldeja íltÓ á ciqade mais po-
Plti!Js!l . Creou fambem grandes in-' 
sti tutos de ensino ~uperior e ccun-
datip. Refbrmou1 em SJ.tmma, de 
tal sorte o 'Ceará em todo os rn-
mos da publica administração, que 
hoje se póde dizer que o Ceará é 
o tetcelto E. ta do da , FederaQão, 
cort1 relltç~o â instrucção, Elle foi 
11111 grande bencm~rlto, por todos 
os tltulos . Pacificou a sua 'terra . 
Distl'ibulu a justiça com equidatlc 
por todos os parti~os . foi um bom 
c 'bemfazejo. 

Lastimamos a sua perda, porque 
clle foi, de facto, um desses ho .. 
mens raros. 

Venho, 'cotn essas palavras sin · 
gellas, sr, Presideltt , pecjir a v. 
ex c. que rtt~~de ln$etir na a c ta un1 

voto de 'pesar e que se expeçam 
telçgrAmmas ao governo do Ceará 
c â fà!11llta óo lllustre extincto, si-
gnificando ·QtlC 'o Senado Minei ro 
sente profttt1damet1te é\ petda des · 
se vulto notavel, de~se brasileiro 
tão q~terldo, tão justo e tão 'dedi-
cado qJ.Ie se póde dizer deite J 
que 'o Poeta de Ven~tza dizia do 
juSto: lmpavidttm ferlent rui na!. 
(Muito bem ,· muito bem!) 

Não havendo numero, o sr. Pre·· 
!iidente, interpretando os sentimen-
tos do Senado, dá o requerimento 
por approvado, mandando se pro-
ceder conforme o requerido . 

P<~ssa-se á 
Apre~çntaç(Ío de pareceres, proje· 

elos, lndit(lç6es c requerimentos 
O SR. CAMILLO DE BRITO 

vt~m rtpre entar á çonsideração do 
Soníldo tH11 projçc to mo di fi cando a 
foqnaçno· da culpa nos crimes em 
qu~ os reus forçm menores de 7 a 
J l AllllOS. 

Quanto ás sessõea do jury, o 
projecto dispõe que sejam secre-
tas, quando os accusados forem 
menores, 

Alludindo aos tristes resulté\dos 
da exhibição de jovens nas audi-
encias etrt que 11e inves tigam soe-
nas por veze~ at ro~es o vergonho-
sas, nos jury~ tJ~pootnOI11asos, one\e 

I 

são arrastadas pessoas da fam ilia 
para a aistirum á ignominia atira~ 
da contra filhos e parente , r1 tostra 
o orador ser mu ito urgente a pro-
videncia pedida em eu projecto, e 
que ......,. diz - cBtá sendo já obje-
cto de reforma nas leis federaes. 

Accresccnta o orador que nas 
prisões em fl agrante e em outras 
por pequenos factos, atiram-se por 
veze:;; as mcnore' nos carceres, de 
mi t~1ra com o:> malfeitores, situa-
ção essa que, por ser contraria aos 
co tume. e á educação que o Es-
tado Clllliva com tanto zelo, deve 
ser evitadl\ . 

I;spera, pois, a collaboração da 
com missão e do. srs. senadores 
Pnra a providencia salu tar que tem 
em vista com o seu projecto. 

(Milii(} /Jeml) 
Vae á Mesa, é lido e mandado a 

Íh1prlmir o seguinte: 
Projecto n. 2, do Senado 

O Co11 gresso Legislativo do Es-
tado de Minas Gentes decreta: 

Art. 1.0 No summario para a 
form ação dn culpa em crimes afi-
ançaveis ou inafiançaveis nos ter-
mos do art. 8581 da Consolidação 
das Leis, o processo será secreto, 
nos casds em que o reu citado se-
i<~ menor . 

Art. 2. o As sessões do j ury nos 
termos elo ílrt. 913 e seguintes 
serão processadas a portas fecha-
das, não sencto <1 sis ticlas pelo pu-
blico quando o reu tiver menor 
edaçle. 

Art. 3. o R<:VO~élflt-se as dispo~i· 
ções erh contrario , 

Sala das s~ssões do Senado, 3 
de ilgosto de I 923 . ..- Cami llo de 
Brito. - Getuli o de Carvalho. -
Pílssos Maia. 

Não l111vendo mais quem peça a 
pa lavr<1, passa~Re á 
2.• PARTE PA ORDEM DO DIA 

Votações adiadas 
V erifionndo-sc não haver mais 

n11mero no rqcinto para a contl-
llLJ ação d& !lllStlÜO, o sr, Presiden~ 
te clesign11 jlara amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

Até a 13 lioras: 
L itt1ra da neta, cxpctlicntc, 

apresentação de paroccrçs, projc-
ctos, indicações c requerimentos . 

Segunda parte 
Até as 16 horas: 

Votação, em dlscu s~fio ut1ica, do 
requerln1ento elo sr. Camillo de 
Brito, pedindo lnscrçõ.o lla acta de 
um voto de ·ongralulaçõc:i com 
os Estados da Ba hi a, MaraniHio c 
Pará, pela passagem das datas de 
2 e 28 de julho e 15 de agosto. 

Votação, em primeira discussão, 
do prOjecto n. I, do Senado, au-
ctorizando o governo a conceder a 
d. Maria Helena de Brito, pro f e~ 
sora da escolél mista da cidade do 
Pomba, um anno çle licença para 
tratamento de saucle. 

Votação, em terceira discussão, 
do projecto n. 11 61 de 1922, da 
Ct~marn, concedendo licença a di-
versos funcciona rios publicas. 

Continuação da discussiío unica 
do parecer n. 2, ela com misRão de 
justi çu e Legislação, opinando pc-
lo archivamento do umn represen-
tação do escrivão do crime ela co-
marca da Muzambinho. 

Levanta-se a sessão. 

Sessão ovdinat.1 ia 
ACTA DA 15. • SESSÃO, AOS 4 

DE AOQS1'0 DE 1923 

Presidencia do sr. Albcrtlno Drum-
mond, (2 . ~ secretario) 

SUMMARIO : Acta. ~ Expedi~ 
ente , - Pallec jmento do sr. 

Wé\ rren 1-Iarding, pre~iden te dos 
~stados Unido!l . - Discurso do 
sr. Camillo <;!e Brito . - Levan-
ta mentq ela sessão. - Ordem 
do dia 6 do corrente. 
A's doze horas, feita a chamada, 

aohani.se presentes os srs. Alber-
tina Drummond, Gabriel Sllntos, 
J. Montandon, Camillo de Brito, 

Getulio de Carvalho, Levindo Coe-
j 11\o, Xavl r Rolim, Veietra Mar .. 

qttes, Pa sos Mata, Alfredo Catão, 
Simão tla Cunha c Valledares Ri· 
beiro, faltando com causa partici-
pada os srs. Francisco Escoba r, 
Bn ilio do Magalhã s e Alves de 
Lemos, c, sem ella, os mais senho-
res. 

Abre.se a sessão. 
E' lida c posta em discussão 

que se encct•rn sem dcbate, a acta 
da cssão antecedente, fica ndo n 
sua votação adiada por falta de 
num ro lega l. 

O sr. 1." secretario dá conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegtammas 

De diversos membros da Cama-
ra Municipal de anto Antonio do 
Monte, f tr:wsmittindo o voto da-
quella edilídade contra qualquer 
desmembramento do territorio de 
seu municipio e pedindo o apoio 
do Senado nesse sentido. - A' 
comtnls&ão mista . 

De habltántes do dlstricto de 
Ponte Nova, do munlcipio de Sa-
cramento protestando contra a 
pretendida transferencla daquelle 
C:istricto pata Uberaba. - lden· 
ti co despacho. 
F allecimento do Presidente dos 

Estados Unidos 
O SI{. CAMIJ..LO bE BRITO: -· 

Sr . Pre~idente, neste momento cu 
qui íiEli'H ter él intensidade de P&la· 
vra ·n ecll~snrill para exprimir o~: 
sentimentos americanos do Estado 
de Minas Geraes, quando recebe a 
noticia do fnlleclmento de Warren 
Iiarding, presidente dos 'Estados 
Unidos. 

Eu quizera repetir que nas Re· 
publicai> o desapparecimento, pala 
morte, 'do chefe de Estado, impor-
ta em uma innovação, em reformas 
o mudanças de muito alcance para 
os destinos dos povos : ' 

Os Estados Unidos do norte têm 
sido considerados o leader de todo 
d 'movimento politioo tia actualida-
de; depois da guerra, está aquetle 
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,paiz como o fi el da balança, entre 
.as temerosas questões em 'debate. 

A ucce são presidencial vai ser 
de agitação extraordinaria entre 
democratas c republicano e de 
reflexão ·notavel em todas as na-
.ções. 

Vê-se, pelos traços biographicos 
que W. Harding foi um dos se/f~ 
made-men, que 'se fez por si, cornc-
ça~do com~ compositor typogra-
phrc?, depors deputado, senador e 
presrdente. 

Eis corno o e forço, 'o trabalho 
dos homens, na Amcrica, que nas-
cem nas ~ ldeias c nos tugurios, 
em breve os conduz aos palacios . 

Como entrou Harding na Casa 
Branca? O merito, os títulos de lu-
ctador resaltam hoje com 'mais vi-
vas côres. 

Sen.ador em diversas legislatu-
ras, deu sempre o mais acendrado 
vigor ao partido republicano. 

Natural de Ohio, torna-se, parti-
cularmente, sympathica a sua ·me. 
moria, por ser filho do Estado d~ 
maior territorio dos Estados Uni-
dos e 'sob certos pontos de vista se-
melhante ao de Minas. De lá sahc 
e tem sahido o maior numero de 
presidentes, de politicos emeritos, 
de representantes das industrias, 
do commercio, das letras e das 
sciencias. 

E' bello 'de ver-se como se deu 
-ali i a sua eleição. Wilson era um 
idolo para os americanos, como 
continíra a sel-o para 'todos aqueJ. 
les que anceiam pela paz sem vi-
ctorias e proscrevem os incitamen-
tos da ·guerra. 

I a succedel-o um estadista de 
idéas oppostas ás suas, por ser 
contra a Liga das Nações e nacio-
nalista de combate. 

A sua eleição despertou o maior 
enthusiasmo. O numero de eleitores 
foi extraordinario e o que é nota-
ver, principalmente para os mem-
bros desta Casa que nutrem uma 
aspiração p'restes a tornar-se rea-
lidade, é que na eleição de Har-
din g puzeram-se em campo as mu-
lheres americanas, em numero vuJ .. 
toso, trazendo a ti ra-collo uma 
larga faixa com a inscripção: -

"Warren Harding - Next Presi-
dent" . 

A maioria dos eleitores de am-
bos os sexos derrotou a corrente 
democratica que se afastara da 
política de Monroe e tinha implan-
tado o internacionalismo. 

Feita a eleição de Warrcn Har-
ding, elle governou por espaço de 
dois annos e a sua política reper-
cutiu em todo o mundo, notada-
mente na America . Continuou a 
tradição da Republica - a Ameri-
ca era dos americanos. A sua 
acção foi pura e exclusivamente 
nacionalista . Não admittiu a liga-
ção com as outras nações. Enten-
dia que os interesses da America 
bastavam para preoccupar a at-
tenção dos estadistas e que estes 
não deviam cogitar do que se pas-
sava no velho mundo, onde a paz 
de Wilson era uma utopia. Os in-
teresses que fervilhavam não po- · 
diam ser apagados pelos surtos da 
liberdade no continente novo. 

Por isso, elle combateu com to-
da energia a Liga das Nações, 
mandando a sua mensagem ao 
Parlamento, que o prestigiou com 
o seu voto . Voltou-se para os in-
teresses da America, e, portanto, 
para os nossos proprios interesses, 
como americanos. 

Vimol-o na questão dos arma-
mentos . Na Conferencia de Was-
hin gton, reunidos os representan· 
tes da America Central, elle se ba-
teu pela limitação dos armamen-
tos e poz logo em execução o seu 
ponto de vista, reduzindo sensivel-
mente a força naval . 

Na Conferer1cia de Santiago, vi-
mos tambem a acção muito sympa-
thica do embaixador norte-ameri-
cano em relação ao pensamento do 
Brasil. Lá se achava o nosso distin-
cto amigo sr. dr. Afranio de Mello 
Franco; com a energia de sua illus-
tração, com sua vontade esclareci-
da, com seu patriotismo, elle fez 
que vencesse o pensamento das na-
ções resolverem sobre os arma .. 
mentos de accordo com as circum-
stancias e a situação de cada uma. 

Essa doutrina, que certamente 
não era agradavel a algumas das 
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nações que se achavam alli repre-
sentadas, foi apoiada pelos Esta-
dos Unidos, na pessoa do seu em-
baixador. Era elle o sr. Hules, 
que depois veiu representar o seu 
paiz na Exposição do Centenario 
e que recebeu no Rio de janeiro 
muitas provas de sympathia é de 
affecto. Foi dos primeiro que em 
Santiago se ligaram ao nosso em-
baixador, dr . Afranio de Mello 
franco, para fazer prevalecer o 
principio, que tanto interessava á 
indcpendencia e: soberania das na-
ções, - de que o armamento e 
todas as questões ·relativas a elle 
deviam ser resolvidos conforme as 
necessidades de cada paiz. 

Si fo sse rni stér ainda recordar 
um outro se rviço importantíssimo, 
um plano executado com muita ha-
bilidade pelo presidente Hardlng, 
eu lembraria qu'e clle foi apologis-
ta e empregou todos os seus es-
forços para incrementar o pan-
americanismo. 

Essa política, hoje triumphante, 
deve muito á orien tação daq uelles 
que fundam no entre l ac~ ?~s ~es 
Americas o futuro da crvrhzaçao . 
Entre esses, occupou lagar salien-
te um estadista de nome, como foi 
Harding. 

Todo o mundo civilizado hoje 
prantea deante do tumulo, que se 
abre para receber o Presidente dos 
Estados Unidos, que bem corres-
pendeu ás aspirações republica~ 
nas, aos destinos do seu paiz ad-
miravel c gran dioso pelo seu ter-
ritorio e prrnclpalmente pelos seu~ 
estadistas (Muito bem; muito 
bem!) 

Requeiro qm:, em signal de pe-
sa r, se levante 11 sessão de hoje c 
sejam transmittidas as homenagens 
do Senado á memoria de M. War-
ren Harding, por telegramma, ao 
exmo . sr. embaixador elos Esta-
dos Unidos . 

(Muito bem! Muito bem!) 
O SH. PRESIDENTE:- O :,e. 

nado acaba de ouvir o requerimen-
to do sr. senador Camillo de Brr-
to. Não ha numero na cnsa para 
vota l-o. Sel, entretan to, que, a e .. 

ante do lucto que peza neste mo-
mento sobre a grande naç~o all1c-
rrcana, o sentimento de cada um 
dos srs. senadores é pela appro~ 
v ação do requerimento. O no11~o 
Hegimento, no seu r~rtigo 56, n. 1, 
dlspOc que o Presidente abrirá c 
encerra rá a·s sessões á hora regi-
mental e poderá "suspe'ndel-a~ 011 

levantai-as no interesse da manu-
. tenção rd~ IJ(dent uu por loutm 
nrotrvo justo ... 

Penso que não ha motivo mais 
JU. to nem mais de accordo cor,., 
'' opinião <: o sen tir de todo!l nós 
do que essa homenagem á nação 
ami ga, ao:, Estados Unido~, qu ar1· 
do desap1.wrece o s<:u grande Prc-
srdente. 

(Apoiados geraes; muito bem:) 
Nesse presupposto, Interpretan-

do, como disse, o sentimento do 
Senado, dou o requerimento por 
approvado (Muito bem!) e suspen-
do a sts~ào errt ~ignal de pc:1ar 
pelo fallecimento do Presidente 
Harding. 

(Muito bem!). 
Suspende-se, em seguida, a , es-

são, sendo designada para 6 do 
corrente a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

Até as 13 horas: 
Leitura da acta, expediente, 

apresentação de pareceres, projc-
ctos, indicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Até as 16 horas: 

Votação, em discussão unica, do 
requerimento do sr. Camillo de 
Brito, pedihdo inserção na actn de 
um voto de congratulações com os 
Estados da Bahia, Maranhão e Pa-
rá, pela passagem das datas de 2 e 
28 de julho e 15 de agosto. 

Votação, em primeira discussão, 
do projecto n. I, do Senado, au-
ctori za ndo o governo a conceder a 
d . Maria Helena de Brito, profes-
sora da escola' mit;ta da cidade do 
Pomba, um anno de licença para 
tratamento de saude .. 
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Votação, em terceira discw;são, seus trabalhos e a constituição da 
do projccto n. 11 6, d I 022,· da C a- r,cspectlva mel!a, •· Sei ente. Agrn· 
mara, concede1tdo licença a diver- ' clecl\-11 " , , 
sos funccionario publicos. utro <lo dir ctor da Admlnls· 

Continuação da discussão unica tri\Çfio dos Correios de Minas, agra· 
do parecer n. 2, da com missão de c'll•condo n communicnção da elel-
Justiça e Legislação, opinando ção da Mc11n do Senado.·- Intel-
pelo archivamento de uma repre- .rndo. 
sentaçâo do c crivão qo crime da ' r:trtns das exmas, sras. d. d. 
comarca de Muzambinho. Anna Leopoldlna de Mello Franco 

I. • discussão do projecto n. 2, e Amazyle de Andrade, agrndecen· 
do Senaclo, dispondo que, nos cri- do ' as homenagens do Senado a 
mes em que for menor o rcu se- mc~ moria do sen.tdor Virgi lio iiC 
rão ecretas a formação da ~ulpa Mello Frnnco c dv dezembargndor 

. e a sessão do jury . Olavo d~t Andrttdc. - · lnteirndo. 

Sessão ot•dinAr1 
ACTA DA 16." SESSÃO, AOS 6 

DE AGOSTO DE 1923 

Presidencia do sr. 0/ympio Mou-
rão (I. " Secretario) 

SUMMAR!O: .1- Acta. - Expedi-
ente ,- Votaçõe~ adiadas. .. 
Parecer n. 2. ~ Julgamento de 
menores .- Ordem do dia 1 

A's doze horas, feita a chamada, 
acham-se presentes os senhore3: 
Olympio Mourão, Albertina Drum-
mond, Gabriel Santos, Getulio de 
Carvalho, Xavier Rolim, Levind·J 
Coelh o, Alfreçlo Catão, Vieira Mar· 
ques, Passos Maia, Simão da 
Cunha, Vailadarcs ~ibeiro e Mon-
tandon, fa ltando cotn causa parti-
cipada os srs. Francisco Escoba1 
Basilio de Magalhães e Alves d~ 
Lemos, e, sem ella, os mais senho· 
res. 

Abre-se a sessfio. 
E' lida e posta em discussão, que 

110 encerra sem debate, a acta da 
sessão antecedente, ficando a sua 
votnção adiada por fa lta de nu-
mero legal. 

O st. I . o Ser;relnrio dá conta do 
scgtllnte 

f..:XPEDIENTE 

Officios 
Po Br . I . o Secret11rio da Assem-

bléa Legislativa do E!ltndo do Cea-
rá, contntunicAndo a installação du 

Não havendo pareceres, proje-
dtos, indicações c requerimento:;, 
passn-se á 

2,• PARTE DA ORDEM DO DIA 
Votações adiadas 

Por faitll de numero legal, del-
i«Hie de proceder á •votação das 
mnt~rlas de discusstío encerrada c 
constantes da ordem do dia. 

Parecer n. 2 

E' lido c po5to em discussão 
1llliça, que se encerra scnt debate, 
ficando a sua v o taç~o adiada por 
falta d~ numero, o parecer n. 2, 
da commissão de Just~..;a e Legisla. 
çiío, manctando archivar uma re· 
presentação elo escrivão do crime 
tia ~omarca de Muzambinho, 

Julgamento de menores 
E' lido e posto em I . 1 cliscussiio 

I) seguinte 
Projvcto 11. 2, do Senado 

O Congresso Legislativo do Es-
tado de Minns Gerttes decretn: 

Art. 1. 0 No summario para a 
fofHtaç~o da culpa em crimes afi· 
ançaveis otl inafiançaveis nos tú-
rnos dtl art. 858, da Consolidação 
dás I .eis, o processo serâ secreto 
nos casos ep1 que o reu citado seja 
menor. 

Mt. 2 ." As Àessões do jury1 nos 
turmas do ar. 913 e seguintes1 se· 
rão processadas U !;Ortas fecha· 
dAs, não sendo assistidas pelo Pll· 
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blíco quando o reu 1iver menor 
dftde. 

Art. 3. • Rcvogum-se as di posi-
çtjes em contra ti>. 

Sala das sessões do Sehado, 3 
de agosto de 1 9~3.- Camillo do 
Hrlto. - Getulio ~c Carvalho. ·-
Passos Maia. 

Ninguem pedindo a palavra, en-
cerra-se a discussão, ficando a v rJ-
taçíio adiada por frtlta de num(!· 
ro. 

Nada mais havendo a tratar-o:: ., 
o sr. Presidente designa para 7 do 
corrente a seguin te 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

t\té ás 13 horas: 
LeH~ra da acta, expecliente,•apre-

~cn .taça.? de pareceres1 projectos, 
1nd1caçoes e requerimentos. 

Segunda parte 
Até ás 16 horas: 

Votação, em díscus~ão unlca do 
1·eque1·imento do sr. Camillo' de 
Brito, pedindo inserçãn na nc:.ta de 
um voto de congratulações com os 
Estados da Bahia, Maranhão e Pa-
rá, pela passagem das datas de 2 
c 28 de J..t lho e 15 de agosto. 

Votação em primeira discussão 
do projecto n. l, do Senado au-
ctorizando o govetno a conceder a 
d. Maria Helena de Brito, profes-
so da escola mixta da cidade do 
Pomba, um anno de licença · para 
tratah1ento de saude. 

Votação, em 3. • discussão, do 
projecto n. 116, de 1922, da Ca-
mata, concedendo licença a dlver-
soR funccionarios publlcds. 

Vitação, em discussão tJnica, do 
parecer n . . 2, da commissão de Jus-
tiça e Legislação, opinando pelo ar-
chivamento de uma representação 
do escrivão do crime da comarca 
de Muza mbinho. 

Votação, em l . 1 discussão, cJo 
projecto n. 2, do Senado, dispondo 
que, nos crimes em que fôr menor 
o reu, serão secretas a formação 
da culpa e a sessãd do jury. 

Lev!lnta-s~ a ~essão. 

ão ordinari 
ACTA DA 17 . I SESSÃ I AOS 7 

DE AO STO DE 1923 

Presldencia do sr. Diogo ele Vas· 
concellos 

SUMMARIO: - Acta. - Requeri-
mento e observações do sr. Val-
ladares Ribeiro. - Votações 
adiadas. - Ordem do dia. 

A's doze horas, feita a chamada, 
acham-se pre entes os srs . Diogo 
de Vasc0ncettos, Olympio Mourão, 
Gabriel Santos, J . Montandon, Ca-
millo de Brito, Xavier Rolim, Le-
vindo Coelho, Getulio de Carva-
lho, João Pio, Alves de Lemos, 
Passos Maia1 Simão da Cunha e 
Valladares Rib~i ro, faltando C0!11 
causa participada os srs, Francisco 
Escobar e Basilio de Magalhães, e, 
sem e lia os mais senhores. 

Abre-se a sessão . 
E' lida e posta em discussão, que 

se encerra sem debate, a nota da 
sessão antecedente, ficando a sua 
votação adiada por falta de nume-
ro legal. 

Sobte a mesa não ha expediente. 

Reqllt!timenfo de um professor 
O SR. VALLADARES RIBEIRO, 

occtlpando a tribuna, lê e encami· 
nha á Mesa um requerimento do 
professor Pelino Cyrlllo de Ollvel .. 
ra, pedindo aubtorização leglslatl~a 
para ser lithogPhphadá na Impren-
sa Offidial uma tollecção de ca-
dernos de balllgraphla que organi-
zou parf( \I SO nas escolas primarias, 
e se promj:Jtiflcando a ceder ao go-
verna um certo rlumero de exém-
IJiares, para cobrir a despesa de 
lrrtpre~sAo 

Envianõo ~ Mesa o requerl}ll~nt9, 
depois de outras consideraçõ~s, diz 
o orador pocter , attestar, como ex-
di redor da Secretaria qo llüerjor 
e, portapto, da lnstrucção publica 
do Estado, os bons e relevantes ser-

.viço~ pre~tallos por ~S!\C professor 
ao ensino primado. 
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Termina pedindo que a respeito 
do requerimento seja em tempo ou-
vidO o sr. Secrefario do Interior, 
de cujos sentimentos de justiçu , 
alto criterio e acend rado amor á 
causa do ensi no, muito deve esp~
rar o peticionaria . 

Vae á commissão de lnstruc.,.ão 
Publica. ' 

Votações adiadas 
Não havendo numero legal pnra 

votação das materias constantes da 
ordem do dia e nada mai !; a trl -
tar, o sr. Presidcntt: desi gna par,, 
8 do corrente a seguinte 

ROEM lJO DIA 
Primeira parte 

Até á:! 13 horas: 
Leitura da acta, expediente, apre-

sentação de pareceres, projectos, in-
dicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Até ás 16 horas: 

Votação, em discussão unica, a·, 
rcquerimenttl do sr. Camíllo Jc 
Brito, pedindo inse rção na acta de 
um voto de congratulações com os 
Estaaos ela Bahia, Maranhão e Pa-
rá, pela pas~agem das datas ele .!. 
e 28 de julho e 15 de agosto. 

Votação. em prime1ra discussão, 
tio projecto n. 1, do Senado, au-
ctorizando o governo a conceder a 

. d. Maria Helena de Brito, profes-
sora da escola mista da cidade do 
Pomba, um anno de licença para 
tratamento de saude. 

Votação, em terceira disLu!>são, 
do projecto n. 116, de 1922, ua 
Carnara, concedendo licença u di-
versos funccionarios publicas. 

Votação, em discussão unica, do 
parecer n. 2, da commissão dé 
Justiça 1:! Legislação, opinando pelo 
archivamento de uma representação 
do escrivão do crime da comarca 
de Muzambinho. 

Votação, em priwneira di scussão, 
do projecto 11 . 2, do Senado, dis-
pondo qu e, nos crimes em que fôr 
menor o reu, serão secretas a for-
mação da culpa e a sessão do ju-
ry. 

Levanta-se a sessão .. 

e ão o1~dinall"ia. 
At TA DA IR.• SESSÃ I A s 8 

E AGOSTO DE 1923 

Presidcncia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUMMARIO. - · Acta. - Expediell-
te. - Moção de apoio ao cxmo. 

- ú-. dr . Raul Soares{- i:""ciii·~o 
do sr . João Pio. - Moção de 
apoio no cxmo .. r. elr. Arthur 
Bernardcs. - Discurso do sr. 
Alrreâo Catão e VIeira Marque!' . 
- Votações .- Licença a fun-
cc ion arios publicos. - Discursos 
dos srs. Gabriel Santos c Joiio 
Pio .- l~equ erim ento do cscr i v ~ o 
dl~ Muzambinho. - Discursos dos 
s rs~ Valladarés Ribeiro e Camil-
lo de Brito e João Pio. - Jul-
gamento de menores. - Ordem 
do dia. 
A's doze horas, feita a chamada, 

acham-se presentes os srs. Diogo 
de Vasconcellos, Olympio Mourão, 
Gabriel Santos, Camillo de Brito, 
Xavier Rolim, Levindo Coelho, João 
Pio, Alves de Lemo~;. Vieira Mar-
ques, Passos Maia, Alfredo Catão, 
Simão da Cunh a e Valla darr~ RI-
beiro, faltando com causa partici-
pada os srs . Francisco Escoba r e 
Basilio de Magalhães, c, sem cll tt , 
os mais senhores . 

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

sessão antecedente. 
São successiv a mente submetbdas 

a votos e approvadas as actas de 
sessões anteriores, que estavam so-
bre a mesa dependendo dessa for-
ma li da de. 

O sr. I . o Secretario dá conta do 
seguilite 

EXPEDIENTE 

Officio 
Do desembargador Raphael lfC 

Maga lhães, communicando a 'lua 
eleição e a do desembargador TitD 
Fulgencio, respectivamente par a 
presidente e vice-presidente do Tri-
bunal da Relação. - O Senado rc-
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ccbe c sa commun icação com par-
ticular apreço. 

Passa-se á 
Apresentação de pareceres, profe-

cias, indicações e requerimen-
tos. 

Moç/io de apoio ao exmo. sr. dr . 
Raul Soares 

O SR. JOÃO PIO: - Sr. Pre-
sidente, estando completo o Se-
nado, todos os seus membros re-
conhecidos, só agora póde esta 
corpo ração se manifestar sobre 
um ponto que julgo ele alta rele-
vancia . 

Era intenção 'do Senado apre-
sentar hon tem uma moção de 
apoio ao ex mo. sr. Presidente do 
Estado, não o tendo feito por falta 
de numero na Casa. 

Venho cumprir hoje esse dever, 
sr . Presidente, e sei que a moção 
que vou ter a honra de passar ás 
mãos de v. ex c., será sagrada pe-
lo voto un an ime do Senado, presti-
giada, como se acha, pela assigna-
tura de todos os srs . senadores 
presentes . 

Não me armam bem ao paladar, 
sr. Prseidente, essas orações con. 
gratulatorias, porque, pela feição 
elo meu espírito, pelo feitio de mi-
nha alma, eu como que vejo, fóra 
deste recinto, nas minhas palavras, 
o elogio que se mercadeja nos bal-
çües da baj ui ação . 

O sr. Passos Maia: - Não é 
possível, porque ellas são muito 
justas . (Apoiados) . 

O sr. João Pio :- Mas, sr. Pre-
sidente, eu me sinto bem apresen· 
tando essa moção, porque, numa 
vida política límpida, clara, sem 
transigencias reprovavcis, sem as 
si nuosidades a que é obrigado, 
muita vez, o homem publico, o sr. 
dr. Raul Soares é um paradi gma 
um modelo para todos nós. ( Apoi-
ndos; muito bem!) 

Dai, srs. senadores, que eu vol-
te uma pagina da sua vida política 
de hontem, para mostrar a acção 
decisiva do dr. Raul Soares na 
política nacional. 

A flt11biç~o, o odio, a paixão po-
litica, a felonip, a traição, tudo is-

so, de braços dados com o desejo 
de galgar a culminancia do poder, 
ameaçava destruir toda a conquis-
ta de trinta annos de Republica, 
porque nada pouparam, sr . Pre-
sidente, nem a honra de Mi nas, 
porque até as no sas filh as fo ram 
comparadas ás mulheres que cor-
tejaram Nero nas descripções fei-
tas por Sienkwiks, no "Quo Va-
dis", e a mineira é tão pura, tão 
bella, tão encantadora pela pureza 
de seus costumes, pela simplicida-
de de seus habitos, por essa graça 
c louçania que lhe empresta essa 
virtude pondonorosa, cuja posse 
ella ignora . (Muito bem!) 

Um Estado houve, sr. Presiden-
te, que se conservou firme ao lado 
da boa causa e a lealdade do ban-
deirante obri gou S. Paulo a abro-
quellar-se na formula "Candidatu-
ra definida e definitiva", ao lado 
da boa causa de Minas. E um ho-
mem houve, sr. Presidente, que, 
tendo nos labias um desses sorri-
sos dos cavallciros medievaes, de 
pé firme, calmo, se reno, surdo aos 
applausos, superior aos insultos, 
salvou a honra, o brio, o nome c 
a gloria do Estado de Minas: foi 
o dr. Raul Soares. (Apoiados; 
muito bem!) 

Raul Soares succedera a um ho-
mem que foi iconoclasta ue velhas 
tradições políticas; que teve de 
cortar certeiro em usos e abusos 
prejudiciaes ao Estado de Minas; 
que abriu de par em par as portas 
por onde entrou essa mocidade 
que ahi está, na outra casa do Con-
gresso Mineiro, elevando as dis-
cussões, engrandecendo e honran-
do o E ·ta do de Minas. 

A successão de Arthur Bernar-
de · exigia um homem de intclli-
gcncia lucida, de vontade firme, 
de tenacidade inquebrantavel e de 
largo descortino . Taes eral'fl as 
credenciaes com que se havia de 
apresentar o successor de Arthur 
Bernardes, e o povo mineiro indi-
cou o nome de Raul Soares conto 
reunindo todo::; esses predicqdos. 
(Apoiados). 

Ao assumir o governo do Esta-
.do escolheu o dr . Raul Soares 
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para seus auxiliares homens maio-
res de toda excepção. 

Um delles, um nome feito na 
carreira da magistratura. Ao co-
nhecimento das causas e dos ho-
mens publicos de Minas, allla a 
habilidade no meneio e no trato 
das cot1 as politicas. De todos os 
actos de Mello Viant1a, resumbra a 
honradez, a severidade, a altane-
ria de caracter, o amor entranhado 
a Minas, tudo isso pedindo meças 
a uma fidal guia ducal, do mais fi· 
110 gentilhomem. (Muito betttl) 

Mario Brant desce do faldi$to-
no, onde pontificava na Imprensa 
tlo Rio, interrompendo, talvez, as 
paginas de mais um livro com que 
dev1a !Ilustrar e enriquecer as le· 
tras patrias, para vir, na pasta das 
Finahças, mostrar mais uma feiçã 1 
tlo seu talento proteifonne, na ges· 
tão de uma pasta por onde corre 
todo o destino financeiro e econo· 
m1co do· Estado. (Mui to bem!) 

Daniel de Carvalho, uma mocida-
de, cujo preparo intellectual nem 
sempre se encontra numa velhice 
e.studlosa, traz desde o collegio um 
halo brilhante de notas distinctas . 
E' mais' do que uma revelação na 
pasta da Agricultura: ê o coeffi-
ciente que reulle todas as força'> 
productoras do Estado de Minas 
para o nos:~o engrandecimento . 
(Muito bem!) 

Outro, traz no escudo de famí-
lia, brazão ·e foraes de serviços re-
levantes a causa publica. Alfredo 
Sã, despido do proprlo mereci-
mento, honra o governo que ser-
ve, (apoiados) , porque elle repre-
senta uma aristocracia de talentos 
e uma fidalguia de honradez, tudo 
isso com tlm trato captivant~. 
(Muito bem!) 

Noraldino Lima, não sei si em 
Minas ha muitos que o sobreex-
cedem no posto a que elle dá lu ~
.tre (Apoiados). A cllc se póde 
applicar o tlle rigtlz man in tlle 
rigfll place. (Muito bem!) 

O dr. Flavio Santos, prefeito, 
era uma fi gura de destacado relevo 
entre 9s advogados mineiros, quan-
do foi chamado a diri gir o governo 
municipal de Bello Horizonte, e a 

sua actuação no elevado cargo que 
ora occupa, orientada no sentido 
\.!r bem servir ás necessidade e á 
Lcllcza da formosa capital mineira, 
póde ser desde já considerada 
uma pagina bri lh ante da sua 
vida publica c prova da acertada 
escolha do seu nome para aquelte 
posto. (Muito bem!) 

Com auxili ares desse valor, sr . 
Presidente, Raul Soares tornou-se 
um construdor. H a em todo o Es-
tado de Minas um sopro de vida 
nova . O mineiro já não é um pbYb 
que se levanta. ua phrase feliz tle 
João Pinheiro : ê um povo que c:1· 
minha, ~ tt11l po~ o que, sob a dl-
recção e o influxo de Raul Soart:!, 
abre uma senda nova no progre:~
so c no bem e ·tar de Minas Gerae~ 
(Apoiados; muito bem!) . As mtt· 
nicipalidades já não são ma1~ o::t 
fazeúore.~ de eleições, os prepara-
dores da frau.1e. Elias sentem a 
inspiração desse governo forte e a 
encyclia do movimento do gover-
no se ex tende em círculo~ concen • 
trlc o~. levando ao município, ao 
districto, á familia, ao individuo lJ 
surge et ambula para <> engr·andeci-
mento de Minas. (Muito bem/) 

A mensagem apresentada pel0 
dr . Raul Soares ao Congresso Mi-
neiro na presente sessão leg1slatl · 
va é uma prova positiva, clara, 
cvidentt:, de que elle 6 um homem 
~upe rior, um espirito elevado, um 
verdadeiro estadista, a elle se po-
clendo applicar com todo o cabt-
mento a phrase latina - campos 
sul. (Apoiados) . 

O sr. Camlllo de Britto . ·~ A 
sua mensagem teve uma repercu~
são extraordlnaria; está puhl i, .. 
da no!> princi paes jornaes da Eu-
ropa . 

O sr. ]oli'o Pio: - Aliás tuda 
imprem;a do Brasil se curvou e t -
ccu dugioR rasgados a esse exce l ~ 
lente documento publico, que ê um 
primor !iteraria e um primor de 
estudos com relação ás necessida-
cl es do Estado de Minas. (Apoio-
aos: muito beml) · 

E' por ttldo isso, sr. ptesidente, 
que o Senado Mineiró vem hoje 
render essa homenagem sincera l 
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Haul Soares. E' por isso que a sua 
palavra ele loca a balança da poJi .. 
tlca nacional e a sua opinião é hoje 
corno a espada 'de Brenno, que faz 
pender para o lado da justiça, do 
direito, nos grandes dissldios na-
cionacs. (Multo bem/) · 

Mas, Raul Soares é um violento. 
De facto, é um violento, si ser vio-
lento é ser a reacção contra as si-
nuosidades e as traflcatlcias á som. 
bra do poder. (Muito bem!) 

Tambem as tempestades são 
uma violencia, 'quando o tufão ras-
ga o verde manto dás florestas ou 
levanta em montes ás ondas do 
oceano i Mas as 'tempestades oxy-
genam é aneiam a atmosphera l 
Violento f~aul Soares, mas é uma 
virtude sel-o contra o ·mal, contra 
a injustiça. O meigo, o manso, o 
justo, o di v mo ]e us foi tambem 
um violento, quando, de azorrague 
em mãos, expulsou 'os vendilhões 
do templo. 

Sr . Presidente, o calor com que 
vou justificando ·a moção é produ-
zido pelo que eu penso e sinto, com 
toda sin ceridade de minha alma, -
talvez com 'a lguma suspeição da 
amizade com que me honram mem-
bros da família Soares de Moura, 
111RS suspeição que não 'será bas-
tante para que eu sacrifique a ver-
dade. 

O sr. 'Passos Maia: - O Se~ado 
todo pensa como v. exc. (Apoia-
dos Reraes). 

O sr. João Pio: -Não podemos 
mais ter illusões, srs. senadores . 
Esbatidas e esfumadas já no hori-
zonte da 'vida, não era possivel que 
votassemos aqui uma moção sinão 
reconhecendo a verdade, sacrifi-
cando as nossas conviccões no thu-' 
ri bulo 'da l1ajula~áo . (Apoiados). 

O Senado Mineiro está convenci-
do de que Haul Soares cumpre o seu 
dever de Pre~ldrnte do Estado · e 
que é um p~so 'ivo na poiEiclt na· 
cional. Está convencido de que dotes 
lhe não faltam para continuar R 
governar bem o Estado de Minas . 
Por i ~s o, deixa nessa moção a ex-
pressão dos seus sentimentos 'e dos' 
sentimentos do povb mi lro .I 
(Muito bem! Muito bem!) 

Vae á Me a, é lida c. ntra im"' 
mediatamentc em discussão a se-
guinte: 

Moção 11. 1 

O Senado Mineiro, conscio das 
suas responsabi lidades, applau-
dindo a acção politica do sr . 
dr. Rat1l Soares e a administra-
ção com, q!lé está felicitando o Es-
taco de Minas, affirma-lhe inteiro, 
decidido, lehl, reflectido e franco 
apoio. 

Para a realização do seu pro-
gra mma de governo, contará s. 
exc. com a collaboração do Sena-. 
do, que representa o pensamentó 
do povo mineiro ao assignar os 
te r mos desta moção. 

Sala da ' sessões, 8 de agosto de 
1923. - João Pio. - Valladares 
Ribeiro. - Xavier Rolim. - Si-
mão da Cunha , - C a mil/o de Bri· 
to. - Gabriel Santos. - Levindo 
Coelho . - Alfredo Calão. -Pas-
sos Mala. - Vieira Marques. 
Olympio Mourão. - Alves de 
Lemos. 

Não havendo quem peça a pala-
vra, encerra-se a di scussão, sen:lo, 
em seguida, posta a votos e appro~ 
vada unartimemente a referida mo-
ção. 

A requerimento do sr. Vallada-
res Ribeiro, o .sr . Presidente no-
meia uma 'commlssão eomposta dos 
srs. João Pio, VIeira Marques e 
do requerente, para, juntamente 
com a Mesa, levar a s. exc. o sr. 
Presidente do Estado a moção que 
acaba de ser approvada. 
Moçâo de felicitações e apoio ao 

exmo. sr. dr. Artlwr Bemardcs 

O SR. ALFREDO CATÃO: -
Sr. Presidente, ha uma grande af-
finidade política, todos nós o sabe· 
:nos, entre o illustre compatricio 
qlle dirige os ·destinos de Minas e 
aquelle que dirige os destinos da 
União . Até mesmo nas datas suc-
cessivas dos seus nascimentos, el-
les se approximam. Pelo que acho 
que,. I como complemento da moção 
proposta' (1elo i ilustre senador, ·r, , 
João Pw, o Senado deve tambem 
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se pronunciar em relação no illu3-
.tre sr. dr. Arthur Bernardes, cujo 
anniversario transcorre nesta da-
ta . (Muito bem!) 

Vou, pois, submetter á conside-
ração do Senado a seguinte mo-
ção: (te) . 

Tenho certeza, sr. Presidente, 
de que niio é por uma acqulescen-
cla stm ple~. dlctada peta discipli-
na partidana e pela solidariedade 
política, que o Senado acaba ?e 
acolher com o seu voto a moçao 
justa e opportuna, apresentada pelo 
nobre senador que me precedeu na 
tribuna. Acredito que não é tam-
bcm por uma simples acquiescenc11'1 
que o Senado vac dar o seu apoio 
:i que ora tenho a honra de apre-
sentar A consideração da Casa. 

A disciplina passtva dos parti-
dos, a so!Jdar'tedaóe entre dirigen-
tes e dirigidos, em communhão ele 
princípios, não é simplesmente o 
que nos leva, neste momento, a 
apresentar esta moção. E' mais do 
que isso, sr. Presidente, é o eu-
thusiasmo ardente daquel!es que se 
vêm debaixo da bandeira que abra-
çaram e que é empunhada ua 
União e 11este Estado pelos dois 
conspícuos cidadãos, alvos nesta 
hora do nosso carinhoso respeito 
e da nossa alta admiração. E' o 
enthusiasmo ardente daquelles que 
vêm nos actos desses dois gover-
nos a realização inequívoca de um 
progrnmma ~ trnb~h~ ~ o~ 
dcm, de progresso e de justiça. 
(Muito ~em!) 
E' bem uma verdade sr. Presiden-

te, e á ella ha pouco se referiu o 
illustrado senador, auctor da pri-
meira moção, que o governo do 
benemerito sr. dr. Arthur Bernar-
dcs, sob revindo victorioso de uma 
campanha malsin'ada de despeito, 
onde a má fé, a intriga, a trahição 
e a calumnia porfiaram por uma 
melhor actuação, vem confundin-
do os nossos adversarios de hon-
tem, não com actos de vinga nça, 

. mas com serenidade, com actos 
de brandura, de clemencia e de 
justiça. E não h a de tardar, sr. 
Presidet)te, ~ dia em que elles 
proprios considerem um varão jus-

to aquelle que preside actualmentc 
a nação e que procura collocal-a 
entre as que culminam pela 
sua grandeza e civilização. (Mui-
lo bem!} 

s lilludido por aque!les que 
pretendiam o poder com esganiça-
da cobiça, por aquel!es que, por 
uma especie de psychose do mo-
mento anarchico, não reconhece-
ram a torpitude dos processos com 
que eram uggestionados, hão de 
um dia retroceder dessa estrada 
de Damasqo, quando a justiça os 
illuminar. 

O Senado Mineiro, que se sente 
neste momento de nossa vida poli-
tica, confortado, satisfeito, orgulho-
, o, por ver que o illustre estadista 
a que me refiro, conduz a Republica 
com honra, com saber e com pa-
triotismo; apresenta essa moção 
de felicitações, certo, senhores, de 
que assim faz justiça áquelle que 
vem mantendo integra a dignidade 
mineira, tão hostil e injustamente 
alvejada ne sa campanha de triste 
recordação e que Deus ha de per-
mittir jamais se reproduza no paiz 
ou em qualquer porção do tcrrito-
rio patrio. (Muito bem! Muito 
bem!) 

Vae á Mesa, é lida e posta im-
mediatamente em discussão a se-
guinte: 

Moção n. 2 
O · Senado Mineiro, ao transcor-

rer nesta data o natalício do emt· 
nente com patrício cxmo. sr. dr. 
Arthu r da Silva Bernardes, presi-
dente da Republica, apresenta a s. 
exc. as suas felicitações e set ve-
se de tão grata opportun idade para 
exprimir-lhe a sympathia com qtre 
vem acompanhando a sua acção go-
vernamental , serena, esclarecida e 
patriotica, reaffirma a s. exc. o 
seu apoio profundamente leal e 
decidido com a certeza de que as-
sim exprime o sentimento do Es-
tado que se orgulha de tel-o como 
um dos seus mais dignos filhos. 

Sala das sessões do Senado Mi-
neiro, 8 de agosto de 1 ~23 .- Al-
fredo Catão.- João Pto. - Val-
ladares Ribeiro.- Passos Maia. -
CamiJlo de Brito.- Alves de Le-
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mos.- VIeira Marques. - Simfio 
da Cunha. - Xavier Ro!lm .- Le-
vindo Coelho. - Gabriel Santos.-
Oiympio Mourão. 

Níio havendo quem peça a pala-
vra, encerra-se a discus ão e, pro·· 
cedendo-se á votação, é approvada 
a moção por unanimidade de votos. 

Declaraçtio de voto 
O SR. VIEIH/\ MARQUES (pe· 

la ordem): - Sr. Presidente, o 
Senado acaba de approvar por ex-
pressiva unanimidade, justo~, vt-
vos e incontidos applauso~. a mo-
ç!io de irrestricto apoio á persona-
lidade inconfundível do illustre 
Presidente de Minas, ex mo. sr. 
dr. Raul Soares, justificada com o 
brilho e eloquencia que tanto sin-
gularizam o nosso douto collega, 
meu dilecto mestre, senador João 
Pio. 

Essa moç~o, asseverou o seu il-
lustrado auctor, teria sido aprl!-
sentada hontem, data gratissima da 
passagem do anniversario natatictú 
do Presidente Raul Soares. si se 
houvesse verificado numero para a 

lnabalavel apolo e da sun inatte-
rav I solidariedade. 

Eu me as ocio, sr. Presidente, 
com tanto maior jubilo ás carinho-
sa manifestações do Senaú'l Mi-
neiro aos dignos presidentes de Mi-
·nas e da Hepublica porque me 
achava ausente quando se votaram 
as mocõcs Camillo de Brito-Pas-
sos Mãia. J ..J ' 

(Muito bem/ Muito bem/) 
Nin guem mais pedindo a palavra, 
passa e á 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

Congratulações com os Estados da 
Bahia, Maranhão e Pará 

E' posto a votos e approvado, 
em discussão unica, o requerimen-
to do r. Camillo de Brito, pedin-
do insercão na acta de um voto de 
congratu'tações com os Estados da 
Bahia, Maranhão e Pará, pela pas-
sagem das datas de 2, e 28 de ju-
lho c 15 de ago to, em que aquel-
l ~s Estados adheriram á Indepen-
dencia nacional. 

sua votação . Licença a uma professora 
Ora, o Senado sabe, e vem de 

ser relembrada pelo eloquente se- E' posto a votos e· approvado, ~ 
nador de Lima Duarte, que a data escrutí nio secreto, por 10 votos, o 
de hoje registra a passagem elo projecto n. 1, do. Senado, do cor-
anniversario natalicio do exmo . sr. rente anno, auctonzando o governo 
dr. Arthur Bernardes, preclaro a conceder um anno de licença pa-
presidente da Republica, data c<~- 1 r a tratamento de saude a d. Maria 
rissima tanto a Minas, como á pro- Helena de Brito, professora da es-
pl'ia União, porquanto é o dr. Ar- cola mista da ~idade do Pom?a, 
thm Bernardes personalidade de o qual. a requenmento do sr. Ga-
singular relevo no concerto nacio- briel Santos, volta á commissão 
nat. de Justiça e Legislação. 

Como o sr. senador, residente 
em Congonhas do Campo, o nosso 
collega sr. Alfredo Catão valeu-
se com muita felicidade do ensejo 
e interpretou com fulgor e fideli-
dade o sentimento do Senado Mi-
ueiro, requerendo que este, por 
~ua Mesa, telegraphasse ao ex mo. 
sr. dr. Arthur Bcrnardes, em ho-
menagem da data de hoje, trans-
mittindo-lhe sinceros e ferventes vo-
tos pela sun fetlçldade pessoal e 
pela de seu governo e renovando-
lhe a segurança do seu decidido e 

A. S.-15 

O SR. CAMILLO DE BRITO, ob-
tendo a palavra, pela ordem, decla-
r<! e pede constar da acta não ter 
tomado parte na votação desse pro-
jecto, por suas relações de paren-
tesco com a beneficiada. 

Licença a diverscs funccionarios 
E' annunciada a votação, em es-

crutínio secrctu, do 'projecto ~ J. 
116, da Camara, de 1922, con~e
dendo licença a diversos funccionn-
rios publico~, com as etnendas ao 
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·mésttio ' apre entadas e approvadas 
em sessões anteriores. 

O SR. GABRIEL SANTOS (pe-
la ordem), diz que esse projecto 
é do anno passado e que no"decur-
so da ultima sessão legislativa a 
esta parte:, segundo informações 
chegadas a commissão, alguns dos 
funccionarios contemplados no 
mesmo proJecto não pertencem mais 
ao quadro do funccional.isJ!IO e ou-
·tros já gozaram ou destshram das 
licenças então requeridas. 

Nessas condições, em nome dA 
cornmissão, vem declarar que esta 
não faz mais questão da approva-
ção do projecto, deixando ao ~e
nado liberdade para se pronunc1ar 
!'Obre elle como entender de justi-
ça. (Muito bem!) 

O SR. JOÃO PIO (pela ordem), 
observa não ser muito curial o a!· 
vitre lembrado pelo nobre sena-
~or, de deixar que o Senado resol-
va neste ou naquelle sentido como 
.lhe 1~arecer de justiça; v Senado, 
nas suas deliberações, outra cousa 
não faz senão proceder com justi-
ça, mas elle o faz sempre de con-
.fprmidade com o que opinam as 
cõmmissões; estas examinam, es~u
dam as questões, ponderam e 
emittem seus pareceres, pela RP-
Píovação o~ p~la rejeição, sem o 
q~le per.deriam ::: sua razão de ser, 
a sua missão regimental. 

No caso occorrente, ainda uma 
consideração deve preponderar, e ~ 
que a illustrada commissão faz-se 
indifferente á sorte do projecto pelo 
facto ele alguns desses funcciona-
rios terem se exuncrado c outros 
não precisarem mais da licença. 
Mas, pergunta o orador, estamo 
todos nessas condições? Basta ,que 
ba1a um só funccionario que pr;!-
cise ainda da licença e que a te-
nha solicitado com attestado me-
dico para o Senado, fazendo jus-
tiça, não úever rejeitar o projc-
cto. (Apoiados). 

AciJ~, pois, mais razoavel, gue a 
comn\rssao, .ou t'fequetra a volta 
do projecto â sua pasta, para 110-
vo exame dos p~els ... 

O sr. Gabriel Santos.- lsso não 
é mais possível, vtsto o projecto 
star em votação e jâ em tercetra 

discussão. 
O sr. João Pio. . . ou aconselhe 

de de logo sua approvação, porque 
si a medida não interessa r mais n 
a, a b e a c, póde, entretanto, apm-
veita r a d ou a e. (Apoiados). 

Vota, portanto, em favor do pro-
jecto, para proceder de accordo com 
sua consclencia. 

(Muito bem! Muito bem/) 
Submettido a votos o projeeto, 

é o mesmo approvado com as res-
pectivas emendas, por nove vot0s 
contra quatro, sendo remettido á 
commissão de Redacção. 

Parecer n. 2 

E' annunclada a votação, em 
discussão unica, do parecer n. 2, 
da commissão de justiça e Legisla-
ção, mandando archivar um reque-
rimento do escrivão do crime da 
comar-ca de Muzambinho • 

O SR . VALLADARES HIBEI-
RO (para encaminhar a votação): 
- Sr. Presidente, o parecer que 
o Senado vae votar, consta essen-
ciaimente de duas partes: uma na 
qual a commissão pede o a.rchiva-
mento da representação a que eu~ 
se refere, e outra em que alvitra 
seja a mesma representação vista 
pela commissão de Finanças. 

Estas duas partes constituem 
termos de uma mesma conclusão, 
isto é, são .complementares e não 
se repellem. Para deixar, entretan-
to, ao Senado ampla liberdade, . ve-
nho requerer a v. exc. se srrva 
proceder á votação por partes: t.• 
a referente ao archivamento e de-
pois a outra·. 
O sr. Jo(lo Pio:- Mas, v. exc. acha 

que a commissão de Finanças vae 
receber um projecto sobre o qual 
outra com missão deliberou, man · 
dando archival-o? 

O sr. Valladares Ribeiro :- Não 
peço e nem desejo que a commis-
sãp faça isto ou aquillo, mas tão 
somen~ que tome conhecimento 
do teor da representação. 

O sr. João Pio: - Mas a com-
missão de Finanças, depoi de 
uma. outra com~ti são optar pelo 
archrvamento, nao póde acceitar 
este alvitre . 

O sr. Val!addres Ribeiro: - V. 
cxc. verá que póde perfeitamente. 

O sr. João Pio: - Póde mas 
uão o fará. ' 

O sr . Valladares Ribeiro:- Es-
tará no eu direito. . . A com mis-
são de justi ça e Legislação não 
faz absolutamente questão da ap-
provação do parecer, quer na 1. • 
parte, quer na 2. •, quer na duas 
ao mesmo tempo. 

O sr . Vieira Marques: - Mas 
a commissão devia fazer ques-
tão, pois deve iustruir o Senado, 
para que elle se pronuncie neste 
ou naquelle sentido. 

O sr. João Pio: - Nem outro é 
o fim das com missões. 

O sr. V a/fadares Ribeiro: - E' 
justamente o que estou ter. tando 
fazer. O Senado, porém, h a de te•· 
paciencia e resolver o caso por si, 
porque, friso bem, não vejo moti-
vo para empenhar nelle a auctori. 
da de da · commissão. Que se ll1e 
não! faça tambem a injustiça de 
suppor que ella haja dado o seu 
parecer sobre a perna. . . Não I A 
commissão leu e releu a represen-
tação do escrivão do crime de Mu-
zambin ho. Até, por um acaso do 
destino, era ella, de todas as com-
missões do Senado, a que em me-
lhores condições se achava, pan 
apreciar com benignidade e até 
mesmo com favor-esse documen-
to. E' que, senhores, um dos mem-
bros da commissão, justamente o 
que se dirige ao Senado, começou 
a sua vida publica na longínqua ci-
dade do Sul. 

Ora, quando cheguei em Mu-
zambinho, já era corrente nessa 
urbs o apophthegma ou anedocta 
sentenciosa, da lavra do de embar-
gador Resende Costa, de saudosa 
memoria: "Muzambinho é uma ci-
dade maravilhosa, capaz mesmo 
de fazer a felicidade de todo o 
mundo, menos dos carneiros e do 
pessoal da jJ.tstiça" . Dos carnei-
ros, sr. Presidente, porque eram 
forçados, ao tempo da judicatura 

do desembargador Re ende Co ta, 
a carrear agua para o abasteci-
mento da cidade ... roendo as pe· 
dras das rua ; dos funccionarios 
da justiça, porque nas me mas con-
dições se lhes impunha carrear e 
distribuir a agua mystica das sua· 
funcções. 

No meu tempo já os carneiros 
haviam desapparecido. Em com-
pensação, verifiquei por experien-
cla propria, i to em 1895, a ver~ 
dade do conceito do desembarga-
dor . Po so mesmo informar ao 
Senado que o juiz de direito da co-
marca, para viver, era obrigado ::t 
acceitar hospedagem da Camara 
Municipal e que os substitu tos, que 
não gozavam de egual favor, não 
podiam permanecer na terra. Só 
commigo, funccionaran1, em dois 
ar111os, nada menos de crnro j uize · 
de ta categoria. 

De modo que, si a commi snu 
devesse encarar a petição do escri-
vão sob o prisma da justiça indi · 
vldual, certamente teria opinado 
pelo deferimento. Mas no caso 
havia e ha tambem o interesse pu-
blico ... 

Meus senhores, si ha verdade in-
contestavel e incontestada é que a 
justiça de Minas é sob todos os 
aspectos, uma justiça primorosa, 
ju tiça que honra e ennobrece o 
nosso Estado (apoiados) e que se 
não é a primerra da Federação, de-
ve ser, sem duvida, collocada en-
tre as primeiras. 

Uma organização dessas deve 
merecer mUJto carinho. 

Ora, si os parcos vencimentos do 
escrivão do crime de Muzambinho 
não dão para sua subsistencia, o 
que admitto, tambem não é meno~ 
verdade que, trabalhando elle da!'! 
6 ela manhã até o meio dia, do 
meio dia pté ás 6 da tatde e atn-
da. . . pela noite a dentro, difficil-
rnente dará vasão á mole imrnens.r 
dos serviços de seu cargo. 

Assim sen.cto, 
Conferir a esse funccionario, ver· 

gando sob o peso tias suas fun-
cções, novas funcçôes, seria aucto-
rizal-o a deixar 1 • • alguma:; 110 ol-
vido. A justiça fatalmente have-
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ria de soffrer com is o. A commi - opinar pelo archivamento da repr!:!-
são de Legislaçao ao ~cnado decla- sentação, já tantas v zcs r ferida 
r~ á asa que está resolvida a pra- por mim. 
ttcar todo os actos que sejam ne- Sendo, por m, talvez possível 
cessanos paru elevar tanto a nos- hnrmonlzat os interesses geracs 
sa justiça que ella pos a ser cotn- com o particular do esc riv~o, ac-
parada á propria justiça de Deu::s cresccntarnos que o Senado bem 
t: que jamat praticará um só ca- poderia determinar que ella fo ~e 
paz de distanciai-a dessas cmi- presente á commis!lão de Finanças, 
ncncias. a qual dispondo do bolo do orp-

Aiiás, a opinião da commissão mento e, neste momento, da varinha 
é, no particular, antiga e conheci- magica das tabellas, bem talvez 
da, pois ella tem á sua frente, pre- pudesse levar a esse affli cto algu-
sidindo-a, o senador cujo no111 c ma consolação. 
peço a v. exc. venia para decll- O sr. Vieira Marques: - Mas 
na r, dr. Camillo de Brito, rrloria o ponto principal no caso que se 
incontestavel deste Estado (apota- discute, é que a commissão con-
do s)... cluiu por uma alternativa e o Sena-

0 st. Camillo de Brito. - Mutto do não poderá resolver sem que 
obrigado a v. ex c. v. ex c., como membro da commis-

0 sr. Valladares Ribeiro... ju- são, requeira preferencia para o 
rista de nota, poeta, philosopho. . . segundo termo da conclusão, i to 

O sr. Camillo de Brito.- Bon- é, que seja ouvida a respeito a 
dade apenas de v. 11exc. commissão de Finanças. Si requer, 

O sr. Valladares Ribeiro ... e q:1 ~ eu pelo menos votarei a favor. 
ainda numa das ultimas Sl:sale:~ O sr. João Pio: - Mas depois 
do Senado, discorreu longamrMte de archivado, não. 
sobre a ma teria, versando a n~:lo O sr . V a/fadares Ribeiro- Não 
de Patrla. quero que o Senado vote, em vir. 

Eu rião sei sf, para s. ex c., u tutle de requerimento, preferenci-
elemento governo, que entra na alrnente isto ou aqui llo. A minha 
composição dessa entidade sacro- intenção ... 
santa, é num regimen federativo, a O sr. joâo Pio: - Mas aqui 
União ou o Estado, ou os dois ao não vo tamos pela intenção de nin. 
mesmo tempo. Sei que, qu:~lquer guem; votamos segundo o Regi-
que seja esse elemento, os devere~ ml'nto. A intenção de v. exc., par-
da Patria para com seu~ cic.J ~ dão::-, ucularmente, é muito respeitavel, 
rilhados ao cepo dos impostos, e mas aqui é o Regimento que or-
clos quaes se exige o sacri fi cio dos de na. Não pó de uma commissão 
serviço!i militare::~ e o da propnu do Senado falar sobre qualque:-
vida nas guerras, são muito sevc- a sumpto mandado archivnr pelo 
r os. Ora, o Senado sabe melhor proprio Senado. 
do que eu, que o primeiro desses O sr. Va/ladarcs Ribeiro : - De 
deveres é o da justiça. Ju~tiç~ 1<.:- accordo com o nobre senador; 
cta e indefectivell quando eu dizia a minha intenção 

O sr. Passos Maia.- Barata procurava explicar o pensamento 
tambem (Apoiados). da commissão em referencin á sug-

O sr. Valladares Ribeiro. - Ac- gestão feita pelo nobre senador re· 
crescento, data veni(} ··- para os si dente em Palmyra . 
pobres. Mas, sr. Presidente, até O sr. Vieira Marques:- Todos 
porque a justiça é a manifestação nós votaremos de accordo com v. 
elo amor do aggregado pelas suas cxc ., estou certo . Mas é necessa-
cellulas e condição de viâa daquelle. rio que v. exc. requeira num sen-

COJ)l es ta noção dos deveres da tido ou noutro. A conclusão l'O pa-
Patriá, a commissão, pan.:ella in- recer é alternativa. 
finitesima de auctoridade ao se rvi- O sr. Val/adarcs Ribeiro: - Pa-
ço della, nãtJ poderia deJxat· de ra mim, não. 

O sr. Vieira Marques: - Basta 
que v. xc. requeira a inver ão da 
ordem. 

O sr. VaUadares Ribeiro: - E' 
o qu v. exc. nutJca ha de conse-
guir de mim. Entendo que, me mo 
depoi de archivado, a commis ão 
de Finanç:~s póde tomar conheci-
mento da represcnta,ão, pois cs:e 
conhecimento cifra-se á melhorw 
de vencimentos, que o escrivão não 
pede, mas cu suggiro. 

Conside ro muito se rio o proble-
ma da organização da justiça cri-
minal, num Estado tão vasto co-
mo é Minas Oerae . 

Para mim, creando escrivães pri-
vativos, não do crime ou desta ou 
daquella ma teria, mas dos ;'-11.::0 ·, 
complemento da organizaçãu qu ! 
já temos na Relação e nos l!lsrr:-
ctos, concorreremos para melhorar 
a distribuição dos erviços e resp ,~
tivas remunerações . O projedo 
ne te sentido, porém, jocari:1 com 
toda a organização judiciaria,; a 
começar pelo juizado municipal. 
Ora, sabendo nós que o elevado 
governo do dr. Raul Soares cogi-
ta dessa reforma, não q uizemns 
perturbai-o. 
Voltando ao caso que vae sr.r vo-

tado: a opinião da commissãu é:-
que elle não comporta ccmp~· 'l
missos, não crêa nem extingue na-
da ; e que, portanto, póde ser vo· 
tado, como muito !1em parecer :10 
Senado. A com missão sentir-se-á 
alegre e satisfeita, com todas G>:; 
so luções imaginaveis. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR. CAMILLO DE BRITO 
(pela ordem) diz que o Senado, 
com a discussão que se vae fazen-
do, não está mais do que levantan-
do uma verdadeira tempestade em 
copo d'agua . (Risadas). 

Lê o parecer e mostra que ha 
nelle, evide•ttemente, uma al•erna-
tiva-archivar o requerimentJ ou 
sugeital-o ao estudo da commiss;i J 
de Finanças. A questão, pois, se 
resume no seguinte : votare r.1-se se-
paradamente os rlois termo.; da :JI-
ternativa, dando-se preferencia na 
votação á segunda parte. 

E' verdadé, diz, que o illustrc 
relator, mestre na rtlatetia, collo-

cou na ua alternativa a condicio-
nal - "si" - m vez da disjuncti-
va - "ou"- , mas s. exc. é um 
profe sor emerito c não deve fa-
zer questão de uma conjuncção 
(Risadas). · 

Termina requerendo ao sr. Pre-
sidente o destaque na votação e 
preferencia para a segunda parti! 
da conclusão. (Muito bem!) 

S~. J ÃO PIO (pela ordem) : 
- Começo, sr. Presidente, ex tra-
nhando -sem faltar ao respeito e 
consideração que me merece o H-
lustre relato r da commissão, sr. 
Valladnres - c sa li berdade que 
s. exc. dei xa ao coado para vo-
tar como entender, a favor ou 
contra o parecer, declarando, além 
de tudo, como o fez, ser inteira-
mente tndifferente á commissão o 
Senado votar neste ou naquelle 
sentido. Penso que toda com mis-
são tem o dever de orientar o Se-
nado; e li as estudam os assumptos 
que lhes são affectos, examinam 
os papeis sujei tos ao seu exame e 
concluem, em um parecer claro, 
positivo, isento de duvidas, pela 
approvação ou rejeição ' da mate-
ri a, cabendo ao Senádo apenas se-
guir as suggestões ou os alvitres 
dessas com missões. 

O sr. Vieira Marques: - São 
verdadeiros orgãos consultivos. 

O sr. joao Pio: - São, como 
bem diz o nobre senador, verda-
deiros orgãos consultivos, e votar 
contra um parecer de commissão é 
exauctoral-a. 

A declaração, portanto, do no-
bre relator, de que o Senado vote 
como entender, e de lhe ser indif-
ferente o modo do Senado resolver 
no caso, não me parece pelo me-
nos regimental. 

S. exc., no meu modo de ver, 
não podia ou não devia fazer essa 
declaração, primeiro, como sena-
dor, e em segundo Jogar como 
membro de uma commissão e, 
mais, pelo seu preparo, pela sua 
alta competencia, pelo respeito que 
nos merece e que poria assim o 
~enado em difficuldades para vo-
tar contra um . parecer la~rado por s .. exc. · · · · · · 
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Por outro lado, sr. Presidente, 
eu ellteHdo qtre o parecer não con-
tém dtlas pattcs. A commLsão n-
tcHdc que o requerimento '1dcvc ser 
archivado, si o Senddo, na sua be-
nignidade, não preferir remeflel-o 
d commissão de Finanças, o que 
taml:len1 alvitra". 

Não ó, P.Ortanto, um parecer 
com duas pàrtes; ó uma conclusão 
condicionada. 

Além disso, devemos considerar 
que o Senado niío tem nem pode 
ter behignidaáe. O enado cum-
pre o seu dever, basea ndo-se, co~ 
mo disse, nos pareceres das com-
missões, c dando o seu voto segun-
do os alvitres lembrados pelas 
commissões depois do exame me-
ticuloso e do estudo circumstancia-
do das materias. De outro modo 
não se explicaria a necessidade 
dessás commi siíes, nem a obriga-
ção que tem o Ptesidente da Casa 
de distribuir os assumptos, confor-
me a sua natureza, para esta ou 
aquella com missão tech nica. 

Aliás, sr. Presidente, o incidente 
em si é tão simples, quasi bysan.ti-
no, que é como si esfivessemos re-
alniente nos ahindando num dedal 
d'agua. 

O illustre senador entende que,' 
votando o Senádo pelo archiva-
mento, deve ir assim mesmo o re ... 
querimcnto á commissão de Filiàn-
ças . Si o Senado vota r pelo a rchi ~ 
vnmento e o requerime11to for ter 
á commissão de Finanças, nós o 
não acceitaremos, devolvel-o~emos 
ao archivo, porque assim entende-
mos que ~.: umprimos o Regimento . 

Era o que tinha a dizer . 
(Muito bem,' muito bem!) 

O SR. VALLAÚÂRES RIBEIRO 
(para ·uma explica~ão pessoal) : -
Nâo posso absolutamente, sr. Pre-
sidente, receber a llcção, bondosa 
embora, que acaba de dar ao hu-
milde membro da commissão de 
Legislaçao e justiça _o Hlusfre se-
nador residente eh1 Conqonhas, 

A com missão, sr. Ptesidente, 
não agi u COfl1 falta de criterío, corp 
falta oe senso, como pare~:eu tal-
vez ao lliustre senador' 

O sr. João Pio: - Não apoiado; 
u nâo disse. Peço não cnvenennr 

as minhas palavras, e si v. exc. 
entende que foi isso que cu di se, 
desde já retiro tudo . 

O sr. Valladares Ribeiro: - A 
commis ão deu o seu parecer em 
conscicncia. Esse parecer é pelo 
archi vamento, nem pode ser outro. 
Apenas a commissão alvi trou que, 
si fosse i so do desejo do Senado, 
ouvida fosse tambem a commissão 
de Finanças. Qtler dizer: mesmo 
mandado archivar, o parecer po-
dia ir á com missão de Finanças. 
E' esse o pensamento, foi essa a 
intenção da commissão de Legis-
lação e .lustiça. Mas, em vista das 
duvidas levantadas, pedi a palavra 
e requeri que à votação se fizesse 
por partes, isto é, se votasse sepa-
radamente a parte relativa ao ar-
chlvamellto e a parte relativa á 
audierlcia da commlssão de Fi nan-
ças . O Senado resolva o caso como 
jlll lta r tnáls acertado. 

Notei , sr. Presidente, que esse 
patecér já estava em di scussão du-
rante tres sessões consecutivas e 
dahi inferi que algum senador tal-
vez tivesse a intenção de discutil-o 
ou de modificai-o ; porque não se 
explica que um parecer permaneça 
em ordein do dia durante tres ses-
sões seguidas, rruando elle tem uma 
só discussão. Da h i inferi, sr. Pre-
sidente que devia haver pelo me-
nos uma intenção occulta, ou algo 
que não sei explicar. 

Devo reaffi rmar que a commis~ 
são de Legislação agiu com per-
feito cbnh ecimento de causa, sem 
paixão, alltes com piedade para 
coni o fuhcciollario qüe reqtreria 
esses favores, desejando mesmo 
que o seu . requerimento fosse otr 
se ia altendido. Si não fosse isso, 
não discutiria o caso o qual não 
comoorfa discussões. 

(Muito hem; muito bem!) 
Procedendo-se, em seguida, . á 

votacão na fórma reo uerida pelo 
sr. Cam illo de Brito .. é approvada 
a ~egunda conclusão do parece r, 
pa:ra que o requerimento a . que 
elle ae refere, seja enviado á com-
missão de Finanças , 
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Julgamento de menores 
Submettido a votos, é npprovado 

em 1 . • discussão e remettido a 
commissão de justiça e Legislação, 
o projecto n. 2, do St'!nado, do 
corrente anno, di spondo que nos 
crimes communs, em que fõr tn.!-
nor o reu serão secretos a for-
mação da 'culpa c a ses ão do ju-
ry. 

Nada mais havendo a tratar--se, 
0 sr. Presidente desi gna para ama-
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Até ás 16 ho ras : 
Leitura da ada, expediente, apre-

sentação de pareceres, projectos, in-
dicações e requerim ento:~. 

Sessão ordin.aria 
ACT A DA \w.• SESSÃO, AOS 9 

bf:: AGOSTO DE 1923 

Presidencia do sr. Díogo de 
Vasconcellos 

Acta. - Expediente. - Com-
niunlcação . - Declarações de. vo-
tos. - Discursos dos srs. Pencles 
de Metldonça, Getulio de Carva-
lho e Basilio de Magafhães. - Pa-
recer de commissão. - Ordem 
do diá . 

A's doze horas1 feita a chamada, 
acham-se presentes os senhores 
Oiogo de Vasconcell os1 Olympio 
Mourão, Gabriel Santos, J. .M~n
tandon, Camillo de Britd, x.avJer 
Rolim Levindo Coelho, Getulro de 
Carva'lho, Alves de Lemos, Vielta 
Marques, Pericles d; Melld~hça, 
Basilio de Magalhaes, Passos 
Maia, Simão da Cuhha ~ Val!adà-
res Ribeiro, faHárltlo com causa 
participada o '>enhor Ftanciscb És-
cobar e sem ella os tnais senhores. 

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

sessão antecedente. 
o sr. 1. iiecretttrlo dá conta do 

seguinte 

EXPED IENTE 

O/fi cios 
Do sr. I . • secretario da Cnrna-

ra dos srs. Deputados, enviando o 
seguinte 

1923 - PROJECTO N. I 
Approvação de contas do exerci-

cio de 1922 

O Congres o Legislativo do Es-
tado de Minas Oeraes decreta: 

Art. t.• São approvadas as des-
pesas do exercício de I 922, cons-
tantes das contas verificadas .. n.a 
Secretaria das FinanQas, defmJtr-
vamente fixadas em . · · · · · · · · · · · 
114.626:818$639, comprehendendo: 

a) Os dispendios em razão das 
ta beiJ as da lei n. S26, de. 1.• de 
outubro de 1921, e os credrtos sup-
plementares, ex trao~dinarios ~ es-
peciaes abertos, na 1mportancra de 
78.446: 175$660. . 

b) A restituição dos ~eposrtos ~a 
diYida fluctuante l na JmportancJa 
de 9.156:495$141, a saber: 

Caixa Beneficente da Força Pu-
blica, 121:531$724. 

Do cofre de orphiios, .. .. · • • · · 
209:29d$002 . 

De bens de ausentes, . .. · · · · · · 
10:435$910. 

be emp'restimos economlcos, .. · 
5. 989:180$052. 

be depositos, fianças e cauções, 
2.130:405$594 . 

De Caixa Ben~fi«ente dog Pun-
cciônarios Publicos, 595:4õ!h~920. 

Dé Caixa Benefi cente dos Fun-
ccidt1atios Publicas, conta de em-
prestimos, 100:195$939. 

Somtna, 9 .156 :495$141. 
c) As ehtregas ás Cam~r.as Mu-

nicipaes durante o exerc10!01 no 
valor de 6.519:955$918. 

d) As acquisições de tcit ~1Íos · e 
de o~rtros valores no montante de 
15.509:757$563. . 

e) Os saldos do exercrdo em p~;
der de agentes, exactores, ~uniCI"' 
palidades e respollsaveis, na rmpor-

1 tancia de 4. 994 :434$35'7 · 
Aft, 2, • São approvados credi· 

tos. 
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a) upplementarcs abertos c 
justificados noa decs. ns. 6. 166, 
de 29 de agostu de 1922, 6. 288, de 
18 de maio de 1923. 

b) Especiaes abertos e justifica-
dos nos decs. ns. 5. 842, de 25 de 
janeiro de 1922, 5. 843, de 25 de 
janeiro de 1922, 6.153, de 12 de 
agosto de 1922, 6. 208, de 28 de 
setembro de 1922, 6. 21 O, de 30 de 
setembro de 1922, 6. 232, de 19 de 
dezembro de 1922, 6. 240, de 12 de 
janeiro de 1923. 

c) Extraordi narios abe rtos de 
conformidJde com os decs. ns. 
6.008, de 3 de março de 1922, 
6.032, de 17 de março de 1922, 
6. 099, de 30 de maio de 1922, 
6. 111 , de 13 de junho de 1922, 
6.081, de 16 de maio de 1922, 
6.117, de 30 de junho de 1922, 
6.1 18, de 30 de junho de 1922, 
6.143, de 25 de julho de 1922, 
6. 144, de 25 de julho de 1922, 
6. 142, de 25 de julho de 1922, 
6. 152, de 4 de agosto de 1922, 
6 .1 93, d~ 5 de setembro de 1922, 
6. 209, de 29 de setembro de 1922, 
6. 215, de 17 de outubro de 1922, 
6. 221, de 9 de novembro de 1922, 
6. 229 e 6. 230, de 5 de dezembro 
de 1922, 6. 272, de 23 de março de 
192'3. 

Art. 3.0 São reconhecidos e con-
firmados os recursos de receita que 
teve o exercício de 1922, fixados 
em11 4.626:818$639, que compre-
hendem: 

a) A renda ordinaria arrecadada 
conforme os paragraphos da lei n. 
826, de 1.0 de outubro de 1922, na 
importancia de 58 .063:684$120, e 
a extraordinaria arrecadada de ac-
cordo com os paragraphos da mes-
ma lei, na importancia de ... . . . . . 
20 . 42 1 :989$753. 

b) Os depositas em dinheiro e 
recolhidos: 

No cofre de orphãos, 1:176$702. 
De depositos, fi anças e ca uções, 

2.812:860$024. 
De Caixa Economica, ...... .. . 

7.367:055$107 . 
De bens de ausentes, 46:011 $206. 
De Caixa Beneficente dos Fun-

ccionarios Publicos, 527:010$697 .. 

De Caixa Beneficente da Força 
Publica, 218:609$386. 

De Caixa Beneficente dos Fun-
ccionârios Publicos, cl de emprcs-
timo , 76:222$544. 

No total de 11 .048:965$666. 
c) Os recebimentos das munici-

palidades no valor de . ......... . 
7. 590:422$883. 

d) Os saq ues em contas banca-
rias no valor de 11 .289 :168$760.· 

e) Os supprimentos recebidos 
dos exerc ícios de 1921, no valor de 
1.335:929$ 108, e de 1923 no valor 
de 4. 876:658$349. 

Art. 4. 0 Os saldo demonstra-
dos no balanço em poder dos ban-
cos e a debito de exactores e di-
versos responsaveis 11erão trans-
portados par a o exercício de 1923, 
para o effeito de serem aquelles 
movimentados nas respectivas con-
tas correntes, e estes, quando li-
quidados, recolhidos e escriptura-
dos sob a epigraphe - Jndemniza-
ções da renda eventual. 

Art. 5. o As rendas deste exerci-
cio, provenien tes de impostos de 
lançamentos, que não tenham sido 
arrecadadas, farão parte da divi-
da a diva do E ·ta do e como tal se-
rão escripturadas no exercício em 
que se effectuar a cobrança . 

Art. 6. o Fica approvado o ba-
lanço do activo e passivo que re-
vela a estimação dos valores com-
ponentes do patri monio do Estado 
e as responsabilidades ao mesmo 
vinculadas, constantes das seguin-
tes parcellas: 

Do activo: 
Proprios do Estado, ......... . . 

227.992:674$321. 
Divida activa, 73.355 :697$610 . 
Valores do Estado, . ... ...... . . 

19.279:932$786 . 
Amortização da divida externa, 

6. 320:213$300 . 
Ti tu lo da divida externa, ... .. . 

28.414:534$199. 
Municipali dades, 19.3 18:626$357. 
Banco no paiz e no extrangeiro, 

28.788: 143$041. 
Exactores, 3. 53 1 :469$091 . 
Diversos responsaveis, ..• .. .. . ,, 

5. 742 :480$829 .. 
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No total de 412.743:77 1$534. 
Do passivo: 

Divida externa fundada, ...... . 
11 6. 121:340$000. 

Divida interna fundada .. ..... . 
58.988:600$000, I 

Divida fluctuante, ..... ..... .. . 
22. 950:789$670. 

Divida convertida, . ........ .. . 
2.376:000$000. 

Bancos, 9. 766: 11 2$595. 
Emprestimos municipaeR, ...... . 

663:823$3 18. 
Exercício de 1923, ... .... ..... . 

4.875:658$349. 
No total de 215.743:323$932. 
Com a differença a favor do Pa-

trimonio de 197.000 :447$602. 
Art. 7. o Fica o governo auctori-

zado a abrir no corrente exercício 
o credito de 100:000$000 para pa-
gamento de despesas de exerciciu!J 
encerrados, de verbas que não ha-
jam deixado sobras, e que não pos-
sam ser satisfeitas pela de exerci-
cios findos do vigente orçamento . 

Art. 8. o Fica o governo aucto-
rizado desde já a abrir o credito 
de 7:200$000 para suppri r a defi-
dencia da verba do art. 7.0., § 1.0 , 

ns: 4 e 6 da lei n. 84 1, de 5 de 
outubro de 1922. 

Art . 9. o Revogam-se as dispos i-
ções em contrario. 

Sala das sessões, 8 de agosta de 
1923. - O presidente, João de Al-
meida Lisboa . - O 1.0 secretario, 
Euler Coelho. - O 2. o secretario, 
Cami llo Chaves. - A imprimir-se. 

Do presidente da Camara Muni-
cipal de Bambuhy, protestando, 
em nome daquella edi lidade, con-
tra a pretendida desintegração de 
territorio daquelle município em 
beneficio do de Formiga. - A' 
commissão Mista. 

Cartas 
Do sr. Ormeu Junqueira Botelho, 

agradecendo as homenagens do 
Senado á memoria de seu progeni-
tor, senador Andrade Botelho. -
Inteirado . 

Do senador Miranda Jun ior, 
communicando que, por motivo im-

perioso, tem deixado de compare-
cer ás sessões. - ldentico despa-
clto. 

Telegrammas 
Do dr. Felix Pacheco, mini. tro 

do Exterior, scientificando ter 
transmittido ao sr. embaixador 
americano o texto do telegramma 
em que a Mesa do Senado Minei-
ro communlcava ter esta corpora-
.:ão votado homenagens e inserido 
na acta voto lle pesar pela morte 
do presidente J-lardin g. - Sciente. 

Do enador Francisco Escobar, 
communicando que em via de re-
stabelecimento da molestia que o 
tem impedido de comparecer ús 
sessões, espera poder faze l-o de 
15 do corrente em deante. - Sei-
ente. 

Communicação 
O SR. PRESIDENTE:-Cumpre-

me communicar aos srs. senado-
res que, em companhia dos srs . 
Vieira Marques, João Pio Olym-
pio Mourão, Valladares Rtb iro e 
Gabriel Santos, compareci hontem, 
ás 15 112 horas, ao Palacio Pre-
sidencial e, sendo all i recebido pe-
lo, sr. Presidente do Estado, expuz 
a s. exc. não haver o Senado ha 
mais tempo deliberado sobre o as-
sumpto que alli nos levava, por se 
tratar de um anno de renovação de 
parte do Senado e de reconheci-
mento de poderes; e formulei em 
seguidn votos pela prosperidade de 
seu governo e por sua fe licidade 
pessoal e de sua ex ma . famí lia. 

Tomou, depois, a palavra o nos-
so collega, sr. João Pio, que leu e 
entregou ao sr. Presidente do Es-
tado a moção votada pelo Senado, 
respondendo o dr. Raul Soares 
que acceitava com desvanecimen-
to e agrado essa manifestação dó 
Senado, e muito a agradecia. 

Declarações de votos 
O SR. PERICLES DE MEN-

DONÇA: - Sr. Presidente, venho 
manifestar ao Senado que senti 
não estar presente á sessão de 
hontem para, sem restricções, sub-
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screver as moç,ões de solidarieda-
de unanimemehle votadas aels eml~ 
nehtes mineiros, ex mos. srs. drs. 
Arthur Bernarde , presidente da 
Republica, e Raul Soares, presi-
dente do E ta do; e, ás eloquentes 
expressões do illustrado senador, 
o sr. Alfredo Catão, e ás ardentes 
palavras do nosso sempre ardoro-
so collega, o sr. João Pio, juntar os 
meus sinceros applausos, significa-
tivo da minha enthusiastica e ve-
lha admiração áquelles dignos mi-
neiros. 

Associo-me, pois, inteiramente, 
ás manifestações do Senadb. 

(Muito bem,· multo bem!) 
0 SR. GETULIO DE CARVA-

LHO (sem a revisão do orador): 
- Sr. Presidente, ralião de ordem 
imperiosa afastcu-me da sessão de 
hontem do Senado1 razão invencí-
vel para mim, sr. Presidente, por-
que era a tram:ferencia des á Ca-
pital para a de S. Pallld dé uft1 
lar onde corre b meu sártgue, onde 
me prendem os vínculos tnaií! far-
tes de affecto e pureza do · amor 
humaho, não podendo, portanto1 

deixar d~ compartir de todo o cor-
tejo de minucias dolorosàS que 
él~ompanham ·empre uma separa-
çao de entes que se amam. 

Por outro ladd, fltl tlétêJ)cionada 
pelo dia de hontém, pór set tam• 
beni o em qué o Senadd votou as 
moções de apoio e solida'riedade 
ao!; ex mos. sts. Arthttf Bérnardes 
e Ratll Soares, sem a tnlnlta pw 
senÇa. 

Nãr1 sei mesmb, sr. Ptesldehte, 
si alguefr1, btf otltrO qualquer méln-
brd tlestél Casa tefá motivos mais 
fortes do qtte eu para dar o seu 
apoib franco, da âpplausos e sóli" 
dariedadet à esstls duas eminentes 
lndlvidu'alitllides que culminam 
actualr11ehte 11a politica do paiz e 
do Eshtdo de Minas. 

Filiado de principio ao partido 
constitucional que precedeu ao 
Partido Republicano Mineiro, a es-
te me li guei e fiz nessa agremiação 
política parte de un1a corrente que 
até certa datli - o rtosst1 prlss~db 
politicb o attesta -tespiravá nuttüt 

atmosphera de suspeição e de sim-
ples tolerancla. 

Além disso, sr. Presld nt , o 
meu tempernmcnto1 n educação do 
meu espírito, a minha coherenola 
com os principias, não favoreéem 
a facil curvatura moral. Acompa-
nhando, portanto, essa corrente 
que ora respira liv(emente, posso, 
por qualquer. aspecto sob ue en-
care essas moçõe , dizer e repetir 
que nenhum membro do Senado 
terá mais justo motivo do que eu 
para dar a essas moções o mal 
franco e mais decidido apóio. 

O sr. João Pio: - Aliás, v. exc. 
é figura, merecidamente, em des-
taque no seio do Partido Republi-
cano Mineiro. 

O sr. Vieira Marques: - Per-
feitatnentt! . o sr. Clett11io de Carvalho: ··-
Quandd sr . Presidente, d<t pti~ 
melra Cohvet1çáo repítbllcaha, étn 
Ouro Pteto, que tevahtava no Es-
tado a política de Silviano Br H"' 
dão, ett, para mostrar a minha có~ 
herencia com os prindpios, divor-
éieÍ-me dáquelle que foi tneu chefe, 
dando prova do amof Qile tenhO' 
ás deeididas littitudes e á logic,l 
de doutrina, Os tempósJ porém, 
Ifludararh é o meu cltéfe reconhe.r. 
ceu o meu acerto. 

Ainda mais: quando se organi-
zou a chapa posterior a essa Con-
venção, obstinadamente regeítei a 
minha irtclpsão nella, ápesár do 
então Presidente de Mlrias exigir 
que continuasse a figurar aitl o meu 
humilde t1óme. 

Este faéto ficou beffl esélareéi-
do em ffíariifestd q til! e1 entãó !Jdli-
tico em evidencia, éorohel Rddoi.J 
pHo Abtél.tJ estartipou na Oazeta 
de Noticias. 

Pois bem, sr. Presidente, detor j 
rido todo esse tempo, a situa~ão 
que surgiu com o gdvernô do sr. 
Arthur Bernardes foi aquella que 
mais lidimameHte representava a 
corrente que eu acompanhava até 
então. 

Esse, o lado politico-partidario; 
o lado do alto .valor pessoal dos 
dois illusttes mineiros, ainda hbn-
tem os dois senadores qui! apre-
serital'am àS tnóÇões ~ ertéaràtàm 
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brilhantemente, numa synthesc ex-
pressiva, rltm!a condettsação ful-
gurhttt, das duas figuras qu actu• 
::rlmerlte culminam no E fado e 11a 
Rcpttbtica. 

O dr. Arthur Bernardes, que 
passou por diversos departamentos 
da adntini~tração publica, Qtlando 
occupava o logàr de deputado fe-
deral por Mlrtas o forart1 bl1scar 
para Presidente do nosso Estado. 
P., iflconfestavelmente, o governo 
do sr. Arthur Bernardes foi uma 
revelação, porqt1e poucos anteviam, 
na modestia daquelle grande mi-
Jtcito, as fibras fortes e resi tentes 
de Un1 grande estadista. 

Pondo de parte todos os servi-
ços que elle prestou a Minas, ser-
viços que inquestionavelmente o 
collo:;a ram em relevo tão alto, bas-
tava, sr. Presidente, a linha de 
impeccabilidadc, a posição serena 
e imperferrità em que se manteve 
no Palacio da Liberdade deante 
do!> vendavaes ululantes da lntrig:t, 
da felonia, que buscaram por to-
dos O!i> meios c modos abater a di-
gnldode de Minas na pessoa do seu 
então fJresidentej bastava, srs. 
senadores, essa serenidade sobre-
humana para que o sr. di' . Arthur 
Bei'llardes firmasse a sua figur:t 
proeminente na alta política do 
palz. E egsa impregsão, realçada 
aínd::t pela fecundidl'ldc tio seu go-
verno, teve uma irradiação bttn 
além das fronteiras de Minas, lá fol 
pelo paiz inteiro, que quasi nu1'1 
bloco Inteiriço fez estrondosamente 
triumphante a sua candtdatuta. 

O mesmo seu contendor, esse 
contendor trefego e temível, quan-
do pouco antes voltava da Europa 
e desembarcava no Rio de janeiro, 
no meio dos amigos que o cerca-
vam, antecipou o protesto do seu 
appio expontaneo á candidatura 
mineira, erguendo o celebre "Vi-
va ao dr . Arthur 13etnardes'', 
qlte <1 Imprensa teglstrou e teper-
ctlti u por todo o palz como o mafs 
decidido á candidatllra 13err1!trd~s. 

O sr. João Pio: - Ningttem 
acreditou 11a Slt1ceridade de s~ '1vl-
va11. 

O sr. GetuLio de Carvalho:- En~ . 
tt ·tl'ltttd, st. Presidente, motivo~ 
de subaH~rrirt ordem fizeram o rc- · 
cuo estupefaCiente do chefe do Es-
tado do Rio e f& foi capitançar 
aqtlella catnpanha inedita, desco-
nhecida nà historia política do 
Bra. ll, campanha onde tudo :~e 
buscou, tudo t: Inventou para ar-
mA de gUerra, declarada franc3-
rncnte aos mineiros. 

Porque, qUando o sr. Arthur · 
Berriardes teve perturbadas as ova-
ções que recebeu no Rio de janei-
rb quando lá foi para ler a sua 
platafbrma, era a cainçalha da 
Praia Grande açulada pela opposi-
ção que dava "morras" a Minas ' 
Oeraes e aos mineiros. Assim o 
registrou a imprensa e toda pdpu~ . 
!ação ordeira da capitàl da Repu-
blica testemunhou tal facto depri-
mente da nossa clvlliziiÇão. 

Entretartfo, Sr. Presidente, o sr. 
Arthúr Bernardes soube manter, 
Intacta, integra, inteiriça, a honra 
de MitJas. E agora, no governo da 
Republica, elfe, q~1e encontra o 
palz em Circumstancias tão espe-
ciaes, em tão má situação finart-
cefra, com a mesma sabedoria de 
qtfe dett mostras tâo eloquentes no 
goVerrto de Minas, vae restaurando 
as nogsas finanças , mantendo ille-
. a e etguida a dignidade naciortal 
(apoiados); tom essa mesma sere-
nidade vae trahtndo os seus adver-
sarios de horitem, coherente sem-
pre tom o revide do "HaJa o que 
houver'', formula de legitima de~ 
fesél, opposta á aggressão insolita 
e dementada do st. Nilo Peçanha. 
~ é as~ltn que elle vae nortean-

do o seU govetno da Repubtita. 
Portanto, sr'. Presidente, á mo-

ção tle apolo votada nesta Casa, 
nenhum sehador podia negar o seu 
apoio. 

Quanto ao ~r. Raul Soares, elo-
quehterrlente· foi descripta a sua 
rapacidade, o seu valdr de esta-
dista pelo illustre senador que 
aprcsentod a moção, 

Sr. Presidente, rião é de hoje 
que conheço o sr. Ral1l Só ares. 
PdOco dêpOl~ dtt $pá format~lta, 
~staridCJ !!U tia !!apitai de s. Pati" 
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lo, em uma roda de que fazia parte o 
então professor da faculdade de Di-
reito de S. Paulo, c depois ministr'l 
do Supremo Tribunal federa l, dr. 
Pedro Lessa, faze ndo-se referendas 
ao recem-formado, dr. l~au t Soa-
res, que seguia para Campinas, 
di sse u dr. Pedro Lessa que de-
pois de professor da faculdade dl! 
S. Paulo, foi do dr. Raul Soares 
o melhor di scurso que ouvira do 
oradores ele turmas bacharelan-
das. 

Estava, portanto, o sr. dr . Haut 
Soares com a sua força e o St:ll 
valor já firmados desde os ban-
co~ da academia. Foi, desde ahi, 
figura de verdadeiro relevo que 
mais e mais vem crescendo dean-
te da coll ectividade. 

O que tem si do nos diver!.us 
cargos da vida publica por que tem 
passado bem o sabemos. foi ~. 
ex c. , com a sua tenacidade de ho-
mem de brio, que senti a a di gn i-
dade do seu Estado ameaçada; ho-
mem que olha o futuro com cora-
gem e patriotismo, foi elle sem du-
vida o maior expoente da solução 
do caso presidencial da Republi-
ca. V imol-o, agora, no governo de 
Minas, nessa continuidade da mes-
ma politica sadia de Arthur Ber-
nardes . Vemol-o, emfím, em todos 
o~ postos de ildmi nistrad ')r sem-
pre como uma balisa, indicando-
nos a entrada do periodo de re-
habilitaçoes e do desapparecimcn-
to da politica de nepotismo . 

E' o regimen da politica salva-
dora úe Minas Geraes. 

Eis, sr. Presidente, os motivos 
princlpacs porque não podia dei-
xar, si estivesse presente á sessão 
de hontem do Senado, de dar o ml.!u 
voto, o meu franco apoio, apoio 
decidido e i rrestricto, ás duas mo-
ções apresentadas ao Senado, o que 
peço a v. exc. mandar fazer cons-
tar da acta. (Muito bem!) 

O SR. BASILIO DE MAGA-
LHÃES. - Sr. Presidente, a 
obrigação de receber em minha ci-
dade natal um dos mais distinctos 
officiaes do Exercito brasileiro, o 
sr. general de divisão dr. Eduardo' 

Socrates, digno commandante da 
IV região militar e um daquelles 
que mais franca e mais denodada-
mente e bateram peta cau a nacio-
nal, representada na pessoa do 
egregio sr. dr. Arthur Bernardes, 
na ultima succe ão presidencial, foi 
o motivo que me impediu de ter 
estado presente á sessão de hon· 
tem. 

Vejo-me, por isso, compelido a 
faze r a minha declaração de voto 
quanto ás moções aqui apresenta-
das e votadas hon tem. 
Eu, sr. Presidente, detesto, odeio a 

po lítica indigna de tal nome, quando 
ella rl.!pre enta tão somente aquel-
le pantano descripto nos lapidares 
alexandrinos de Guerra junqueiro, 
"pantano escuro, innavegavel, quie-
to, sem vida, sem amor, sem vi bra-
ção, sem tuctas ... " 

Só comprehendo a politica e só 
a amo e admiro, quando etla é se-
melhante áquetle mar de ondas en-
capetl actas, cheio de ancias eternas, 
como querendo ascender e unir-se 
a esse outro mar, que é a abobada 
azul dos céos. Só comprehendo a 
política, quando ella rep resenta uma 
forj a de trabalho honesto, de reali -
zaç'ões fecundas, a bem do interes-
se cotlectico. 

V. ex c., sr. Presidente, sabe 
bem qual foi sempre a inclinação 
do meu espírito . Sabe que eu fui 
um pequenino labutador dessa sea-
ra da nossa histori a, em que v. 
exc. é mestre consumado. Estava 
eu entregue a esse estudos, quando 
vi que Minas Geraes queria occu-
par, dentro da Federação, aquetle 
posto que lhe competi a pela sua 
população, pela vastidão do seu ter-
ritorio, pela sua riqueza, pelas ve-
nerandas tradições de sua historia 
gloriosa. 

Eu via com grande desgosto, na 
minha actividade lá fóra , que o 
meu Estado natal não estava no 
Jogar que lhe estava naturalmente 
indicado. Em dado momento, po-
rém, vi apparecerem dois homens 
que ~stavam destinados, pelo seu 
pulso firme, pela sua mentalidade 
esclarecida, pela sua vontade · in-
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quebrantavel, a recrgucr Minas e a 
co llocal-a na sua definitiva cu lml-
nancia. Foi assim que, attrahido 
por sas chispas fu lgurantes, dei-
xei as minhas pcsquizas no fundo 
dos archivos e das bibliothecas e vim 
co tl al>ora r com esse dois grandes 
vultos da politica nacional, e á sua 
inicia tiva grandiosa juntar a minha 
pedrinha para a obra ndmirav~l 
da reconstrucção politica de MI-
nas . 

que eu podia e devia dizer de 
i\rthur Bernardes e de Raul Soares, 
cu já o disse. Disse-o em muitas 
conferencias publicas no meu Es-
tado e fóra d'clic, e escrevi-o não 
só no jornal de que sou director, 
como em outros diarios da grande 
imprensa carioca c da imprensa mi-
neira. 

Excusado é, pois, repetir esses 
conceitos perante o Senado, e, por 
isso, limito-me a pedir a v. ex c. se 
di gne de fazer constar da acta da 
S(:'~sã o dr. hoje que, si eu houvesse 
esta do presente á sessão de hon-
tem. teria votado com toda a abun-
dancia de alma e de toda a since-
rid< de politica as fi u;)S m'l\r:i~ .; ·;~ .• 
betl amente redigidas e tão expres-
~: l vamente fundamentadas peloc; nos-
sos dignos cotlegas, senadores .João 
Pio e Alfredo Catão. (Muito bem! 
Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE : - Consta-
rão da acta as declaraçõe de voto 
dos srs. senadores. 

C ommunicações 
O SR. PASSOS MAIA, obtendo a 

palavra, communica que o sr . Al-
fredo Catão, por motivo justo, fa l-
tará hoje á sessão. 

O SR. JOÃO PIO faz identica 
communicação quanto ao sr. Ri-
beiro de Oliveira . 

Passa-se á 
Apresentação de pareceres •. proje-

ctos, indicações . e requenmentos 
O SR. JOÃO PIO, obten~o ~ pa-

lavra, offerece, pela comm1ssao de 
Finanças e manda á Mesa o se-
guinte .. ·-'· . 

PARECER 

Manda archivar ttm requerimento 
do escrivcio do crime da comar-
ca de Muznmbinho 
A commis ão de Finanças, á 

qu aJ foi. ~re en~e t~m requerimento 
do cscnvao pnvahvo elos proces-
sos c execuções criminaes da co· 
marca de Muzamblnho, bem como 
um parecer da commissão de Le-
gislação e Justiça: 

Considerando que o assumpto 
contido no requerimento ex travaza 
Finanças, á qual incumbe ? estudo 
rias attribuições da comm1ssfto de 
da receita e despesa, ~a ~azenda 
Estadual, creditos ordmanos, ex-
traordinarios. Reg· Art . ~2; 

Considerando que no requeri-
mento se pede a passa~e~ para o 
carto rio crime de attnblllçoes .e 
serviços que competem aos esc~l
vães do judicial e notas! como s~Ja 
o reconhecimento de firmas, .PIO· 
testos de letras, o lavra r e~cnptu
ras e mais funcções, m.atena essa 
da exclusiva c?mpe_tencl!\ da com-
missão de Leg1slaçao ; 

Considerando ainda que ~tten
der a esse requerimento sena al-
terar o regimento de cus~as. e.m re-
lação aos escrivães do JUdiCia~ c 
notas e seria ai~da. ~az~r em I eta-
lhos a reforma JUd1c1an? na .Pa.rte 
referente a esses funcciOnanos. 

E' de parecer a com.missão d.e 
Finanças que seja ~rc111Vado_ o~~= 
to requerimento, umca . so~uçao 
do o parecer da commls~ao de Lc-
g'slação mandando archlvar ~ so-
\~ção que a commissão de Fln a~
ças adopta em vista do art. ~O o 
Regulamento. 

Sala das sessões, 9 de agosto de 
1923. - João Pio . _._ Alves de 
Lemos . _ Getulio de Carvalho .~ 
Levindo Coelho. - Vae a impn-
mir-se . 

O SR. PRESIDENTE:-:-Por nada 
m'ais haver a tratar, des~gno para 
a proxima sessão a segwnte: 
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ORDEM DO DIA 

Até I hora da tarde: 
Lei tura _da acta, expediente, 

apres~nt~çao_ de pareceres, proje-
ctos, mdrcaçoes ou requerimentos. 

Até 4 horas da tarde: 
: I · • discu são do projecto n. 1, 
,da Camara, do corrente ar111o, ap-
provando a contas do exercício 
de 1922. 

Levanta-se n sessão. 

Se são ot.~cJinaJ.~ Ja 

ACTA 'DA 20. • SESSÃO, AOS lO 
DE AGOSTO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUM~ARIO: ·- Acta. _ Expc-
drente. - Ordem do dia I 

A's doze horas, feita a chamada 
acham-se . presentes o.s srs. Dioll~ 
de Vasconcellos, Olympio Mourão 
Albertina Drummond, Gabriel San~ 
tos, Levindo Coelho, Xavier Rolim, 
Getulio de Carvalho, João Pio, Ba-
silio de ·Magalhães, Passos Maia. 
Alfredo Catão, Simão da Cunha. 
Miguel Lanna e Valladares Ríbei~ 
ro, faltando, 'com causa participa-
da, os srs. Francisco Escobar e 
Ribeiro de Oliveira, e, .sem ella, os 
mais senhores. 

Abre-se a sessão. 

O SR. 2. • SECRETARIO proc~~ 
de á leitura da ·acta da !lessão an-
tecedente, ·que é, sem observações, 
approvada. 

O SR. 1. 0 'SECRETARIO dà 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio 
Do 'presidente da Camara Muni-

cipal de Ouro Fino, enviando copia 

da antiga lei provincial n. 2.65~, 

de 4 de novembro de 1880, que 
.creou aquelle município e pedindo 
para a mesma a alteração do Sena-
do, ·afim de que, quando se tratar 
do projecto de reforma da divisão 
administrativa do Estado, que 
crêa o município de Borda da Mat-
ta, sejam respeitadas as divisas do 
município de Ouro Fino. - A' 
commissão Mista. 

Não 'havendo pareceres, projc-
ctos, indicações e requerimentos, 
passa-se á 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' lido, entra em 1 . • discussão e 
é sem debate approvado, ·sendo rc-
mettido á commissão de Finanças, 
o seguinte: 

1923- PROJECTO N. 1 

approvando as contas do exerci-
cio de 1922. · 

O SR. PRESIDENTE: - Por 
nada mais haver a tratar, designo 
para a proxima sessão a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 

Até ás 13 horas: 
Leitura da acta, expediente, 

apresentação de pareceres, proje-
ctos, indicações e requerimentos. 

Segunda parte 

Até ás 16 horas: 
Discussão unica do parecer n. 3, 

da commissão 'de Finanças, sobre 
um requerimento do escrivão dJ 
crime da comarca de Muzambinho. 

Levanta-se a sessão . 
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ordinarin 

ACTA DA 21." ES Ã I AOS 11 
DE AGOSTO E 1923 

Presidencia do sr. Olympio Mou-
rüo (I . • secretario) 

SUMMARIO: Acta. - Expediente. 
Reforma da divisão administra-
tiva do Estado. - Declaração 
de voto do sr. Miguel Lanna.-
Honras de príncipes aos car-
deaes . l<equerimento e discurso 
do sr. Levindo Coelho. - Pa-
receres de commissões. - Reda .. 
cção final .-Projecto e discurso 
do sr. Vieira Marques. - Indi-
cação do mesmo senhor. - Pa-
recer da commissão de Finanças. 
- Observações e requerimento 
do sr. João Pio. - Ordem do 
dia. 

A's doze horas, feita a chamada, 
acham-se presentes os srs. Olym · 
pio Mouro, Albertino Drummond, 
Gabriel Santos , Levindo Coelho, 
Xavier Rolim, Getulio de Carva-
lho, João Pio, Alves de Lemos ,Vi-
eira Marques, Pericles de Mendon .. 
ça, Camillo de Brito, Passos Maia, 
Alfredo Catão, Basilio de Maga-
lhães, Miguel Lanna e Simão d1 
Cunha, faltando com causa partici-
pada! os srs. Francisco Escobar, 
Ribeiro de Oliveira e Miranda Ju-
nior, e, sem ella, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 

O SR. 2. 0 SECRETARIO procede 
á leitura da acta da sessão ante-
cedente, que é, sem observações. 
approvada. 

O SR. 1. o SECRETA RIO dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios 

Do sr. I . o secretario da Cama-
ra dos Deputados enviando o se-
guinte: 

1923- PR JECT N. 119 

Contém a nova divisrio administra-
tiva do Estado 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Oeraes decreta: 

Art. 1. • A divisão administrati-
va do Estado de Minas Oeraes, no 
decennio a contar da data desta 
lei, serâ por esta regulada, na fór-
ma dos artigos seguintes: 

CAPITULO I 

Municipios 
SECÇÃO PRIMEIHA 

C reação 
Art. 2. • Ficam creados 08 se-

guintes municípios: 
I - de Borda da Malta, consti-

tuído pelo districto do mesmo nome, 
desmembrado do município de Pou-
so Alegre, com a seguinte divisa: 

- A divisa com o município de 
Caldas começa no morro "Pellado", 
na serra da "Agua Quet te", se-
guindo pelo e pigão de ta até o pi-
co "Agudo". Neste ponto começa a 
divisa com o município de Pouso 
Alegre, que se faz pelo espigão até 
o carrego das Contas, seguindo por 
este até o rio do Cervo e descendo 
por este. até o "ribeirão dos Mc-
taes"; sóbe por este até o carrego 
do "Brumado", sóbe por este até a 
ponta do espigão do "Brumado", 
seguindo por este espigão até o al-
to da "Boa Vista". Neste ponto ter-
mina a divi a com o districto de 
Congonhal, pertencente a Pouso 
Alegre e começa a divisa com o dis-
tricto da cidade de Pouso Alegre. 
Esta segue pelo espigão da "Boa 
Vista" até frontear o espigão da 
"Invernada", seguindo por este até 
o alto do Descalvado e descendo 
por •este até o rio "Mandu"', em fren-
te á barra do ribeirão "Ricardo", 
subindo por este até o alto da "Ser-
ra das Pombas" ou "Serra do Ser-
tãosinho" em divisa com o bairro 
dos Fernandes", seguindo peln mes-
ma serra até encontrar a fazenda do 
Capinzal no ponto em que .existe 
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ribeirão do Turvo, desce11do por c • 
te r. té o rio ervo . Desce em se-
gu ida por este até a barra do Ji-
beiriio ela "Agua Quente", sóbe por 
es te até o "corrego da lage", su-
bindo por este até o "Morro Pella-
uo" onde começou. 

11 - ele Brejo das !limas, consti-
tuielo pelo districto de Brejo das 
Almas (desmembrado do rnunicipio 
de Montes Claros) e parte do terri-
torio do districto de Santo Antonio 
do Gorutuba (desmembrado do mu-
nicipio de Grão Mogol), com as se-
~,;ui ntcs divi as: 

Com o município de Brazilia -
Começa no rio Verde Grande, na 
confluencia do ribeirão do Ouro, 
descendo o referido rio Verde até a 
foz do ribeirão das Mamonas. 

Com o município de Grão Mogol: 
Deste ultimo ponto continúa pelo 

ribeirão Mamonas acima até a con-
flu encia do carrego Santo André; 
deste ponto, contornando a bacia do 
mesmo carrego Santo André, até o 
alto da serra da Jahyba, atraves-
sando-a e prolongando-se até al-
cançar o rio Gorutuba, tlO ponto de 
confluencia de um ribeirão forma-
do com as aguas dos corregos Pre-
guinho e Serra; continúa pelo rio 
Gorntu ha acima até um curso d' 
aeua que tem a denominação uni-
cn de Hibcirã.'), por este ac ima até 
encontrar a serra do Catuny e clahi 
r:~ l o cspig~o mestre até defrontar 
<:s n:1~;centcs elo ribeirão da Prata. 

Com o muJlitipio de Montes Cla-
ros - Desse ultimo ponto até ai-
tingi r <:s refericl:Js nascentes do ri-
beirão ela Pratn; desce por este até 
sua C·')nfluencia no Verde Grande; 
desce por este ul timo até a conflu-
encia do ri bei rão elo Ouro, ponto de 
partida . 

uma cacho irinha e desta sóbc ao 
alto do "Morro Grande", seguindo 
pelo spigão aos "Tócos do Mo-
gy", até as divisas com o districto 
de "Bom l~etiro", pertencente ao 
municipio de ambuhy. A divisa 
com este município segue o alto da 
"Cópa do Mogy", pelo c pigão, até 
a Cachoeira da fazenda da "Cacho-
eira", atravessa o carrego c segue 
pelo espigão frontei ro até o alto da 
"Pedra Negra", descendo pelo es-
pigão até o rio do Espraiado e des-
cendo este rio até a barra do cor-
rego de "Pedro Vieira de Sousa". 
Sóbe em seguida por este corrego 
até o alto no "Pinhal Hedondo", 
onde começa a divisa com o muni-
cipio de Ouro Fino, que se faz pelo 
espigão até encontrar outro espi-
gão mais baixo, seguindo pela es-
trada de rodagem que existe neste 
espigão seguindo até o rio do "Es-
praiado", atrave sa este em frente á 
ponta de um espigão e segue por 
este até encontrar outro da "Fa-
zenda do Arrozal"; desce por este 
até o cor rego dos "Paredes" I sóbe 
por este até o alto do espigão da 
fazenda de Segredo, descendo por 
este até o rio "Mogy" e subindo 
por este até o canal da nova usina 
hydro-electrica de Pouso Alegre. 
Atravessa o rio Mogy neste ponto, 
segue pelo espigão e descendo pe-
lo espigão, atravessa um corrego e 
se.guc por outro espigão frontei ro 
até o rio "Mogv'', descendo nor es-
te até a barra elo carrego; sóbe por 
este que vem do alto da serra da fa-
ze nda dos Freitas, seguindo pelo 
espigão até o espigão do "bairro da 
ca fu 'a", seguindo por este até o 
"corrego da cafu'a"; atravessa este 
corrcgo c segue pelo espigão do 
"jacu'" até o alto, descendo pela 
vertente opposta até o carrego do 
"Jacu"'; ntravessa este, vae ao alto 111 - ele Cachoeira, constituido 
c;o espi gão do Mandu' passa para a pelo districto de S. João Baptista 
vertente opposta c segue por nguas das Cachoeiras, que terá aquelle 
\'crtentes nté o rio Mandu'. Segne nome, desmembrado do municipio 
por este acima até o "monjolinho", de Paraisopo/is, com as seguintes 
na marl!elll da estrada que vae para divisas: 
"TurvL•' ' . Sóbe por um espi gão em I Começam na barra do corrcgo de 
frente ao "monjolinho", seguindo Maria Hodrigues. com o rio Sapuca-
por este espigão até a nascente da hy e por este acuna até a barra do 
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rio Vargcm randc c por e te aci-
ma até a ba rra do ribei rão An hu-
mas c por este acima at a fazenda 
do Anhumas e desta pela estrada 
de Vi lla Braz a Cachoeiras até o 
espigão da Limeira c por este es-
pigão até encontrar a mesma e. tra-
da c por esta até a encruzilhada da 
estrada de Renó (es tação) e dahi 
segue á esquerda pela mesma es-
trada até a alto do. morro da Cava 
c deste á esquerda pelo espigão até 
o pico do Raposo, dahi desce á di-
reita pelo espigão até encontrar o 
vallo c por este até a porteira alta 
na estrada que vae para Conceição 
dos Omos, segue-se o mesmo ru-
mo até o alto da Serra do Machado, 
seguindo emprc pelo espigão até o 
alta dos Qui lombos e dahi tambem 
pelo espi gão em rumo á serra Gran-
de e pelo espigão da Cordilheira até 
o ribeirão Pary, comprehendendo 
todas as vertentes para o rio Ita-
him, e pelo dito ribeirão do Pary 
até sua barra no ltahim e par este 
abaixo até sua barra no Sapucahy-
mirim, desta barra em rumo ao 
Campo Redondo denominado do Po-
treiro e do alto deste campo em ru-
mo direito ao corrego do Lauriano 
e por este abaixo até o Sapucahy e 
por este acima até a barra do Ca-
buré e por este acima até as suas 
cabeceiras e dahi sóbe até o alto do 
Cocoruto e dahi volta á esq uerda e 
desce o espigão até o corrego do 
Tejuco Preto, atravessando-o e su-
bindo ao ponto mais alto do espi-
gão Furquirn, dahi toma á direita e 
pelo espigão até ao alto da serra do 
Bom Jardim, dahi volta á esquerda 
e desce até o ribeirão do Abertão, 
atravessa-o c sóbe pelo espigão até 
o alto de Abertão e por ve rtentes até 
o alto do Carumbé e dahi desce até 
o ribeirão das Posses, atravessa-o e 
sóbe até o alto do morro dos Pires 
e dahi desce pelo espigão até o ri-
beirão Pouso d' Anta, atravessa-o e 
sóbe pelo espigão até o alto do Goi-
aba( e dahi desce tambem pelo espi-
gão até encontrar o carrego de Ma-
ria Rodri gues e por este abaixo até 
sua barra com o Sapucahy, ponta 
de partida . 

A. S.- 16 

IV- de Corintho, con tituido das 
distri ctos de Corintho (séde) e Mor-
ro da Garça, desmembrado do mu-
nicipio de Curve/lo, com a seguinte 
linha diviso ria: 

Com o municipio de Pirapora: 
Começa nas cabeceiras do Rio de 

janei ro, aff luente da margem direi-
ta do S. Franci co; dahi , ga lgando 
o divisor, desce para as vertentes do 
Hio das Velhas, até encontrar as ca-
beceiras do carrego Lavado; desce 
por este até sua barra no Rio das 
Velhas; sóbe por este até a barra 
do ribei rão Piedade . 

Com o nwnicipio de Diamantina : 
Continúa pelo Hio das Velhas aci-

ma até defrontar o divi sor esquerdo 
do cor rego das Jaboticabas. 

Com o município de Curve/lo: 
Segue pelo divisor procurando a 

E. F. C. B. ; segue pelo eixo dessa 
estrada até o rio Picão sóbe por 
este até suas cabeceiras e dahi por 
altos di visores entre aguas do Rio 
das Velhas e do Abaeté, passando 
pelas cabeceiras do ribeirão Bicudo 
e proseguindo até as cabeceiras do 
Hio de Janeiro, ponto de partida. 

V - de Coromandel, com séde 
nesse povoado, e constituidos dos 
districtos de Coromande/ e Abbadia 
dos Dourados, desmembrados do 
municipio de Patrocinio, com a se-
guinte divisa : 

Começa nas cabeceiras do ribei-
rão José Pedro e desce por este até 
o rio Dourado, por este até o Para-
nahyba; por este acima até a foz 
do rio Santo Antonio, dahi, ruman-
do em direcção á Serra dos Tres Ir-
mãos, seguindo por esta e pelo di-
visor entre aguas do Santo Antonio 
e do rio Dourado, até as cabeceiras 
do ribeirão •josé Pedro, ponto de 
partida. 

VI. - de Dores do Aferrado, 
constituído de parte do districto de 
Dores do Aterrado (séde e districto 
de Garimpo das Canôas, desmem-
brados do rnunicipio de Cassia, com 
as seguintes divisas; , 
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· Çom o rnqnicipio {f e Sacrnmer to: 
Oon1oça na foz do rio Cnnôas no 

rio Grand ; por e te acima até a 
to~ do ribeirão do Engano, affluen-
te da margem direita. 

Com o nwnicipio de Cassia: 
Começa na barra do ribeirão do 

Engano no Rio Grande; sóbe por 
-este até a barra do ribeirão La-
,., ado, por e~te Çtcima até sua& ca-
beceira&; dahi por divisores entre 
ngua do Rio Or9pde e do Canôas 
nt alcançar a cabeceira do ribeirão 
C;~scawel, pelo qual desce até as 
quédas d'agua na ~erra Cascavel, 
dahi segue ppr esta até o morro da 
Divísa. 

Com o Estado de S. Paulo: 
· Pela divisa inter-estadoal, do nl-
to deste Morro até a foz do rio 
Canôas no rio Grande, ponto dl! 
partida. 

VII - de Guapé, com sede no 
districto de S. Francisco do Rio! 
Or<tf!de, que passa a ter aquelle 
'nori1e ( desmen1brado do município 
de Dores dà Bôa Esperança) e 
constituído por este e· mais. pelos, 
di strictos de Araujos e S. Sebas-
tião dos Franciscos ( desmembra · 
dos do município de Piumhy), con 
a se·guinte divisa: 

R. I 
Começa na fo~ do Itacy, no 10 

6aptJ~ahy, p~IQ ltacy acima até a 
ponte, na estrada que vae de GuaJ 
pé para Bom Jesus da Ponte, volt, 
á direita e segue por essa estrada 
pté confrontar con~ a Serra de 
Graças a Deus, voltando á esquer; 

' ela, ~eguc pelos seus espigões mes 
tres, divisores das aguas do Itacy 
~ ,QQ SapucaiJY, até defrontar COill 
a m~tta do Diluyio, volta á es 
querda atravessando o ltacy- pasT 
'sa á R uep1 dessa ma tta em rumo ao~ 
'altbs da ' Serra dbs M<jcacos e se 

' gue pelo divortlam qu.arurn d'es-
1 sa mesma serra, entre o Rio Gran r · 

de e o Sapucahy até frontear a~ 
cabeceiras do Cancan, onde voltq 
á direita e segue o curso d'este até 
a sua foz no Serra e por este aci-
ma até suas nascentes e d'esta 

, ao ponto mais alto da Serra Nova 
, no divisor entre ll.S aguas PP )ar 
dim e Rio Grande ,e seg1-1e pgr esse 

divisor até as cabeceiras do Ribci· 
rão Verd~, desce por este até a ua 
foz no Rio Grande. D'ahi pelo Rio 
Grande abaixo até a primeira ca-' 
choeira, acima do Porto da Hono-
rata (na estrada que vae de Gua-
pé para Capetinga, e ahi começa 
p divisa do Guapé com Piumhy) 
ahi volta a direita em rumo á Ser-
ra, que lhe fica em frente na mar-
gem direita do Rio Grande, por 
uma linha que . corte o Rio Grande 
em angulo recto - vá ao alto des-
a serra que com os nomes de Ca-

choeira, Biboca, Ferreira se diri-
ge para o Morro do Pião e seguin-
do pelas vertentes do Rio Grand~ 
até a Serra do Morro do Pião, on-
de voltando á esquerda pelo espi-
gão até a estrada que vae do uua-
pé para Piumhy, voltando á direi-
ta por e~sa estrada até a Ponte do 
Pary Velho e voltando á esquerda 
pelo carrego ~obre que esta ponte 
~~tá con~truipél, pqr elle abaixo até 
frontear a :>écle da fazenda ela Pon-
te Alta, e da)Ji por uma linha que 
pas ' e á direita da séde d'essa fa-
;zendé} em rumb ás nascentes do ri· 
b,eir.ão da Agua Limpa; por este 
abaixo até o Rio Piumhy, atraves-
sa este em rumo da estrada que 
vae para o Anselmo, segue por es-
te até a v~rtende do Ribeirão da 
Cachoeira, volta á direita, segue 
pelo· espigão (\té a Serra, por .esta 
até a vertente do Turvo, segumdo 
ainda pela Serra até as divisas de 
S. João da Gloria - volta á es-
querda por essas divisas até o Rio 
Grande, sobe por e te acima até 1 
foz do Sapucahy e por este acima 
até a embocadura nelle do Ribei-
rão do ltacy - onde começa esta 
divisa. 

VIII - de Oymirim, constituído 
do districto unico de Gymirim, for-
mado do actual districto de Ma-
clHidinbo, município de Machado, 
do qual se desmembra, e de parte 
do territorio do município de Cam-
pestre, e cujos limites abaixo se 
descvevem: 

Con! o n,wnicipio de Mach(ldo: 
,COIJJ~&am na COllfluencia do corre-
g.q, S. joã9 ,çpp1 o Rio Dourado, por 
este abaixo 'até a barra d9 ~ibeirão 
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Canna do Reino pelo Canna do 
Hei no acima até sua ' cabeceira · 
d'ahi pelo divisor de aguas do Hi' 
Ouvidor c do Hio Machado até as 
cabeceiras do afflucnte mai~ impor-
tante da margem direita do l~ibci
rao Grão Mogol, cabeceiras essas 
que ficam entre as fazendas da Li-
meira ele Pedro Nogueira; por es-
se affluente abaixo até o referido 
Ribeirão Grão Mogol, no qual de-
sagua cerca de um kilometro, abC~i
xo da referida fazenda da Limejra; 
deste ponto pelo Grão Mogol abai-
xo até o l~io Machado, e, atraves-
sando este, seguem pelo divi or 
dos corregos Buraco e Piedade e 
pela Serra da Piedade que separa 
as aguas dos Rio Machado e S . 
Thomé, até alcançar as mais altas 
cabeceiras do Carrego Campinho 
(ou Muzambo) pelo qual descem, 
ate a barra do Carrego Pinheiros 

Com o municipio de Alfenas: 
desse ultimo ponto descem pelo 
Campinho (ou Muzambo) abaixo, 
ate a barra do Carrego Faxina!. 

Com o municipio de Cabo Ver-
de: segue pelo Faxina! acima até 
suas cabeceiras e, d'ahi, por .linhas 
de espigões, até a confluencia do 
Ribeirão dos Felippes no Rio do 
Peixe. 

Com o município de Campestre: 
continuam as divisas desse ponto 
pelo Rio do Peixe acima até a bar-
ra elo Carrego de Ouro; d'ahi o-
bem pelo divisor mais proximo d~ 
margem direita desse crorego até 
alcançar o mais proximo divisor da 
margem esquerda do Carrego Se-
pultura. Desce por esse divisor 
até a confluencia do mesmo Sc-
pultu ;a no Rio Machado. 

Com o municipio de Caldas: co-
meça nessa ultima confluencia ~ 
segue pelo Rio Machado acima até 
o seu formador mais ÍJ11portante, 
da margem esquerda, nas suas ca-
beceiras. 

Com o municipio de Silvianopo-
lis: começam no ultimo ponto aci-
ma referido, ainda pelo Rio Macha-
do acima, até suas mais altas ca-
beceiras, d'ahi pela Serra tlo Part!- ' 
dão, divisora das aguas do Ribei-
rãQ Machadinha, ao Norte, e do 
Rio Dourado, ao Sul, até a conflu-

cncia do Corrego Paiolinh no re-
ferido Rio Dourado; por este 
abaixo até a conrtuencia do cor-
rego mais importante da margem 
direita, isto é, localizado entre a 
foz do Corrego Paiolinho, a mon-
tante, e a do Ribeirão Lambary, a 
jusante, e tas confluencias, porém, 
localizadas na marg m esquerda 
do rdcrido Hio Dourado. 
Com o município de S. Go!lçalo do 

Sapucally: ~orneçam nes c ultimo· 
ponto e d cem pelo Rio Dourado 
ate a conf\uencia do carrego S. 
João, pontq de partida. 

IX - de llabira do Campo, com 
séde na povoação ~o mesmo nome, 

1 e con ti tu ido dos c'listrictos de /ta. 
bira da Campo, S. Gonçalo cio Ba-
ção, Moeda, S. José do Paraope-
ba c Boa Vista do Ararzha, des-
membrados do município de puro 
Preto, e com a seguinte divisa: 

Com o município de ~i/la Nov.1 
de Limd: começa a linha divisori:t 
na barra do carrego Capivara no 
Rio ltabira, acima da estação de 
Aguiar Moreira; spbe aquelle cor .. 
rego até sua nqscente, attingindo 
a serra dos Trovões1 no Boqueirão 
dos Pinh'eiros; acompan ha a serra 
dos Trovões até defrontar a de-
pressão de terreno entre as ver-
tentes de Hermenegi ldo e Vargem 
Grande; segue por esta depressão, 
rumando em direcção ao ribeirão 
Maravilhas, no ponto em que se 
chama lambem Congonhas ou Ma-
rinhos ; a partir da cachoeira ahi 
existente spbe até a barra do cor-
rego do Pico; dahi continúa a su· 
bir pelo carrego das Congonhas 
ate a barra do carrego das Gabi-
robas; sobe pqr este até suas nas-
cente~ no Espigão Grande; dahi 
segue sempre pelos altos divisores 
w.11 demanda da serra do Jorge; da-
lu ac.omparJIJ'l os c pigõcs ' qlle di .. 
vidern a~ aguas dos ribeirões Su-
Zq na e Moeda, passando pelo alto 
da Carapuça e descendo pelo es~ 
pigão até a confluencia dos ribei· 
nies M;utins e Suznna. nas tres 
b:ll'l:as, descendo pelo ribeirão que 
d<! lll em deante se chama Marinhos 
at~ .a barra elo ribeirão Mussungo, 
~ubi))QQ por este até o espigão da 

r 
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L age dos Pcdrei ros, pelo qual :;c-
gue em rumo ao espigão do Ln;~e
do do Barro Preto ou Morro Gran-
de, atrave~s:~n do o corrcgo de Al -
mas, na ga r~anta, até defr ol :ia r a 
ponte dos Pauli tas, no ri0eirão 
Piedade, pe lo qual de~ce at~ :; ua 
barra no Paraopeba. 

Com o município de Bomfim: :1 
partir da barra do ribeirão P'ectn-
de, sobe o rio Paraopeba :1 t~ a 
barra do ribei rão Contendas; sobe 
por est~ .,.,., . 1• <1s nasce!l !t·s 1 os 
contrafortes da serra da Moeda; 

Com o município de Ouro Preffl: 
attin gidas as nascentes do ribeirão 
Contendas, a linha divisaria segue 
pelos altos divi sores entre verten-
tes do Paraopeba l' vertentes d•J 
hab ira, até descer para as verten-
tes deste, em rumo ás nascentes 
do carrego da Prata, affluente do 
ribei rão Mata-Porcos; desce po r 
aquelle carrego até sua barra n•1 
ribeirão Mata-Porcos e por este 
até desaguar no rio ltabi ra; desta 
barra, e depois de at ravesar o I ta-
bira, segue o limite, em linha recta, 
até encontrar a mais alta cabecei-
ra do Campo Agua Suja, desce 
por este até sua barra no rio das 
Velhas, descendo por este até a 
harra do rio I ta h i r a e por este até 
n barra do ca rrego Capivara, p'ln · 
to ae partida. 

X - de ltambacury, com sédc 
na villa do mesmo nome, constitui -
el o dos distri ctos ele ltambawry 
(séde), Frei Serafim , Eare ja Nova 
c Aranã, com as seguintes divisas: 

Com o município de Malacaclu!-
ta: - Começam na confluencin do 
rio U rupuca com o Noreth; por es-
te ac ima até o pequeno afflucntc 
que fica um pouco abaixo da foz 
do rio Bimbarrinha; por aquelle 
affluente acima até suas cabecei-
ras e dahi pelo divisor de aguas 
do mesmo rio Noreth com o rio 
ltambacury, até frontear as ca-
beceiras deste ultimo rio e a do 
cor rego Morro Grande. 

Com o município de Theophilo 
Ottoni: - Do ultimo ponto refe · 
rido seguem pelo divisor de aguas 
entre os rios Mucury do Sul, To .. 
dos os Santos, U rucú c Caixa de 

Ped ras (bacia geral do Mucu~y), 
de um lado, c, do outro, a bacia do 
rio São Matheus, até encontra r o 
divisor secundaria entre o rio 
lnhumas e o Itaunas; dahi por es te 
divisor até encontrar a Serra do5 
Aymorés, nos limite. com o Es-
píri to San to . 

Com o Estado do Espirifo Santo : 
- Deste ultimo ponto conti nuam 
pela Serra dos Aymorés cortnndo 
os rios S. Matheus e as cabeceira .~ 
do rio S. José, até encontrar o di-
visor de aguas entre o mesmo rio 
S. José, de um lado, e os ri os Mu-
tum e os corrcgos Cachoci rão e 
A rei a Branca, do outro. 

Com o município de Aymores : 
- Deste ultimo divi so r se-

guem em rumo ás cabeceiras do 
referido cor re go Areia Branca; por 
este abaixo até o rio do Eme c 
por este aba ixo até o rio Doce. 

Com o 1/lllll icipio de Caralinga: 
- Deste ultimo ponto contin uam 
pelo rio Doce nc ima, até a conflu-
encia do Hio Suassuhy Grande. 

Com o municipio de S. Maritl 
de S . Felix: - Dessa ultima con-
fluencia seguem pelo referido Su-
assuhy Grande acima e depois pe· 
lo rio Urupuca, até a con fluenciJ 
do ribeirão Suru by. 

Com o município de Capellin lla : 
- Do ult imo ponto refer ido c pciD 
mesmo rio Urupuca acima, seguem 
até a confluenci;, do rio Norcth, 
onde teve principio esta descri -
pção . 

XI - de flanl:andú, constituído 
dos districtos de Itanlwndú (séde) 
e S. José do Pie ri ( desmembra-
dos do mun icípio de Pouso Alto) 
e mais o di stricto de Alagoa ( des-
membrados do município de Ayu-
ruoca), com a seguinte divisa: 

Começa no altd da se rra da 
Mantiqueira no ponto que verte pa-
ra as nascentes do rio V crde, n o~ 
lim ites deste Estado com o de Siio 
Paulo, c segue pela mesma até 1 
serra do Picú, nos limites com o 
Estado do Rio de Janeiro, e desse 
ponto até a ;, nti ga Bilrreira, na 
estrada que demanda En ,genhciro 
Passos ; dahi contintm até alcan-
ça r o Brejo da Lapa e desk ponto, 
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sempre dividindo com o Estado do 
Rio, passando pela Pedra Furada 
nté. nt~i1~g!r ns Agulhas Ne~rns{ 
dal11, d1V1d1ndo com o municip10 de 
Ayuruoca, segue pelo divisor de 
aguas dos rios Preto e 1\yuruoca, 
passando pelo a.lto da Serra Ncgrn, 
pelo a.lt? do M1rantfw, c seguindo 
pelo d1v1sor de guas dos rios Gran-
de e Ayuruoca e passando pelo Pi-
co da Parnahyba, pe la serra de En-
tre Morros, pelo Pico Mitra do 
Bispo e continuando pelo divi so r 
de aguas dos ribei nies Tamanduft 
c do Francez e pelo Pico dos Tres 
Irmãos c descendo pelo divi sor de 
aguas até o rio Ayuruocn em fren-
te á barra do .ribeirão Agua Preta; 
atravessa o no Ayuruoca e conti -
núa pelo espi gão em direcção ao 
Pico do Papagaio passando por 
este, seguindo pela Serra do 
Papa ~a io c desw:do pelo e~pigiio 
em d1recção ao ribeirão do Charco 
ou S~ nto A~o~tinho , até attingir 
este no ; contnwa por es te rio aci-
ma até abaixo da faze nda do Gar-
rafão, onde entra no ribeirão do 
Charco ou Santo Agos tinho um 
pequeno affluente da margem es-
querda, seguindo por este acima 
até o Pico do Garrafão ou Santo 
Agostinho; dahi segue pelas divi-
sas do município dl! Baependy, 
obedecendo sempre essas divisas, 
até a se rra da Capetin ga · conti-

• I 
nua pelo alto . desta ser ra até a 
serra elo Coura, dividindo com 0 
districto ele Sant' Anna do Capiva . 
ry (município de Pouso Alto), se-
gue pelas divisas com esse distri-
cto, em direcção á porteira, na es-
t~a~a de ro~agem , no espigão que 
d1v1de o bamo da Estiva no dis-
tricto de Sant' Anna do Capivary, 
com o de Villa Nova, no districto 
de S. José do Picú; continúa por 
este espigão acima, até o alto da 
Barrocada e por esse alto ao es-
pi gão dos Tres Pinheiros, aguas 
vertentes para o Rio Verde, até 
o alto da Vendinha, na encruzi lha-
da das estradas que vão para San-
t' An1~a do Capivary c Campinho, e 
segUindo por essa ultima a apa-
nhar o espigão 11,1ais alto que ver-
te para o carrego jurumirim e, 
descendo pelo mesmo espigão até 

frontear a ponte da Estrada de 
!·erro ~~~de Sul-Min eira, sobre o 
rio ltanhandLi; des c ponto, atrn· 
vcssando o ri V •rdc, segue em di . 
recção ao espigão do oiabnl, que 
verte para a fazenda do Moinho, c 
por e. se aci ma até o alto da Pedra 
da fa zenda da Barra, nas divisas 
da Lagoi nha, e continuando sem-
pre pelo alto da Serra até o alto 
da serra de Bom Successo, cguin-
do por esta, dividindo com o mu-
nicípio de Virginia, até alcançar 
as divisas com o municipio de Pas-
sa Quatro, na serra do Purgato rio; 
deste ponto . eguc em dirccçiío fts 
n ascent ~s do carrego do Matto 
Dcnb:o, nas divisas do mesmo mu-
nicípio, e por esse carrego aba ixo 
nté a ponte, na estrada que de Bom 
Successo vae aos bairros da Ser-
rin ha, Palmital e outros, do muni· 
cipio de Pa. sa Quatro; desse pon-
to segue em direcção ao alto do 
espigão que lhe fica fronteiro se-
gu indo sempre pelas divisas com 
esse município, atravessa o rio 
Passa Quatro e a linha ferrea em 
rumo ao alto do Cantaga llo, conti-
nuando por esse e pelo alto do 
Jardi zi nho até o Porto Velho, no 
Jardim, no rio Verde; segue por 
esse rio acima até suas nascentes, 
rumando dah i ao alto da serra da 
Mantiqueira, que verte para o mes-
mo rio , onde teve principio es ta di -
visa. 

XII - de flanllomi , com séde na 
povoação desse nome, composto 
dos districtos de /tanlwmi, Flores-
ta, Cuieté, Tarúliririm e Lajâo, 
d"smembrados do muni't:ipi'{) .dc-
Caratin ga, com as seguintes divi-
sas: 

Com o município ele S. Miguel 
de Ouanluies·: 

Da barra do carrego S. João 
no rio Doce, e por este abaixo até 
a barra do Suassuhy Pequeno. 

Com o município de Peçanha : . 
Da barra do Suassuhy Pequeno 

no Rio Doce, por este abaixo até 
a barra do Suassuhy Grande. 



Cdnt d municipid de Tfledt hi/? 
Ottotil: 

bn litt tht do Suas!Hthy no rio 
Doe , por este abaixo até a barra 
tio rlhei ão do Onçn. 

Com o 1/lll/ltctptv de Aymorés: 
Da bnrra do ribeirão do Onçn 

e por este acima até su~s callc<:ei-
ras; dahi pela serra do Etucto, en t 
seguida pela serra de A~ua Li m-
pa, dahi por linha de esptgfies até 
o divisor, secundaria en tre os 
cor regos Agua Limpa e Bueno : 
desce por este divi so r até ga· 
nhar él confluencia do mesmJ 
cor rego do Bueno com o rio Ma. 
nhunssú; segue por este rio nté 
attingir os limites com o muntct-
Pi9 de Rio jose Pedro . 
. Com o município de Rio jusé 

Pe(fro: 
Mnnhuassú acimd até a foz do 

Hb~iriio do Alvarenga. 
Com o município de Carntinga : 
Da barra do ribeirão Alvarenga 

no rio Man huassú, subindo até a 
barra do carrego do Crethé; se-
gue pela serra que separa as aguas 
do ri beirão do Peixe das do Al-
varenga e pela serra do Rio Pretu 
até a barra do rio deste nome com 
o rio Caratinga: rio Caratinga aci-
ma até sua con fluencia com o cor-
rego Ponte Alta; por este acima ate 
o espigão e seguindo a serra que se·-
para o carrego do Parado dos cor-
regos Areia Preta c Areia até a bar-
ril deste com o ribeirão Sa nto Estc-
vfio; por este abaixo, cxcl ui do o 
povoado de S. joiio do Oriente 
até sua barra ho rio Doce, pont~ 
de partida. 

XIII - de jequery, cdnstitu ido 
dos districtos de jequery (~d e ) 
c Grota, desmembrados elo muni-
t: ipio de Po 1t Nova, com a se-
gui nte lin ha divisa ria: 

Com o mtt llicipio de Ponte No-
va : Começa no rib Casca, no pon-
t0 que defronta o cl ivísdr esquer-
do do carrego jacaré c segue até 
encontrar o divisor geral esq uerdo 
do rio Casca; segue por este tllti -
tno tliv isor até ga nhar às catlecei-
l·as elo corregb Pisca rh t5·, ~H I ~en . 
te dd i-loeirãd s: Ff.afic isc?:l ; ~on~ 

~drha estas cahecei r as e segue p -
lt divisor !iecundnrio do lado di~ 
rclto tia hrtcia do mesmo carrego 
dté o referido ribeirão S. Fran-
cisco; c dahl, em lin ha recta, g:wha 
o divi sor entre Htc ribeirão c o 
rio mH.:n, subindo por ellc até cn-
<:an~rar o divisor c~quertlo do ri-
beirão Anta. 

Com o município de Vicosa: 
Dcsccndb por este divisor até o rio 
Casca, descendo por es te até a 
contlttetlcia do ribeirão Sant' Anna, 
dessa conflucncia, por altos cspl-
f.!Ões, em direcção ao povoado elo 
Paragua , atravessando o ribeiriio 
do Ramos; deixa o reierido povoa-
do á esq uerda c gan hando o divi-
sor direito elo referido ribeirão, se-
gue por clle até encontrar a bacia 
do tlbeiriio Sant'Ánna (affluente 
do Matipóo). 

Com o município de Abre Canl-
pn : Segue pelo divisor desta bacia 
até o ponto cht que se confuncl~ 
cdht o divisor elo tibcirão do Ora-
ma (a ff l uen te di te i to elo rio Cas-
ca); continLta pelo aivisor esq uer-
do elo referido ribe irão do Grama 
até encon trar o rio Casca, que atrà-
vessa, ptoctlranclo o ponto de par-
tida desta descripção. 

XIV - de Lttz, constituí do dos 
districtos de Lttz do Aterrado c 
Carrego d'Anta, desmembrados d~ 
Dores do lnclayá, e Esteios, do mu-
nicípio de S. Antonio do Monte, 
com séde no primei ro c tendo as 
seguintes divisas: 

- Com Dóres do fndayá: 
- Começa na barra do rio Jorge 

Grande no rio S. Francisco, súbc 
por aquelle até a confluencia do cor-
n!go elo Matheus, na sua ma rgem 
ç!irci ta; sóbe pelo carrego elo Ma-
theus até suas nascentes na ser 1·.1 
da Sa udade; dahi pelo divisor se-
l:u r1dario que deixa á direita a ba-
cia do carrego Matta do Bueno, 
demn ndando a ba rrn do carrego 
Estalagem no rio lnclayit. 

Coth o mrtnicipio de S. Gotflar-
do: 

- tomeça no ria ln dayá, no potl-
to el e 'COhfl ttc ncia do carrego a Es-
tab ~elft c sóbe. pelo lnd11vá até 
sua[ cHbe 'eiras,.: oti de tem d nome 
Hil câchili!irilíli tiY: 

Com ô nlt HIClpio de .í\raxd: 
- vs cabeceiras do In c tiyfl to-

ma 1icl cltvisor ét trc o ri Pcrtll-
çfio o ribclriio Mlscrlcortlia até 
ftttingir as tabccelras drlqtfe!le 11b 
Perdição. 

Com o municipio de 8:1mbuhy · 
- A . partir dos cabeceiras do 

rio Perdição desce~,por este até a 
. uo bf\rra no rio tHtmbuhy e p0~ 
este abaixo/ até a barro no S. 
Francisco. 

Com o mtttlicipio ele Formiga: 
- Deste ponto, pelo S. Prf_!ncis-

co abaixo até a foz do rio Sant'-
/'ll n:t. 

Com Santo Antonio do Morte: 
- Desde a barra do rio Sant' Ati-

na até a elo rio Jorge Onulde; pon-
to tle par tida , 

XV - de M'a facaclreta, ctHfstl-
tuiclo Clog dl s trictd~ tlt! Mafâcrrche-
ta (séde), Trindade; Setl fJillftti c 
Setubal, desmthntlr:ttldS do inuiti-
ctpib cte Tlreop!Um otwhi, cdm a 
seguinte tliV I ~á: 

Com o nltinicipio de Capellinha: 
- Cbrrleça no rio U rlfi-JlH:a, deft'oi1-
tando b dlvisôr esqderdo dd tibei-
rfiô Nd ·et1i, sob por aquelle llté ii!; 
suas cabeceiras íi Altb db Bdl!i; 
dnhi ~eghe pelb dii,oi'fiUnr ttqua-
run), delxanciÔ à ~squettUt as al-
tas cabeceiras do rio Fahado áté 
o jlohto ern quê elitohtra o divisor 
dà bàcia do Capivaty . 

Com o municipio dé Minas fy'Q-
vtt : - Dali!, ~gu pelo refel'ido 
divisdr, deixa ndo á di reltâ a« aguàs 
do rio Setu bal

6
até eiH:Uiitrar a ót-

bétei rh~ do ,:i ei 5o dá Fbllia, ph-
rn etitão jJrolonglll'-se jjelo ~ivisb r 
secu td rH io ao làdo cll t·eito da ba .. 
cia Ueste áté iicoli tra t· ag tab~te i 
nls dô cofi'~gó Tira Cdtlro, afflu-
elite csqticrtld do Setu bdl; desce po r 
iiquell ' ao etlibál !:! tornn pt5r este 
até a d:l n fli t ~lic l a elo ' corrt!go Boni-
to, pelo qUa l sobe ás sdas cabccei.!. 
ras tid divisor gt!tfl l direito elo Setu-
bal . 

Com o mttniçipio ele Arassualry: 
- Desse ulti !J10 ponto, sobe pelo 
mesmo HlviJ9r c(e i x<) Jl ~o á 8ir~ jta 
tbdns d hg .l as do rlb~ ltão de Sa~ 

pé affl ucntc direi to do dit Setu .. 
hn'l, até cncotl ttsh o divisor gctal 
da h/teia elo io Mlltury. 

Com o mttnicipio ele 'rhrophilo 
Óttoni : - Desse ultimo ponto, 
continúa a subir o divisor geral di-
~e ito da Sacia doS tubal, dci·xandQ 
a esquerda agua do Mucury, até 
e!Ícontrar a mais alta cabeceira do 
mesmo Setuhal; dahi, procura o 
diviso r se<:undario entre o Mucu-
ry do Norte e o Mucury do Sul, 
até o entroncamento do espi-
gão que forma o diviso r cs-
qu~rdo do carrego da Prata, 
attlucnte do Mucury, do Sul, se-
rrue pelo referido espigão até o 
K\ucury do Sul, atravessa-o e dahi 
procura o espigão que forma! o 
divisor direito do Carrego Forra-
do e segue por ellc até o seu en· 
tr~ncamento no div.isór geral ela 
bacia do Ribei rão do Noreth; se-
gue por este u!Hmo ~ivisor até o 
ponto em 9uc q mestjlo se. onfurl-
d~ CQJ~t o dtvisor gera do 1~10 ltam-
bacury. 

Cdm o mtmicipio de Itambqcury: 
- Desse , ultimo ponto• prgsegu#! 
11 lo ,divisor esquerdQ do ~9re.tr , 
dei:la t1 dO q C qu~~dll 11~fW)CI~O 
aguas do ltambac!try e epots do 
'' roprio , U rpp u ~f\· no (\lia vac te: , 
:10 ponto üe partida ll ~;:sla ~,1 ·s:n-
pção., 

·, -
XV I · tle Manga, Mnstitui ti? 

dm; dlstt·ictds de Manga, jnpore, 
e Morrinlzos, de mombrados de Ja-
nuania, co111,.a .~egyin~s ~ i_v i s ~( 

Com p Estar/o d~ _Ba(ua: ,fii JA 
partir da copfluepc1a " do. eprr~g.o 
Frccheiro f\lovo cqm o q o Catt-
nha!tlia, p,o r ~ 'tq, ~~ ' · i ~o A~é .~· ~ ~ a 
co n fl,uçnc~a cpq1 , R í'P S L fhwqs-
co por este acntia ate a to~ clp rio 
V~rdc br; ndc, pót e 'te acima rlté 
a foz do rio Verde Peqdedd . 

Cotrr os municipio~ rJe Trçmedaf 

~ 
Gr?o Mqgof: -;- ~.Ja cq ,Qtl~'enc ~ a 

o no Vere!, Pccl t 110 tom o no 
ércl, Ora t1~·, por e. t~ ácll ti até 

o, pb dac!d de Terl·<i FôL bu Q I e· 
bra . 'l 

Corr! ô Hwniçipio de Bra~ilid: -pct ov hH :la T~rra ' Pôfa ' u 
Quebr;; pbíJ umH retHi h' dl fecÇfio 
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Este-Oéste, a qual vae ter ao alto 
da Serra de São Felippe. 

Com o .municipio de januaria:-
De~te_ ult1 mo ponto, pelo alto do 
csp1 gao, na direcção sudoes te-
no rdeste até a · cabecel r as do rio 
Pa u Preto, por este abaixo até sua 
confluencia com o S. Francisco· 
desce por este até a foz do rio Jta.: 
ca ranh y, por este acima até sua:; 
nascentes ; dahi , na direcção Este-
~éste at~ a cabeceira do corregJ 
S. Mattluas, affl ucnte do rio Coché'1, 
por aq uclle aba ixo até sua embo-
cad ura . do dito Cochá; da h i, por 
este acuna até o primeiro ribeirão 
afflue.n te da margem esq uerda do 
Cocha, por este affluente acima 
até sua con fluencia com o segun-
do co rr~go á sua margem esq uer-
da; dah1 , na direcção Sudeste-
Noroeste até as cabeceiras do Fre-
cheiro Novo, e por este abaixo a t~ 
sua confluencia com o Carinhan ha 
ponto da partida . ' 

XVII - de Manhumirim con-
stituído dos districtos de · Manhu· 
mirim, Dores áo Rio José Pedro 
Manhumirim e Presidente Soare; 
(desmembrados do município de 
Manhuassu'), e com séde em Ma. 
nhumirim, terá a linha divisaria 
abaixo descripta: 

Com o Estado do Espírito Santo : - ·o trecho do limite inter-esta-
dual que vae do Pontão da Ban-
deira, na serra do Caparaó, ao 
ponto em que o 'referido limite to · 
ma a direcção do parallelo . 

Com o município de Rio jose 
~edro : ._ Desse ultimo ponto, con· 
hnua a descer o rio losé Pedn~ 
até def.rontar o divisor esquerdc. 
da bac1a do carrego Mantimento 
um 'pouco acima da con fluenci a do 
r!acho .s: Domingos; e pelo refe. 
ndo diVISOr até encontrar a linh~ 
do divortium a,7uarttnl ent re os ri os 
José Pedro e Manhuass u' . 

Com o municipio 'de Manhuassu': 
- Desse ultimo ponto, toma pel() 
citado divisor até encontrar a ra. 
mificação que circumscreve 'pelo l:t 
do direito a bacia do corrr.go S 
B; nto, e por ella até o rio ]equiti 
ba, atravessa, neste ponto, este rio 
~. em seguida, a linha ferrea qu~ 

lhe é parallela, procurando, em rU• 
mo recto, o divi or - Alto da BoL\ 
Vista, c logo depois o divisor da 
Serra do Ouro 'até encontrar a ser· 
ra do Orumari m nos limi tes do Ca. 
rangola. 

Com ·o município do Carangola. 
- Desse ultimQ ponto c pelo divi"" 
sor do Manh uassu', no trecho que 
contorna as cabeceiras do ]equi ti·· 
bá, até o pontão da Bandeira, mar·. 
co inicial desta desc ri pção. 

XV I!l - de Mirahy, consti!uidú 
çtos d is t ~ic tos de Mirally e Dore:. 
da Vicforia, com as seguintes divi-
qs: com o distri cto de Santo An· 
tonio das Ma riannas (municipio de 
Rio Branco), pela serra do mesm~ 
nome, desde ·a nascente do correg01 
do julio até a serra do Guirycem!t 
no districto de igual nome, muni~ 
cipio de Rio Branco; por e lia acl .. 
ma em aguas vertentes para o di:1' 
tricto de Dores da Victoria, diví· 
clindo-o com 'o districto de S. Se. 
bastião do Herval, município de Ví-
ÇI)Sa, e dahi até encontrar a sem. 
das Ara nhas que o separa do distri-
cto da Limeira, no município de 5 .. 
Paulo do Muriahé; desta , em agua~ 
vertentes para o districto de Dores 
da Victoria, seguindo a dire.cção d:. 
mesma 'serra até o Rio Preto e por 
E'li te abaixo até a Pedra da Choro• 
na; da h i em di 1 ecção á serra d~ 
Camargo em agua<> 'vertentes parL\ 
o distri r. to de Dores da Victori;. 
até encontrar o 'ribeirão Passa 
Tempo, atravessando-o em . rumú 
á serra do Macuquinho, e dahi , e1ra 
:~g ~Ja s vertentes para o 'ribeirão 
Passa Tempo, até o ponto mais a! .. 
to da mesma serra; deste, seguin· 
do ·em direcção á serra da Passét 
Q:em, em aguas vertentes para ú 
rio Muriahé; desta em direcção :'t 
serra do Bello (Monte com 'agua~ 
vertentes para o rio Muriahé, até 
a nascente do carrego do mesmc, 
nome 'Bello Monte ), por este abaí-· 
xo com ~:uas vertentes nté des . 
11guar no Muri ahé. 

Com Cafaguazes : 
Começa no 'rio Muriahé no port· 

to que defronta o divisor direit() 
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do ribeirão Bonito, deixando á es. 
ijuerda Mirahy e á 'direita Cata. 
guazes, sóbe o Muriahé até a con 
fluencia do ribeirão Coron I; tomL! 
por este até suas cabeceiras (mar· 
gem di reita para Cataguazes, mat 
gem esquerda para Mi rahy) dal11 
por altos espigões pelo rumo mai~ 
curto, ·ao divisor geral entre agua~ 
do Muriahé (que pertencem a Mi. 
rahy) e aguas do Pomba (que 
pertencrrn a Cataguazes) r. se. 
guem ·pelo referido divisor gera\ 
até attingi r os limites com Ubá . 

Com llbá: 
Dahi seguindo em direcção 

serra das Perobas, em aguas ver · 
tentes vara o Fubá, acompanhar, 
do esta até a serra do Careç<. 
(município de Ubá) em agua:. 
vertentes para o carrego Fubá c: 
dahi em di recção á ·nascente do 
carrego do julio, na serra da~ Ma-
rian nas . 

XIX - de Patrocínio de Gua-
nhães, constituído do districtó do 
mesmo 'nOme (séde) e mais dos 
districtos do Divino de c'Juanhães c 
Gonzaga de Guanhães, desmem-
~Jtados do município de Guanhães, 
com a seguinte lin~ d divisaria: 

Com o município de ltanhomi: 
Começa na barra do rio Corrente 
Grande no rio Doce, 'e desce por 
P.Ste até a ba rra do Suassuhy Pe-
queno . · 

Com o município de Peçanha : 
Dahi, sobe pelo Suassuhy pç. 

qucno ate 'a barra do rio Tran-
queiras e por este até a barra do 
carrego S. José. 

C:om o ' mumcipio de S . João 
Evangelista: 

Deste ponto continua a subir o 
Tranqueiras até a barra do ribei-
ro dos Alves ou Co tia: da h i sobe 
a um espigão em frente e envolve 
'IS Cllbeceiras do f1onqueira. · 

Com o município de Ouanllães · 
Deste ultimo ponto procura as 

cabeceiras do riacho Quinti ltanos; 
desce ·por este até sua barra no n-
beirão Corren t:.1ho; desce por es-
te até sua ba rra no Corrente Oran-

de; desce por este até sua barra 
no rio Doce, ponto de partida. 

XX- de Pedro Leopoldo, com é-
de em a vi l! a deste nome e con ' ti-
tuido dos di trictos de Pedro Leo-
poldo, Ma ftosinlzos, .Fidalgo, Ca-
pim Branco e Prudente de Moraes 
(desmembrados do 'município de 
Santa Luzia do Rio das Velhas) c 
de Vera Cruz, com territorio des-
membrado do município de Conta-
gem, tendo a seguin te divisn : 

Começa na Pedra Branca, onde 
cruzavam os municípios de Sete 
Lagoas, Santa Luzia e Contagem. 
Deste ponto segue em linhas de 
ve rtentes até o ·alto do Cap2J 
Grande . Dahi desce, travessa o ri-
beirão da Matta em direcçfw a um 
grande rochedo 'um pouco abaixo 
da Fazenda dos Pi lões. Do roche-
do sobe pelo espigão até o alto do 
Sitio, dividindo 'até este ponto com 
o districto de Neves. Qahi volta 
passando pelo alto dos Panelleiros 
e desce até a .... agoa 'dos Marrecos, 
atravessa o ribeirão de Areias e so-
be pelo espigão, até o 'alto do cor-
rego da Barra, dividindo até este 
ponto com o districto de Campa-
nham. 'Deste ponto volta pelo Con-
gu' e Bahu' em linhas de vertent 
até o ri beirão das Areias. Sobe 
por este, apanha a barra do cor-
rego de Cabellei ra e por 'este aci-
ma até apanhar anti gas divisas e 
pelo espigão de Maravilha até o 
alto 'e dahi seguindo pelo mesmo 
espi gão em aguas vertentes até o 
alto da Rocha de Cima; neste pon-
to deixa a linha 'de ve rtentes e des-
ce á direita pelo carrego Grande 
até a barra deste, no ribeirão da 
Matta, 'dividindo até este ponto 
com o districto de Vespasiano . Ahi 
salta o ribeirão e segue dividindo 
com o districto de Lagoa Santa 
sempre em contorno deixando á 
direita o povoado de Confins, pas-
sando pelo 'alto das Canôas desce 
pelas mesmas divisas até apanhar 
o carrego dos jaques por este abai-
xo até sua barra 'no Rio das Ve-
lhas. Desce pelo rio acima referido 
até a barra que nelle faz o 'carrego 
denominado Riacho d'Anta. Neste 



ponto sobe pelo carrego eth con-
trontaçfio 'co nt o districto de jcqlri-
há de Sete Lagoas e segue em li -
Ilh as de vertentes pelos altos de 
Goiabeira:-, alto da Varzea da Pe-
tlta e sempre confrontando cdm o 
districto de jequitibá até o ribeirão 
do Matadouro ou Jequitibá. Da h i 
olta pelo ribeirão acima dlvldinuo 

coht o distrltto da cidade de Sete 
Lagoas até encontrar 'as divisa.> do 
districto de Bllritys e por estas nté 
a Pedra Brárlca, ponto de pMt!cla . 

XXI - 'de Sabblopolis, cdtist!tui-
do dos districtos de S. Sebaslicio 
dos Correntes, cjue passará á ter 
aquella denominação, e S. jose dos 
Paulistas, desmembrados tlb muni-
cipio do Serro, 'corh a segurrlte di-
visa: 

Com o município de Outmhâes: 
CotneÇa tla 1:)arra do Hbeird Ba-

qylonia no rio Corre h te Grahde; 
ct rt hi se dirige ~ara b rii:H~ito Cezi-
ilrl , rodeiâ todtts as Stias ve rtehtes 
e cabeceiras; cbhtíntla pelos alto 
e vertentes dos i'ibeiros Lagoa1 
Santa Chri. atcançandt1 b 'divisor 
por ehe, até, d fto ntar a barra dq 
cotregg .do Çorteia; deste pon~d 
desce n ·esta !Jaha dó C8heia, sobJ 
pelo se rt leito e nascentes até os ~ 1-
tqs que vertem pata o rib irb ctd 
Maia 'do Meio ou Pedras contoth ;[ 
suns cabeceiras, desce até atraves-
sar o tiachd db Maia dtahde, hd 
lagar denominado Poção, soBe ~ 
vira. QS espigões que dividém aguas 
tl ,o ri~ei l·o ' ' ii lonttb, qtie atravessa 
alcan Ça os aitos das vertentes dó 
ribeiro. 'Saniprl io, .. se~l.te clestendq 
bs esbrgâes que vertetn para o rio 
Guanh ães, atHivessc c' te rio acdllél 
da baha do rii:Jeiro Anna tdrreia 
~obe pelqs dc~Rigões das. verte li te ' 
esqlterdas este Anna Cbrreia até 
attinglr o divisor 'das agilas dos 
rios ao ljeixe e tluarlhães. 

Com o municipio do Serro: 
Começa neste 'ponto, segue pelo 

referido divisor, rumo norte, atê 
alcançar os espigões qtle vertem 

1 para o. rio Guanhães, descendo po · 
estes ·até a barra êld ribeiro S! F e-

lix; dali! sbb~ elo Otlanhã s nté 
a barra db carrego Mdsqui!ô; U~s
tc ponto, diri e-sc pafa as 'serras 
do Corr ntinho e segué pelbs seus 
spigcics, passando pelas nascentes 

11o ribeiro Carangola, 'até alcança r 
os espigõ s que cpa ram <ls <lgua · 
do ribeiro S. Sartholohte das do 
me mo Carangola; desce 'por esses 
espigões até o fio Turvo, desce 
por este at a brlrta do corregd do 
Ced ro, ·sobe pbr e te ate suas ta-
bctciràs; Clá hi procura o divi sbr de 
aguas e11tre o turvo c o Corrcrth: 
Grande c por este 'até alcahçar o 
divisot sec uHdario elo tnesrHb Tur 
vo cotf1 ci ribeiro Cachoeira Alegre, 
séguindo por esse 'divisor até dl-
cançar· a con fluencia destes dois ui· 
titoos ctttsos clagnà. Da h i deste 
p~ld Tutvb rtté 'sua I:Ja rta rio Suas-
suhy Pe~uénd; desce por és te até 
a batta tlb Cotrego Can11nbrava. 

Com o município de 'Peçahha i 
De~te .ultimo ponto, proseguc 

pelo Sita~suhy abalxo afé ~ c.:t 
choeira o a Ftlmàçá. . 

Com .. g município de S. íoão 
Evqngelista: 

Deste ultimo ponto sobe abs nl -
tos divisotes entre o carrego Cnn 
naorava f! o Sua~sUl\YJ e segue P~lr 
esses divisores até alcant;ar n serr:1 
do Sobrádo; desce pelos espi gõcs 
da v~Heí1t.e d!~eitíl d~ ribc tro. ~~a
bylonra ate a sua b•Hra no Corren-
te Grande, ponto de partidri. 

XXII- de .Satzíd Catlzai'ina, con-
~tl tuido élt.s disti·iéfos de Sa;z::i c ... 
thaHna tsédêJ e Conce(ção da Pe-
!dra tiesmembrai:lôs do 'ltHínrcipro 
âe Saiitá Rita do Srlpucàhy, com 
as seguintes divisas: 

Com Santa 'Rlhl dó Sapucal!y: 
Coineçá iia serra dà Mâri bella nc 

pontq que clefroilta ás cabec~ir as 
do ribeirão ~. João; segue 'por és-
ta serra até encontrar à serra dos 
Fagli11 des. que atravessá; e depois 
até ·encontrar a serra da Pedra 
Branca. 

Coni Petlrá Brancéi · - Segue 
pela serra deste- ntlthe 'rité t!tit!dn. 
trár a serra do Làmbary 
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. Cotíl CÍ~risfina - Scgu pela 
~e rra 'do Lambary até encontrar n 
s mt de anta Catharina. 

Com Aguas Virtuosas - Segue 
pela serra de Santa Catharina, pa ·-
sa pelo Pico elo Ouanclu', s~rra do 
lmbirizal c serra de anta lzabcl. 

Com S. Gonçalo do Sapucafly --
P o cgüe pelos espigões mestre~ 
qa Ih 'c~ ma serra 'San~a Cathnrin:~; 
desceut!d, em rurtto drrelto até en-
contrar o ri be irão do Tirrvo, o 
qual atravessa, subindo 'em linha 
rct: ta, ao encontro da serra da Ma-
noella, no ponto fronteiro á cahc-
cci r a de 'S. João, ponto de partida. 

XXIII - de Santa Maria do Su-
assufty constituído dos districtos 
de Sm:ta Mrzrirt d'o Saassullv. Mnra-
il flão: 'Cryslaes e Poaia, territorio 
desmembrado do município tle Pe-
çall(la, com séde no p~imciro c! a-
quelles districtos e tendo a scg ur n-
te 'divisa: 

ConÍeça na barra do rio Urupu-
ca no riq Suassuhy Orailde; sobe 
por acji.ielle e pelo Suruby até a bar-
ra do cor rego Poa inha; por este 
acima até sua cabeceira, na serra 
ela Snphyra Grande; por esta e pe-
la serra da Gramma, nos divisores 
en tre as aguas do U rupuca e as da 
S u as~;uhy, até attingir os contrafor-
tes da Serra Negra; segue pelos al-
tos desta se rra, descendo para as 
ve rtentes do Suassuhy Grande até 
alcança r a mais alta cabeceira do 
rihciriío Jurema; desc~ por este at 
a barra no rio S. Fclix, desce por 
este :~ té sua barra no rio Suassu-
)1y Grande; por este abaixo até a 
batrn do Urupuca, ponto de parti! 
da. 

CtJht o nl11nicipio He Dores dÓ 
ttidayá. 

A pnttir do ultin1o pohto co1iti.:. 
núa sirb ir o rlb Inct nvéÍ até a barrd 
do car rego Pirapltlllga( seu affluen! 
te dn rhargem esq tl erc a; sobe esse 
r0rrcgo até sua nasceHte, cl ahi. em 
linha recta, ate rittiligir o ri 9, Bbr-
trlc lilrd b, em frent~ á barra âb cor-
rego da M~ . ia Í'retà. pdhto de pàr, 
tida a .. ta l:llvlsn. 

XXIV - de . Pedro de A/can-
tara, coh~tituido dos cli strictqs de 

Prdro de /tlcan(ara (sédc) c S. 
Antonio do Pratinlw, desmembra-
dos de Araxá1 com as seguintes di -
vi sus : 

Com o municipio de Luz: 
1 as cabeceiras do Rio Perdição, 

desce por este até fronte:IT a Esta-
~no do Tigre na "Oeste de .M~nas"; 
dahi rumando pa ra o e prgao cs-
qtierdo do Rio Perdição, ganha a 
mllhl altn cabeceira elo ln dayá. 

Càtii o mrwicipió de S. Got{wrdo: 
ésd cabeceira deste o ln t!ayf 

até a barra do cottego dn Estala-
gem. sobe por este até suas c~b_e
éeiras; dahi , él!ravessa o csprgao 
demandando as cabeceiras do Mi-
~cricdrdla; deste IJdr es t~ até a 
barra dd cortcgo Cachoeira o qual 
se!!lre s ibindo até suá~ cabeceiras, 
indo dali i, pôt lidhâs. Uc t!spig?es, 
ao divisor en tre b rlberrão dos 1-cr-
reiro'i e do Pritai!~b, afflll!!nte do 
i· i o ~o I não; !legue pôr tst~ divi-
~or âté esfe tio c desce p~ l ó mes1~ <1 
S!ío ln~ r lc a hãrrn do H!helrao 
Panlisb. , .. , 

Coni d íiwnir.;P.io 'de Patrowuo: 
t csse pohto se ue descendo o 

Siío loiío até si~ I nri'à 1io Que-
lmi Anzol, cld quâl é affluente di-
reito . 

Com o muniripio de Araxá: 
Dessa barra sobe o rio Quebra 

Anzol :1té fronleM o divisor direi-
o do Rihelriio Piranctinga, seghe 
or este divi sor até frbp tear ~s ~a-

bece!ds do cdrrego àftltlehte tia 
mar!Yeni direita do láctlba qtle pti-
Hleiro se elitonttll ahitixo da ponte 
ri ~ linltn de nutomoveis de Araxá a 
São Pedrb 8~ Al ttt tltarn; desse pon-
tb sérru ehi reda, á bltrrâ de São 
foiíd. • afrl uehte csq lretd tJ do Que-
hfn ArizrJI ; ~obe ptit· este e pelo Ri-
bcii·iío da Estiva, seu ~fflu e rlte, nté 
n rnheceirri deste, ho divisor entre 
o Rih &as Velhas e d Rio Quebra 
Anzol. 

Com o municipio de Sacra-
tnenf'tJ: 
De~sl:'! pdt1tol cb11tlrlt1a pelo mes-

mo t.iittlstil· àté este ·entront:ar-se 
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com o divi sor geral entre o São 
Francisco e o Rio das Velhas. 

Com o municlpio de Piumhy: 
Desse ponto segue pelo referido 

divisor geral até defrontar a mais 
alta cabeceira do Rio Samburá. 

Com o município de Bambuhy: 
Desse ponto continúa pelo mes-

mo divisor até frontear a mais alta 
cabeceira do Rio Perdição, ponto 
de partida. 

XXV- de S. Thomaz de Aquino, 
constituído pelo districto do mesmo 
nome, desmembrado do município 
de S. Sebastião do Paraiso, com as 
seguintes divisas: 

começa no morro Sellado, desce 
pelo corrego do juvencio até uma 
cachoeira, na serra dos Peixotos; 
segue por esta até uma outra ca-
choeira denominnda do dr. Jayme; 
dahi, em linh a recta. até a cabecei-
ra do corrego das Palmeiras e por 
este abaixo até uma cachoeira na 
serra do mesmo nome; drst,., .• ., ... -
em linha recta, até a mais alta ca-
beceira do cor rego do Monjolo; por 
este abaixo e pelo corrego das Pi-
mentas abaixo até desaguar no ri-
beirão Fundo; desce por este até 
defrontar, em linha recta. o morro 
das Araras; deste passa á serra do 
Major Colodiano e dahi segue, 
semore oelas divisas com o Estado 
de S. Paulo até o morro Sei lado, 
ponto de partidn. 

XXVI - de Tiros, com séde na 
povoação do mesmo nome. consti-
tuído dos districtos: de Tiros. S. 
José do Canastrão e Abaeté Dia-
mantino com as seguintes divisas: 
, Com o município de S. Oothar-
do 

Começa na barra do corrego da 
Maria Preta no rio Borrachudo; so-
be aauelle corrego até sua nascen-
te: dahi, depois de galgar o divi-
sor de nl!uas. attin ge a nascente do 
corrego do Arrr>pe ndido e oor este 
desce até sua foz no rio Abaeté. 

C· '111 o município de Carmo do 
Poranahv/Ja. 

Da foz do corrego do Arrependi-
do no rio Abaeté, desce por este até 
a foz do ribeirão da Extrema. 

Com o municipio de Patos. 
Da foz do ribeirão da Extrema 

sobe até suas nascentes; dahi se-
gue pela Serra de Santa Rita e Ser-
ra dp Giribá. 

Com o município de João Pi-
nheiro. 

Da serra do Giribá prosegue pe-
lo Chapadão divisor de aguas c 
pela serra Grande até attingir as 
nascentes do ribei rão da Gamel-
leira. 

Com o município de Pirapora. 
Desce o ribeirão da Gamelleira 

de suas cabeceiras até sua foz no 
rio Abaeté; desce por este até sua 
barra no rio S. Francisco. 

Com o município do Curve/lo. 
Da barra do Abaeté no S. Fran-

cisco sobe por este até a barra do 
rio Borrachudo. 

Com o rnunicipio de Abaeté 
Sobe o rio Borrachudo até a bar-

ra do Corrego Grande, seu afflu-
ente na margem direita; sobe até a 
nascente deste corrego; dahi alcan-
ça o divisor de aguas entre o rio 
Borrachudo e o rio lndayá e segue 
por este divi sor até attingir a nas-
cente do corrego do Coxim, affluente 
da margem esquerda do rio Indayá; 
depois d'alcançar este ponto, prose-
gue pelo divi~or secundario entre o 
rorrep.o do Coxim e o corrego 
Grande até encontrar a confluen-
cia deste uutimo corrego com o rio 
lndayó: sobe por este rio até a 
bar rã do cor rego S. João . 

XXV II - de Tombos, constitui-
do do districto do mesmo nome, 
desmembrado do município do Ca-
ranl!ola, com as seguintes divisas: 

Começam em uma cachoeira no 
rio Carangola, logo abaixo da villa 
de Tombos, seguem pelo divisor 
d;1s agnas entre os ribeirões Ba-
tatll l e Perdi ção (limites com o Es-
téldo do Rio de Janeiro e com o 
município de S. Manoel ), serra dos 
Creoulos, e depois pelo divisor de 
aguas entre o mesmo Batatfl l e ri -
beirão do Azedo, Serra do Sumbu-
ca, (limites com S. Manoel) 11té o 
ponto de encontro en tre esta Serra 
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(! a Serra do Gavião; deste ponto 
proscguem as divisas pelo divisor 
geral entre aguas do Gloria e 
aguas do Carangola até attingir o 
pico inicial da serra do Quenta-Sol; 
seguem por esta serra, pela serra 
da Queimada c pela serra Capa-
Gato (diviso r de aguas entre o rio 
S. Matheus e ribeirão S. João) até 
attingir o leito da E. F. Leopoldi-
na, nas fraldas desta ultima serra; 
da h i attingem o Carangola; atra-
vessam-no e proseguem pela serra 
Caiana (divisor de aguas entre os 
corrego Caiana de Baixo e S. 
Lourenço) até entroncar-se, esta 
serra da cordilheira que erve de li-
mite com o Estado do Rio d~ Janei-
ro; seguem por estes limites até at-
tingir de novo 0 Carangola na ca-
choeira que foi o ponto de partida 
destas divisas. 

SEGUNDA SECÇÃO 
Reclificação de divisas 

Art. 3. o Ficam rectificados os li-
mites dos seguintes municípios: 

I - Arce/Jurgo - São os se-
gu intes os seus limites: 

Com o Estado de S. Paulo -Co-
meçam na foz do Onça no ribeirão 
Canoas; por este abaixo até a con-
flucnci a do ribeirão das Arêas; por 
este acima até a foz do ribeirão 
Macahubas. 

Com Monte Santo - Subindo o 
rio Macahubas até a barra do cor-
rego Taquaral; subindo por este 
até suas cabeceiras; continuando 
pelo divisor entre o corrego Guari-
tá c o ribeirão do Gramma até as 
cabet:eiras deste ultimo . 

Com Guaranesia - Descem pelo 
ribeirão do Gramma das suas ca-
beceiras á sua foz no Onça; des-
cem por este ultimo até sua foz no 
Canoas, ponto de partida. 

11 - Bello Horizonte: 
Começam no ponto, em que o ri-

beirão da Onça faz barra no Rio 
das Velhas, dahi seguem pelo espi-
gão denominado José Correia até 
encontrar a linha da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, e, atraves-

sando es a tinha, seguem pelo es-
pigão denominado Pau d'Oleo, su-
bindo até o alto da serra do jubo-
rcma; de te ponto descem pelo cor-
rego do Gabriel até a barra do cor-
rego Ponte Alta, e por este corre-
go acima até a barra do corrego 
Perobas, e por este corrego até en-
contrar o corrego do Palmital, e por 
este corrego até o alto da serra do 
Palmital, em frente ao kilometro 
dezenove (I 9) da estrada de au-
to moveis de Betlo Horizonte para 
Vespasiano; deste ponto as divi-
sas descem pelo espigão fronteiro 
denominado Patrimonio, espigão 
abaixo até encontrar o corrego An-
tonio do Mamede, e por este corre-
go abaixo até a barra do corrego 
de Manoel Gomes, e por este corre-
vo acima até a Porteira de Chave 
(desde o inicio até aqui, em con-
frontação com o município de San-
ta Luzia do Rio das Velhas) i da 
Porteira de Chave, as divisas se-
p,uem pelas vertentes do Brejo do 
Quaresma, separando as aguas ver-
tentes de Venda Nova das de Cam-
panhã, até o alto das Canoas, alto 
da Pedra Preta, Alto da Manga, 
Pasto Grande, Altos do Siqueira, 
Campo do Meio, vertentes do Brejo 
do Cassemiro até a Ponte dos Ta-
boões, em Bento Pires, ribei rão da 
Pampulha acima até o Jo gar deno-
minado Campos, pelo espigão aci-
ma até a porteira de João Gomes, 
deste ponto ao alto de João Gomes, 
e dahi seguindo pelo espigão entre 
as fazendas dos Carneiros e Agua 
Branca, fazenda da Olaria, Alto do 
Morro Grande, Alto da Serra do 
jatobá (da Porteira de Chave ate 
aqui confronta com o município de 
Contagem) i do alto da serra do 
Jatobá, as divisas seguem por esta 
sem1 do Jatobá, Serra do José Viei-
ra. Serm da Motuca, Serra do Cur-
ral , a Serra do Taquaril (do alto 
da Serra do jatobá até aaui con-
fronta com o município de Villa No-
va de Lima) : da Serra do Taquaril 
descem as divisas até a barra do 
Ribeirão Arrudas no Rio das Ve-
lhas, e seguem por este rio abaixo 
até a barar do Ribeirão do Onça, 
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onde tcvf! prin~ipio a descripção da 
divisas, que nes a ultima parte 
confrpntam com o município de Sa-
bará. 

111 - Os limites do município de 
Bom Despacho ficnm sendo os se-
guint s: do alto da Cachoeira Boni-
ta, pela serra dos Araujos até o ri-
beirão Maquine ,por este ~baixo até 
o rJo Lambary, por este abaixo até 
a 1-undona, pelos altos da Fundona 
atÇ o ribeirão Capivary, por este 
abaix~ até o rio Picão1 por este aci-
n_ta ~te a barra. do carrego Cachoei-
ra, por e.ste ~cima até suas ~abecei
r~s~ dahi ~a l gando o divisor entre o 
Piçao e p S. Francisco, desce para 
as ver,te ntes deste, prqcnrando as 
na s~~n t~~ do corr~go Forqui lha; 
dc~~c por este a;é sua barra no cor-
re~o Bpfi Vista, d~sce por e ·te até 
~~~ barra po S. Francico, por este 
acinlq até a barra do ribeirão Santo 
Antoi\io1 ~Hiuente da margem direi-
ta; sóbe por este até suas cabecei-
ras;, ?~hi, depois ~e galgar o~ al-
fq~ ci/VISOre entfe .o S. Francisco e 
o ~i!lllllrry, ele .ce para as vertentes 
de. t~, ;tcómpf!niJandq .p Morro Alto 
c &!rra do :;; Aqujo~. ~ té p ponto de 
partida. 

IV - As divisas do IJ1 l!llicipio de 
forlalozp ão as seguintes: Come-
, :-.111 n, .' cabecei ·as do carrego Su-
rniu', por este abaixo com todas 
~,. as vertentes, até sua foz no rio 
S. Francisco; dahi :-;eguirfw pelo 
divisor de aguas do corrego Canga 
c do Corrego Grande c contorna-
rão as n:~scentes do Wo Polmllle c 
de seus afflucntcs até os limites com 
o Estado da Ba hia; dahi segue-se a 
linha divi:;oria com o Estado da 
Bahia, ate encontrar o divisor de 
aguas do Mamoeiro (affluente do 
Rardo) e do S. Francisco (affluen-
te do Jequi tinhonha), ela h i seguindo 
o divisor de aguas de S. Francisco 
e Mosq uito até a serra Escura, dahi, 
doq)onto das cum iadas da Serra Es-
cura, mais proximo da principal 
nascente do S. Francisco, um a li -
nha á Pcdril do Morro Agudo, cuj a 
linha deverá atravessar o Carrego 
Ribeirão abaixo da fazenda elo mcs-

mo nome, da Pedré.l do Morro Agu-
do uma linha rccta á Pedra Lavra-
da; dal)i s~guc-se o divi ·or de aguas 
do· Patos de um lado e S. Pl:!dro e 
Ilha do Pão do outro até encontrar-
se a na centc principal do Sucuriu', 
ponto de partida. 

V - Guanluies - As divisas do 
munjcipio ele Guanhães ficam sen-
do a:; segui ntes: 
· Com o município de Patrocínio de 
Guanll(íes: 

Parte a linha divisaria da barra 
do rio •orrente Grande, no rio Do-
ce; sóbe pelo lei to do Corrente 
Grande até a barra do riacho Cor,.. 
rentinho; sóbe pelo leito do Cor-
rénlin ho até á barra do ribeiro dos 
Quintilianos: sóbe pelo leito deste 
até suas cabeceiras e altos que fa-
zem as vertentes do rio Tranquei-
ras . 

Com o 1111111icipio de S. fatio Evall-
gclista: 

Começa destas verten tcs, segue 
pelos altos que dividem as aguas do 
ri acho S. Nicol<HI, e rumando em 
clirccção ás cabeceiras do rio Cor-
r·nte Grande, rodeia todas as con-
íluenci as deste ate defrontar a bar-
ra elo Ribeirão Ba~ylonia que fica 
na sua margem esquerda . 

Com o município de Sabinopolis: 
Co~Jeça da barra do Bélbylonia, 

dirige-se para o ri beirão Cezilia, 
rode ia todas as suéts vertentes c ca-
beceiras, contint'Ia pelos altos c ver-
t~ntes dos ribeiros Lagôa, Santa 
Cru z, nlcançanclo o divisor entre 
este c o ri acho Graypu' e scguiudo 
por ellc ate dt;frontar a barra do 
Corr ·go do Correia, deste ponto 
dc:ce a esta barra do Correia, sóbe 
pelo seu lei to e nascentes até os al-
tos que vertem para o ribeiro do 
Maia do Meio ou pcctrps1 contorna 
suas cabeceiras, desce até atraves-
sa r o ri ncho elo Maia Grande, no Jo-
ga r denominado Poção, sóbe c vira 
os espiglies que dividem aguas do 
ribeiro Valongo, que atravessa, al-
Cilll\a os altos das vertentes do ri-
bei ro Sampaio, s gue descen do os 
espigcicR que vertem para o rio 
Guanhãcs, atravessa este rio aoima 
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da barra do ribeiro 1\nna orrcia, 
acompanha o seu leito do de Gua-
nhães, indo até rcima da borra do 
rib iro S. josé do Quilombo que 
lambem atravessa, em demanda do 
CSJ igão de sua vertente direita por 
onde sóbe até attingir os altos do 
divi sor de aguas dos rios do Peixe 
e Gunnhães. 

Com o municipio de Conceição do 
Serro: 

Começa deste divisor, rumando 
para sul, vae por clle em fóra, sem-
pre pelas altas vertentes c confluen-
cias da margem direita do rio Gua-
nhães, que comprehendem os ribei-
ros Anna Correia, S. Francisco, 
Santa Cruz, Santo Antonio Pissar-
rão, jacu' de Dores, Baby'lonia de 
Dores, até as vertentes dos ribeiros 
S. Thomaz c Via mão a !fluentes do 
rio de Peixe. ' -Çom o município de Sant'Anna de 
Ferros: 

Começa destas vertentes, dirige-se, 
pelos altos que formam o divisor de 
aguas do rio Santo Antonio com o 
Guanhães, prosegue por este divi-
sor em fóra até descer e tocar á 
barra do mes::10 Guanhães com q 
Santo .Anton.io. Deste ponto, vae S. 
Antonio abaixo ate sua barra no rio 
Doce. 

Com o 1111111iripio de Caratinga: 
Começa da barra do Santo An-

tonio, desce pelo rio Doce até de-
frontar a harrn do ribeiro S. João, 
seu affluenlc da margem direita. 

Com o 111111licipio de ltaiii!Omi: 
Começa desta con flucncia c con-

tiuúa rio Doce abaixo até a barra 
de r!o Corrente Grande, ponto de 
partida. 

_Y J - As divisas do municipio de 
Vtlla Naya de Lima fiC?am traçadas 
p~ l a fórma seguinte: 

Com o município de /labira do 
Çampo: 

Começando na barra do carrego 
Copivára no rio ltabira, acima da 
cstoção de Aguiar Moreira; sobem 
aque llc carrego até sua 11ascente ' 

GtUingiJI,<;io a !'ierra dos Trovões nd 

Boqueirão dos Pinheiros; acompa-
nha a Serra d s Trovões até de-
frontarem a depressão de terreno 
entre as vertentes de Hermenegildo 
c Vargcm randc; seguem por esta 
depressão, rumanclo em clirecção ao 
l~ibcirão Maravi lhas, no )Janto em 
que se chama tambem Congonhas 
ou Marinhos: a partir da cachoeira 
alli existente, sobem até a barra dv 
carrego do Pico; dahi continuam a 
subi r pelo carrego das Congonhas 
até a barra do carrego das Gabiro-
bas; sobem por este até suas nas-
centes no Espigão Grande; dahi se-
guem sempre pelos altos divisores 
em demanda da Serra do Jorge; 
desta seguem acompanhando os es-
pigões que dividem as aguas dos ri-
beirões Suzana c Moeda, passando 
pelo 1\lto da Carapuça c descendo 
pelo espigão até a confluencia dos 
ribeirões Martins c Suzana, nas tres 
barras; descendo pelo ribeirão que 
dahi em deante se chama Marinhos 
até a barra elo ribeirão Mussungo, 
subindo por este até o espigão da 
Lage dos P~drciros, pelo qual se-
guem Pl')l rumo ao espigão do La . 
gedo do Barro Preto ou Morro 
Grande, atravessando o carrego de 
Almas, na garganta, até defronta-
rem a Ponte dos Paulistas, no riebi-
rão Piedade, pelo qual descem até 
sua barra no rio Paraopeba. 

Com o municipio de Bomfim: 
- Da barra cto ribeirão Piedade 

no rio Paraopeha c por este abaixo 
<~té o Funil. 

Com os 11111/IÍI'Ípios de San ta Qui-
leria e Contagem: 

Pela Serra elos Tres Irmãos até a 
Serra do Rola Moça. 

Com o município de Bello Hori-
zonte: 

- Da Serra do Rola Moça pela 
Serra de José Vieira ou jatobá do 
Cu rral até a Serra do Taquaril. 

Com os municípios de Sabará e 
Caeté: 

Pelas divisas actuaefi, sem nenhu-
ma ai te ração. 

Com o 1111111icipio de Ouro Preto: 
Começa nas nascentes do Ribeiro 

Manso, no Jogar denominado Agua 
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Limpa, seguem o curso do mesmo 
ribeiro até sua foz no Rio das Ve-
lhas e sobem por este c pelo rio lta-
bira até a barra do carrego Capi-
vara, ponto de partida. 

VIl - de Pirapora. 
Com o município de Santo Anto-

nio dos Tiros: 
Começa nas nascentes do ribeirão 

Garnclleira; desce por c ·te até sua 
foz no rio Abaeté, desce por este até 
sua barra no rio S. Francisco. 

VIII - Os limites entre Rio Nov'J 
e Ouaranv são pelo divisor que dei-
xa para Guarany as aguas que ver-
tem para o ribeirão Estiva, afflu-
entc da margem direita do Pomba, 
c começa das cabeceiras daquelle 
ribeirão . 

IX - A linha divisaria entre os 
município de Pa/myra e Pomba 
correrá a partir da cabeceira do ri-
beirão · Sant' Anna, no districto de 
Taboleiro, e seguirá pelo espigão 
que verte aguas para os ribeirões 
Accacios e Bomfim até encontrar o 
Pomba, já no municipio do mesmo 
nome. 

CAPITULO 11 
Districtos 

SECÇÃO PRIMEIRA 
C reação 

Art. 4. " - Ficam crcados os se-
guintes districtos: 

- de Amanhece, com séde no ar-
raia l des te nome, no município de 
i\raguary, com a seguinte divisa: 
Começa na cabecei ra do ribeiro Ma-
cahubas, descendo ao Rio Jordão; 
por este abaixo ao Paranahyba; por 
este abaixo ao Ribeirão Araras; por 
este acima té "Poço Bonito" e des-
te em ru mo á cabecei ra do Macahu-
bas, onde começou. 

- de Andrequicé, com séde na po-
voação do mesmo nome, no municí-
pio de Patos e com os seguintes li -
mites: da ba rra do ribeirão Barrei-
ra dos Vea dos, no rio ela Prata, por 
este acima até o ribeirão Dourados, 
por este acima até sua cabeceira ·na 

·erra, por esta d se ndo até a cabe-
ceira do ribeirão dos Veados c por 
este em limites com o município de 
João Pinheiro até onde teve come-
ço. 

- de Antonio justiniano, com sé-
de no povoado desse nome, no mu-
nicípio de liveira, com as segui n-
tes divisas : omcçam na barra do 
ri~cirão da Caridade com o rio Ja-
ca ré; por este acima até a barra do 
ca rrego da Boa Vista, acima da 
ponte do mesmo nome; por este cor-
re~o ás suas nascentes; pelos espi-
giíes divisores das aguas do ribei-
rcies Sobrado c Rom Ret iro áS""nas-
centes elo carrego da Cachoeira 
Grande c por este até o povoado da 
Boa Vista; pelos espigões divisores 
das aguas até o alto do Maneta; pe-
los espigões divi ores das aguas 
dos corregos Limoeiros, Palmital, 
Cachoeira e Lavrinha ao alto ver-
tente do povoado Azagaia, e deste 
alto por uma recta ao Rio Jacaré e 
por este acima até a barra do Ri-
beirão da Caridade. 

-de Aranã. com séde no povoa-
do de Cachoeira de S. Matheus, que 
passa a ter aquelle nome, no muni-
cípio de ltambacury, com as segu in-
tes divisas: 

Com o municinio de Theophilo 
0/foni: - Do ponto fronte iro á bar-
ra do corrego Joantá ou Feijão Be-
bido. no divisor geral entre as ba-
cias do Mucurv e do S. Matheus, se-
f!t Je pelo referido cli\·isor até encon-
tra r o divisor secundaria entre o ri o 
lnhumils c o ltaunas, c cont inúa por 
e:~:te até' encontrar a Serra dos Ay-
morés, limite com o Estado do Es-
pírito Santo. 

Com o Eslatlo tio Espirifo Saulo: 
·-Desse ultimo IJonto, segue pela 
referida ser ra até encontrar o divi-
sor entre as bacias do S. José, de 
um lado, e rio Mutuin e corregos Ca-
choeirão e Areia Branca, do outro. 

Com o districto de Egreja Nova: 
- Desse ultimo ponto prolonga-se 
pelo divi sor esq uerdo da bacia do 
rio Doce, até encontrar o divisor 
esquerdo do rio ltamhacury, subin-
do por esse divisor até o ponto que 
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defronta as cabeceira · do corrcgo 
da Lagôa do Peix . 

Com o disfricto de 1/ambacury: 
- Desse ultimo ponto vae ás cabc-
cci r as elo corregv Joantá ou Fei-
jão Bebido, desce ]~ ') r este até a su1 
harra e dahi aléan ça pelo rumo mai~ 
curto o divisor geral da bacia do 
Mucury, no ponto de partida desta 
de cripção. 

- de Assis Brasil, com séde no 
povoado desse nome, no municipi '> 
de Vi li a Brasília . Limites: A come-
çar pela embocadura do correg1 
"Canoas", li mite da fazenda ele 
"Rancharia" com "Tabocas" até a:1 
suas cabeceiras; deste ponto, em li -
nha recta, á margem esquerda do 
corr.cgo "Gamelleiras"; por este 
acima á barra do corr.ego "Riacho 
do Meio"; desta ás suas cabeceiras; 
partindo deste ponto, linha recta, á 
ponte de S. Lourenço; margeando 
este, á sua nascente; desta, ás ca-
beceiras do "Riacho das Pedras"; 
pela margem direita deste á sua 
embocadura no "Riachão"; ma--
geando este até a sua confluenci1 
com o "Pacuh y", e pela marger1 
dir·eita deste até o ponto inicial. 

- de Caburu', antigo S. Gonçal o 
do Brumado, no município de S. 
João d'EI-Rei, que terá as divisas 
seguintes: começa a linha divisaria 
no Carrego de Joanna Bonita, di-
rigindo-se por este ao alto da Ser-
ra do Caburu' e segue por es t-1 
até encon trar a estrada de Conc~i
ção da Barra, atravessando-a em 
linha r·ec ta até alcança r o Carrego 
elos Ferreiros; desce por este até 
o Rio das Mort.es (pequeno) ; sobl! 
por este até a barra do Carrego 
Pega Bem ·e remonta este ultimo 
curso de agua até chegar ao alto 
da Cruz; dahi procura a estrada 
de Conceição da Barra, scguind i.l 
por ella até ao Corrego do Le-
nheiro; cmva-se para a esquerda 
até attin gir a Serra fronteira, atra-
vessando esta c o valle do Areião 
e transpondo a serra do mesmo no-
me até as nascentes do Carrego 
do Bengo; desce por este até a Slt:l 
con flu encia no Rio da!; Mortes e 
por este, fina lmente, até ao Carre-
go de Joanna Bonita. 

A. s.- 17 

- de Cachoeira de anlo Anlv-
nio, no município ele Claudio, com 
a seguinte divisa: Tem principio no 
rio Pará, na con flu encia deste com 
o cor rego do Corumbá; por este 
carrego acima i1s suas nascente , 
atravessando a serra do humbo 
ás nascentes do corrcgo de . Do-
mingos nas divisas do municipio 
de ltapecerica; pelas divisa!; dos 
municípios de ltapecerica, Divino-
polis e ltauna até a confluencia do 
Corumbá com o riu Pará, onde co-
meçou. 

- de Campo do Meio, com s<!de 
na povoação do mesmo nome, no 
município de Campos Geraes, com 
.:ts seguintes divisas: a partir da 
barra do rio Sapucahy com o ria-
cho Aguas Verdes, seguindo por 
este acima até a ponte que está 
acima da barra do Sapé; seguindtJ, 
então, pela estrada real á nascente 
do Carrego do Campo; e deste 
oon to em di recção ao serrele de 
Engenho; e, daqui, acompanhando 
as antigas divisas de Dores aa 
Boa Esperança, com Tres Pontas, 
até o rio Sapucahy; e, pelo cur:;o 
deste rio abaixo, até onde teve 
principio esta demarcação. 

-- de Canna do Reino, com séde 
na povoação de Carvalhos, no mu-
nicípio de Santo Antonio do Ma-
chado, com a seguinte divisa: c'l-
meça no rio Dourado na fóz do 
carrego S. Joãc•, confin ar do com 
o municipin de S. Gonçalo do Sa-
pucahy, sóbe pelo cor rego de S. 
João até sua·3 cabeceiras, destas ao 
alto da ser ra do Bagio. Voltanrl<l 
á esquerda p:~ l a referida se rra até 
encontrar as nascentes do carrego 
Caeté. Por este a\)aixo até sua 
fóz com o cor rego L l!mbary e por 
este até o rio Dou rado, continua 
por este até a fóz do carrego Gi-
rau e por este acima até sua nas-
cente, dahi ao alto da ser ra Ar-
ranca Rabo, por cs!a até a serra da 
Lagoa, desta á nascen te do ribei-
rão Canna do Rei no, por este até 
o rio Dourado c por este acima 
até a fóz do cor rego S. João, onde 
teve começo este pcrimetro. 

- de Cenlenario, com séde :to 
povoado de Santo Antonio do Mu-
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tum, no muntctpiO de S. Mano:! I 
d Mutum, com as seguintes divt-
-;as: toda as vertentes do ribeirão 
denominad Santa Elisa ; pelo la-
do direito .1té apanhar o diviso( das 
aguas daquelle ribeirão e do Piu'na; 
pelas vertentes de te até o rio S. 
Manoel , atravessando este e apa-
nhando o divi ·or das aguas do cor-
rego denomin ado Laginha, até e~
contrar o divisor das aguas do no 
jo é Pedro, descendo por este d_i-
visor até encontrar o mesmo I'!O 
José Pedro . 

- de Clranaan, com séde na pr•-
voação do mesmo nom e, no munt-
cipio de Viçosa, com as seguinh"; 
divisas: da bMra do Carrego S. 
Luiz com o rio Casc.a, na fazenda 
Sebastião Lopes de Faria, seguem 
rio Casca abaixo até a barra do rio 
Sant'Anna, no Jogar denominado 
Entre Rios; por este acima até ~· 
barra do carrego Agua Fria, •ta 
fazenda rio Limoeiro; J.iOr eJ;te cor-
rego acima até o espi gão; seguem 
por este espigão, atrave sam o ln-
ga r denominado Pedra Chorosa, :1-a 
estr..:wia que vae para a Araponga, 
assim aomo o Jogar denominacb 
Se rrinha e r;ontinuam pelo mesmo 
espigão, atravessando og logar~s 
det1ominados ltatyaia, Bahu, ln-
gava, ató 'as cabeceiras ào cor r~· 
go S. Luiz; por este corrego aba t-
xo, aM a- barra, ponto de partida. 

- de Commendador Gomes, com 
sé de na povoação de S. Sebastião 
de i\ rei as, que passará a ter aquel-
lu lt ome, no município de Fruc:t "i 
com as seguinte!; divisas: começa 
na l a rra do cor rego Lageado, •JO 
rio Verde, divisa do Fructal com o 
Prata; pelo thalweg do Lagcado ~ 
de seu affluentc originaria tln di-
tre itla , á sua ilnSConte no pontal 
das Forninhas; da h i subindo a ser-
ra (pelo Jilontal) pelo ohapadão, 
veio do espigão, contornando a f<t-
7.end a dos ·Falhados até 11111 pontal 
fronteiro á casa q~:~ foi de pro-
priedade e residencia de João U r-
zedo, á barra· do carrego da inver-
nada de Antoni o Theodoro, no cor-
rego dos U rzedos; por este abai.•u, 
veio d'a gua, á sua confluencic. 110 
ribeirão S. Matheus; S. Math!!us 

.acima, veio d'agua,, á barra ún 
co rr go Joié Claudlno; por este, 
vcic' d'ngua, á sua na cente na ser-
ra do Cortado; por este acirn:•, 
pelo chapadão, veio do esp;giío, 
passando pelo l o~ar denominaJo 
Ca noas. á cabecerra. do corrego 
"e rtãozinho; por este abaixo, veio 
d'agua, á sua confluencia no cor-
rego da Pedra Branca; por este 
abaixo, á bal'fa do corrego da 
'lamelleira; dahi pelos limites do 
F ructal com Uberaba. até os li-
mites do Prata.; por i:!s tes ao pon-
to de principio. 

- de Coilago Marinho, com s~
de no povoado Sacco dos Bois, que 
passará a ter aq uella denominação, 
110 município de jan uaria, com a se-
gu inte divisa. da barra rlo Ri acho 
dn, Quinta no rio S. Francisco e 
por elle acinla até Sttas cabeceiras ; 
dahi seguindo os divisores de aguas 
até as cabeceiras do riacho da 
Cruz, por e te abaixo até a barra 
no S. Francisco, e por este acima 
até o ponto de partida. 

- de Crystaes, com séde no 
povoado deste nome, no municipi:> 
de Santa Maria de S. Felix, com 
a seguinte divisa: partindo da nas-
cente do corrego Agua Parada até 
sun confluencia no ribeirão dos Pi-
lões; por este abaixo até sua con· 
flttencia com o uassuhy Grande. 
por este abaixo até a barra do ri-
beirão Bananal, por este acima .até 
sua nascente na Serra do Oram-
ma, e por esta até a nascente do 
cor rego Agua Parada. 

-- de Doradoquara, com séde no 
povoado do mesmo nome, no mu· 
11icipio de Monte Carmell o, com as 
divisas seguintes: começando no rio 
Parahyba - barra do Rio Doura-
dos, segue-, por este acima até :t 
barra do ribeirão Ferragem, divi-
ditldo com o município de Patrocí-
nio, dahi dividindo com o district'J 
da cidnde de Monte Carmello, se· 
aue pelo ribcirüo acima até sua ca-
beceir-a, ~; desta segue em rumo á 
cabeceira mais proxima do corregJ 
dns Co. tas c desce por este abai:<J 
até sua barra no' Rio Perdizes, des-
c.c ptlr este até o rio Parahyba ,. 
-sobe por este até a barra do rio 
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Dourado , ponto inicial desta d\.-
rnarcação. 

- de Felizbtlrgo, com sêde n•> 
povoado do Rubim, que passará R 
ter aquella denominação, no mn· 
nicipio de Jequitinhonha, com as 
H~f!uin tes di vi a·: começam no cor· 
rego José Ferreira, eguindo p2hl 
di v;sor de aguas do cor(ego Azul 
c do carrego Secco, pelo diviso r 
dL'S corregos Paraguay e Forquillu, 
pelo divisor dos corregos Morro e 
Beija, Flôr e pelo divisor dos corrc-
gos Prau su' e Muquém ate a con-
flucncia deste no cor rego Chile; por 
este abaixo ate a barra do Baixão 
r· ;Jor este abaixo até suas nasc.~n
tes; con tinuam contornando as ca-
beceiras dqs corregos Voquin c 
Fornw a até as nascentes do cor re-
go Boa Vista; por este abaixo até 
ua barra no Rubim dp Sul; por 

este ate a barra do Palmital; pero 
divisor do Palmital e . dqs afflu en-
t'ês; dahi seguem pelo diviso r de 
<~guas do rio do Peixe e d'o rio. do 
Prado até as di visas com o j::stado 
da Bahia; por estas até. alcançat· 
n município de . Theophilo Ottoni; 
seguem pelas çlivisas do .municjnio 
ele Jequitinhonha e Theophilo btto-
ni até o divisor do carrego Agua 
Branca com os affluentes do rio 
A lcobaça; da h i a barra do cor rego 
Agua Preta no Agua Branca e d.l-
hi" :~o corrego José Ferreira, pont::> 
de partida. 

·-- de Falhados, com séde na po-
voação de S. Sebastião dos Fo-
l'l <~ dos, que passa a ter a'quella de-
~!Dm in ação, no município de Patro-
l'llr :o, com as seguintes divisas: 

Começando na cabeceira d'o rio 
Bagagem, no Jogar den om inado 
Vallinhos, dahi seguindo sempre 
pelo espigão, deixando á' csquerd:~ 
aguas vertentes do corrego da Ran-
charia, e dahi pelo espigão que di-
vide a Matta dbs Falhados até R 
estrada do Fanecos, por esta abai-
xe até o rio Dourados, por este 
acima até a batra do corrego da 
Prata, por este acima até a sua 
nascente, desta, ruman do em di re-
cção á cabeceira do carrego do 
Bomjarclim e por este- abaixo até a 
ponte na t!Strada real de Mont2 

Carmello, por e ta até o corrego do 
retiro e deste, pela linh a de aut'J-
movel, tambcm de Monte Ca rmell o, 
até a cabeceira do rio Bagagem, no 
Vallinho, onde começou. 

- de Folha Larga, com séde n.1 
povoação do mesmo nome, no mu-
nicípio de Pcçanha, com a seguinte 
divisa: 

Cômeça has nascenteS' do ribéi-
rão Jurema: dahi procura a serra 
da E tiva e segue por ella até en-
contrar as vertentes do ribeirã:> 
Pira'pehnga e, d scendo de te ponto 
pelo divi or que separa aguas do 
Pira'petirlga das do rio S. Felix 
até encontrar o rid Sua suhy Gran-
de; desce por este até à barra do 
rio S. Felix; sobe p'or este até 
a· Çarrra do' ribei rão Jurema, sobe 
pôr e te até suas nascentes, ponto 
de partida. 

- de Francisco Sú com sédé na 
estação deste nome, desmembraão 
dos' districtos de N. S. da Gloria 
e Cul'imatahy, no município dl! 
Diamantina, com as Se_l!'uintes di~ 
visas: 
Parti n ~o do , Rio .Preto, na se !'r a 

de . Minas, ,segue PQf .est:r até o 
Joga r den01111naçto· Passagem, no 
rio Pardo Grande, 1 {!:livisas com 
S. João da · Chapada) ; por este 
abai_xo qfé sua ba.rra nq Rio , das 
V~lryas (divisas com Consel11-ei r o 
M~tta); ,pqr este abaixo até a b~ 
r a do Wbeirãq Piedade; por este 
acirn,a até a fóz do corrego do Vi-
nho ; por este até as suas cabecei-
ras ( divisag com o município cte 
Pirqpora); pro. cura as cabeceiras 
qo' corregó d~ Cachoeira Sécca, na 
S~ rra éfo C(lóral· desce por es; ~ 
l t 1 I \1 t! ' R.. p a c a sna uarr(\ no to das e-

dra·s·; ~o~ este aba)xo a'té o Rio Cu-
, : i'ni ~ t.a h y; ,por .e'sle ac i111& a'té a 
l~açia do ~io P~·~fo,; t pp r e,ste'.aci'ma 
até a ~e t'm d M111 as, ponto c'e pa :-
ti'di\' deste pct!imetro . 

- de Frnnciscos, no t,llllntctpt o 
ele Guapé, com a seguinte divi s.1: 

Coin ça' na barra do Ribeirão 
da" Va rge ni com o Rio' Gran'de; 
sobe J)êfb Ribei rão ate a con flít-~ 
encia com o ribe.irão dà Batdlh 1' 
c por esse acima , até á .ser:·" 
aquem do morro do Pião, volfando 



:i esquerda pelo espigão até ft es-
trada do Agua Pé, voltando :i di· 
reita, pela estrada, até ft ponte tio 
Pary-Velh o, dahi procurando 
Ribeirão d' Agua Limpa, por este 
abaixo até ao Ribeirão do Pitllll-
hy, ~travessa este em rumo á es-
trada que vae para o Anselmo, 
segue por este até á vertente do ri-
beirão da Cachoeira, volta á direi-
ta, segue pelo espigão até á serra, 
e por este até á vertente do Tur-
co, seguindo ainda pela serra até 
as divisas do districto de S. jofto 
da Gloria, volta á e querda por 
estas divisas até ao Rio Grande ·~ 
sobe por este até a barra do ri-
beirão da Vargem. 

- de Frei Serafim, com séc!e 
no povoado de Santa lzabel, qu 
passa a ter aqudle nome, no mun i· 
cipio de llambawry, com as se-
guintes divisas: 

Com o municipio de Capelf:-
nlla: - Da barra do rio Suruby, 
no rio U rupuca, sobe por este até 
defrontar o divisor esquerdo do 
rio Noreth. 

Com o municipio de Ma/acacltc· 
ta: - Desse ponto, segue pelo re·· 
ferido divisor até fronteM as ca· 
beceiras do corrego Aurifero, af-
íluente esquerdo do rio 'ltambacury. 

Com o districto de ltambacury 
- Desse ponto, procura as cabe-
ceiras referidas e desce pelo corre-
go Aurifero até a sua barra e de-
pois pelo rio ltambacury até a con-
fluencia do corrego da Lagoa do 
Peixe. 

Com o dislriclo de Egreja Nova: 
- Desse ponto contintta a descer o 
ltambacury até defrontar o divisor 
direito dl) ribeirão Santa lzabel, 
toma por este divisor e depois pelo 
espigão que forma o divisor geral 
da bacia do ltambacury, procuran-
do as cabeceiras do corrego Aranã, 
c desce por este até sua barra no 
rio U rupuca. 

Com o municipio de Peçanha: -
Dessa barra toma pelo U rupuca aci-
ma até a barra do rio Surubi, pon-
to de par tida. 

- de 0(1rapuava, com sédc no 
adual povoado denominado Gara-

pn, que se passnrá a chamar Ga-
rapuava, no municipio de Paracatu', 
constituict:o de partes aggregadas 
dos districtos de Rio Preto, Burity 
c Lages, com as divisas seguintes: 
partindo das cabeceiras do ribeirão 
denominado Pasto dos Cavallos, no 
Serrinha, por este abaixo até sua 
barra no ribeirão Canna Brava em 
Salobo, por este abaixo até o rio 
Preto, por este abaixo até a barra 
do ribeirão Mamoneira, por esta 
acima até a sua cabeceira, desta á 
cabeceira do ribeirão Santa Cruz, 
desta em rumo á ponte do Pinto no 
ribeirão S. 1~ndré, da h i em rumo á 
cabeceira do Corrego do Marquez, 
por este até o cume da Serra, por 
esta afora até o ribeirão da Matta 
ou Tahuca, por este acima até a sua 
cabeceira, desta em rumo á cabecei-
ra do ribeirão Pasto dos Cavallos 
onde tiveram inicio estas divisas. 

- de Grupiára com séde na po-
voação S. Sebastião do Paranahy-
ba, no municipio· de Estrella do Sul. 
com as seguintes divisas: Come-
çando na ponte dos Moitas sobre o 
rio Bagagem, descendo po~ este até 
a sua barra no rio Paranahy-
ha, subindo por este até a 
barra do rio Perdizes por es-
te acima até a barra elo corrego 
G0··rlu-1. por este acima até a sua 
r:.] J1'·~ pir;1 11 ;1 "Strada iln ti ga do Por-
to Mão de Pan. seguindo por esta 
r~ s tmd n até n Serrinh fl , nas acruas 
ver te n t ~ s da Chanarl a e Dio~os. 
co,~inP::tndo nor nguas vertentes até 
:1 Mr~ttinha elo Roncador, na es tra-
rl a ct0s Mnttas descendo por esta 
estrada até o ponto onde teve co-
meço est11 demarcação. 

- de Guimarâes. com séde nn 
povo.:1do de Maranhão. que trrá 
aquelle nome, no municipio de Ca-
rrtnQ'ola . r.omorehenrlenrlo parte do 
::> rtulll districto de S. Francisco do 
Gl"ria, com as seguin tes di viRas: 

Começn na cr~chneira d:1. Banuí-
n ~. no ri 11 cho do Mnranhão, pelo!> 
nltoR do Serrote da Ba raúna, que 
cfivirlc 0 rlistricto de S. FranciRco 
''n rlp S . Mntheus: d'ahi oelos altos 
tia Serra do Canhn rna um que divi-
de o districto de S. Francisco do 

263 

de S. Matheus ; dnhi pelo. altos da 
serra do aphnrnaum dividindo as 
aguas de S. Bento das de S. João 
do Socco, no districto de Tombos; 
seguindo pelo Serrote que divide as 
aguas do f ervedouro com as do 
Riacho do Maranhão; da h i pelo di-
visor que separa as aguas que cor-
rem para o Gloria das que correm 
para o Maranhão; e, dahi pelo Ser-
rote que divide as aguas do Caran-
gola que correm no di tricto do Di-
vino, das que vertem para o Mara-
nhão; e, da h i, pelo Serrote que di-
vide as aguas do Carangola que 
correm para S. Manoel do Boi das 
que correm para o Maranhão até o 
ponto em que divide o districto de 
S. Franci co do Gloria com o da 
cidade; finalmente, d'ahi em linha 
recta até fechar na cacoheira da 
Baraúna, ponto de partida no ria-
cho do Maranhão. 

- de lbiracalu', no município de 
Villa Brasilia, formado do territo-
rio desmembrados dos districtos de 
Campo Redondo e Santo Antonio 
de Boa Vista, do referido municí-
pio, com os seguintes limites: da 
cabeceira do cor rego de S. Felippe 
até a serra Geral; seguindo-se por 
esta até onde encontrar Tabocas; 
por este corrego acima, até a barra 
do corrego Riacho do Meio; por 
este acima até a foz do Santo An-
tonio; por este acima até sua cabe-
ceira: dahi, rumo direito ás cabecei-
ras Secca e Vacca Morta, inclusivé 
até o cor rego da Prata; por este 
abaixo até confrontar com a cabe-
ceira do S. Felippe, onde começa-
ram as divisas. 

- de lbiliura . com sédc nn po-
voado S. Benedicto, no municioio 
de Caldas, com as segui ntes divi-
sas: 

Começam na serra do Pantano 
aonda se estabeleceu o marco das 
divisas de Caldas e de Carflt:OI; se-
gue pelo alto da serra do Pantano 
e depois do Camnestrinho, sempre 
aguas vertentes até n bico onde 
verte para a Vargem Grande; a es-
querda pela serra da ForCluilha e 
depois da do Serrote até o bico on-
de verte para os Felippes; dahi e á 

esqu rda em rumo ít porteira no 
campo e estrada do Tanquinho, no 
alto da serra do junco; a esquerda 
pelo alto da serra do junco; aguas 
vertentes até cabeceiras do corre-
go Esfiva , e pelo alto, aguas ver-
tentes até na estrada onde verte pa-
ra o Sertãozinho; á direita, pelo es-
pigão acima até o alto da Serra da 
Pedra Branca; a esquarda pelo al-
to, sempre aguas vertentes áté as 
divisas do municipio de Caracol c 
estas, á esquerda em rumo á serra 
do Pantano onde teve começo. 

- de Igreja Nova, com séde na 
povoação desse nome, no municipio 
de Jlambacury, com as seguintes 
divisas: 

Com o dislricfo de ltambacury: 
- Da confluencia do corrego da 
La goa · do Peixe no rio ltambacury, 
segue por aquelle acima ás suas ca-
beceiras e dahi ao alto do divisor 
es(llrerdo da bacia do rio Doce . 

Com o districfo de Aranã: -
Desse ponto, segue pelo referido di-
visor geral até a serra dos Aymo-
rés, limite com o Espirito Santo, 
no ponto a que vae ter o divisor 
sec11ndario entre as bacias do S. 
Jos~ . df: um lado. e do rio Mutum e 
correcros Cachoeirão e Areia Bran-
ca. do outro. 

Com o municipio de Avmorés: -
Desse ultimo ponto, segue pela Ji-
nh i:l dr. cumiadas em demanda das 
''"""cri r as do referido cor rego 
Ar"io Branca, de~ce por este e de-
noi :- oeln rio do Eme até a sua foz 
no rio Doce . 

Com o murzicioio dr• Caralin.P.a:-
T)e:;sa confluencia, continua pelo rio 
nor·e nr. ima ~té fi confluencia do rio 
Su ~ '\suhv Gr::~nde. 

Com o municipio de Peçanfla: -
Des<;e ponto, nrosegue pelo Suassu-
hv Grande acirn :~ e depois pelo rio 
Un.ouca, seu affluente da mar~em 
esr•1e rda. 11té fi barra rio A r anã . 

Com o disfricfo de Frei Scrafim: 
Drss;~ b:~rra. segur. oel0 Aranã aci-
ma até ás sttilS c~beceiras , alcllnça 
n rlivisor direito da baci11 do Itam-
bacurv, sobe oor esse rtivisor até 
encontrar o divi.;or direito da ba-
cia do ribeirã(l) Santo Jzabel e por 
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cjle vae até o rio Jtambacury, pe-
lo qtlnl sobe "té' a JJarm do corrego 
da Lagoa QO Reix ; pon.to d parti-
da . · 

· de _llllé,qs, no mu1~iciP,i9 de 
Ba~b.acana, com a seg111ntc divisa: 
lilnda po um ladó com a ciáade de 
~arbhçena, sendo a divisa ó rio das 
Mor,té.~ ' ~t'é o !i?ei.rão da Fonqui~
ta Ql,le Se ve de Jim1te entre e te' dis-
tricfó c"d 4e'!Bia.s Fortes; por outro 
a lbertiÕg'a seliUb à' ai VI a· o . éor-
·rego àenón11nitUo da Ciilido'nga por 
outro'' ~Hí o ~\lnicipio de 1'ir~den
tc~ , limita'do p'élo"rió Elvas, ' por ou-rro Hitll:i limitá-se . com 'o mhnicipio 
de Pràdos, sendo a divisa pe~os al -
t~s do Morce~o, sçg,uindo bs vallos 
da fazenda da ponte ou Quitani-
)ho, ' ~e ce~do peló co.rrcgo até o rio 
aas Mort~s. · · 
·· .:_"'de ' Ttaqirito, no município de 
AntO!l)fi Dias',' cotn"spde no povoa-
~o ·R,~ S. · ~1.9,asfi~q P,~ Pp4~o ,.Á,Ie-
gr , Que 1erf. <;~q ,t,l 1~1!,ç n.o1J1e, com as 
.~~p,u1nte.~ ~i~i.~<;~~: P.arfind.o do alto 
d~ Jrinda?e, s~J!LI,e da!li pelo · ~s
}), gao Qbfll)<a a fé a calJeceira da p d ( ~ I :" li ,-IH r 
, ~ .rp,. ~ · .~.er,u/)ldR R rl1e§l)1P e,~R i-
g~o, dJv~ ~~ n .qq ,coPJ o fqgflr ctenp-
nJip~do ~~g8a, f)té ,o <;~ lto do Prato 
Raso. csp1 gao abaixo até a ponte 
do Roncaqor; saltanRo ·a ponte e 
~IIQinP,O q ~Spjg~O I at~ 0 at'to QO 
tAaç4c0 s~g-ue diyiqih'~o COfll S. 
Marcos, Paiol, Barro Preto Nas-
ccntr . 8.ujlonJ~10S, Cqre1ite;, ~)to 
do AQciJieta, P1ssarrão nhaixo flté 
flS divisas com Corrego Frio pelas 
cnbe~eir,a do Ballll'. não c~mnre
~~encJ~JHlO r t.e e'\i~' ~~a~dro< Pilp-
!Jstqs, .Cfl l11eii'OS, Cqr?JÇao çJe ppr-
ro, e pelo :~ l~o ~PJll Mn tto Dentro 
$crr;~ ~Jqii Pi,~t ~ . ~ttn, 1'nruarv: 
e nr!o njto ~t.G Trii)Ôncje, ponto de 
1 n'r[ida. · · ' 
• - de ffat;)l, con1 spde pa po'l!oa-

rao do !Tjesmn nome, no municjpjo 
de norrs dn flo1 f.~pe~nnça, FOm 
ílS scgu iqt~s divisas: 

Comrcn llfl !1arra do ribciriío 
A?,uas Vades, com b rio Sapucahv 
r por nq\lelle acima até a barra d~ 
corrego da Lagôa; e por este acima 
ntó a 1 fazenda dd aampp- Rllaoncjp, 

inclusive; dahi em rumo ao alto da 
serr<l, voltaudo {l • querda p lo 
alto ~a serra Oraras a Deus, até 
cn~on rar as divisas do município 
de Ouapé, e descendo pelas alludi-
.cJas diviSá. de Ouapé até o rio Sa-
pucahy, e por este acima até o pon-
1ó de ,par tida. 

- de /faeté, com a séde do São 
B,e,ntq','11/p' ~~lllicip!o éJ,e anta Bar-
)]~ra c. f!J as scg;untes ~ivisas: 

f,~1 r.t111,d,~ pelq corr.ego d~ fazen-
.~la de Manoel Pedro, em Santa Qui-
tériW, p,e,IÇ I epigao até 1

0 alto do 'fu-
~ll, ~T§'c~nP,o n9vamento pelo cor-
'tc'go I'Qfé 0 ° rio, atravessando esfe, 
~p~nl)ando o corrego Capim Chei-
ro. ,o, seguindo por este acima até o 
morro do Penna á fazenda do cor-
frlJ!o ~.9 .O.I)Ça pelos espigões' ~tê o 
.Gafle o, oescerido ate o rio Concei-
çao, por ' 'êsté abaixo 'até a ponte 
pa P~Rr.a qt~~ nfrflvcss~ ' a estrada 
df BrufTJado, por e te acima até o 
~ 1to' dq P11i ll!riac io qescendo egte 
povamen'te pelo · i:orrego· do ' Pai 
lg1hlcio 'a'té o Ri . · · 
rn q • • . l· , 
- de ftan/!_q,ri, com sé.de po po-

y,q~~q ?rste tlOnJe, e no lTIUJlicipjo 
.9~ Q~~Jr wa. ,com as seg.u'l)tes divi-
p~~: par te ~a barra do rio Cuiethé 
com o rio Doce. SLJbiJ do nela mar-
!{r.m ~squerd::t d· que! e até Q ribei-
r~o /r rahy Grande, conJprelJenden-
d~ . tqcjas as <~gpa~ deste; segue o 
rilvl~: fl r dr ~flu;ts dos ribeirfíes lata-
hy Gnu\cjr: de um lado, e Vite~Vol
til e rio ~arlltinfla de putro; sc-
f711e ~inda o divisor de agua dos 
ril r irii"" prii<1 -Flor e Queirogn e 
n de Beija-Flor e Batnta até o' rio 
Doce . 

- de Ttaporé, com séde no pp-
()~do d , te nom e, no m~nicipio de 

Arassuahy, com as seguintes divi-
sa : · 
.. Comecnm nn barra do rio Vaccll-
ri r~ . ' n ~ márgém esdu'erdil do rio le-
áll.itinhon!Hl. neto dito tio Vacca ria 
~r 1111 a com s11as ve rtentes ntr\ a'h11r-

d 11' . • s P. o n 1c1rao .. foão: nor este 
11C1~1w c~~, suns ' vPrtentes 11 té 
suag r~heceiras limitando com 
o· ~unicl'pio ' de Salinas. Dfls 
cabece1rall ' · élo 'I dito ribeirão s. 

João, pelo alto divisor de aguas até 
a ponta da serra do Vianna, desta 
pelo espigão até a bnrrn do corre-
go Baixa Grande; por este acima 
com suas vertentes até suas cabe-
ceiras; destas pelos alto divisores 
de aguas até as cabeceiras do ri-
beirão . Antonio da Pindobas, 
por este abaixo com suas vertenf~s 
até sua barra no rio }\gua Fria por 
. te abaixo até a barra do cor.rego 

Cafundó á margem direita do qito rio 
pelo dito correrro Cafuudó acima 
até o alto do Morro po Capim, dahi 
:ís cabec~iras do corrcgo da Crys-
tnlin;t e por este abaixo até sua 
l1arra no rio Genipapo; pelo dito 
rio acip1a, com suas vertentes até 
suns cabeceiras no Brejo Grande 
de, tas p,~lo altq cfvisqr de aguas 
<1lé <\S ~~qefe iras .do cqrr~gp Salva-
dor, PQf ~ste ~b~txo com su~s yer-
tel te atá sua barra no ri~ ]eqtJiti-
nhonha1 dalli nor es e rj ac'!Tja ftté 
o nonio da Vereda , na margem qi-
reita po mesmp rio o dali i em r~mo 
~ireito á ~abeceira do corn~go fpn-
do pa Picada ~esta pelo espigP,o e 
<1lto diyisor d~s ag~as dP,S nbei-
riíefi S. losé e A!M~diçp até ') ca-
hcc~ir~ dq ~prre~p d' Arfa. por es-
te ahaÍl$0 corp suas yrrf~pt~s nt,; a 
sqa bnrra no çorrego Mqrro Re~jop 
nn; cl~lll por ~~te corrego ahai~o 
rom Sll f1S ve rtentes ntt spa l1arra 
no rio Jeqnjtinhon~n; nor este rio 
;-~cill14 com suns vertcntr.s até a cn-
chocir~ do ~alt do lnt()hft c dalli 
pr.lo l eo nitinl]on~n acima até a J,ar-
r[J do rir Vaccaria on~c cofll~ça
ram a~ divisas . 

- d!! ]a!!Uar.as .~u· cop1 !'ép~ na 
prwo!lçiío d() me!)fTlQ n(')fll~ . T)fl mtt-
nieinio dr. s. nominfiOS qo Prata, 
rnm ns sçg11intes çlivi~ns: CoTfl o 
riRtrictf' clr Rt~h"Jonia , começa p~l11 
hnrra d() ribeirão Antunes, nn rio 
nor". rilwirií() :-~cimn ~t té ;l h::tml 
rl " r orrPf'O Sn• t~ Crm: (' dari Sll-
hinrl" nrln r~nirr~o ou~ fir.n á es-
,...,,rd~ elo rrf,~irlo rorrcrro nn~sn 
prl0 :~1t0 dr Sn1ü0 Antonio. 'rJpqrr 
:10 ribPi;·ÃI) nnr ~ (ir~qc1n , ~f'(TliÍrHi O 
nrlns flltns' do Tr~mhu' . Cnnim C'ior-
rlt~rn . ~té rlq rliviq,g nO!'i hrrclrirm; 
elo cnp. Felic'io Moreira da Silva, 

0 111 Manoel Cnrlos de Miranda e 
Emí lio lyntho dn Silva e alto de 

. l.o~rcnço. - Com o districto 
de ant' Anna cJ Alfié, pelo alto da 
[;tz ·nela do Taqunrnl cguindo á 
esquerda at'· o alto denominado En -
tre Serras, seguindo á direita pelo 
cume da Serra Pilatos, seguindo 
IJCio mesmo rumo até as divisas da 
fazendn Lourenço, no municipio 
de Antonio Dias, de propriedade 
cJ Joaquim 11\orciril da ilvn, 
acon:panhando as divisas da mes-
mas fazenda á de propriedade de 
.losé Ma ia ele ssis, até o alto de 
Snnta Martha e Fi~ueircclo. Com 
os municípios ele Antonio Diag c 

ant' Anna de Ferros - pelo rio 
Piracicaba até a sua foz no rio 
Doce. Com o município ele Cara-
tinga, pelq rio Doce acima até a 
barra do ribeirão Antunes, ponto 
inicial desta divisa . 

- qe Jqp.oré, com sépe no p~
voado dq mcsn1o non1e, no mun!CI-
pio de Manga, com a~ segpintcs 
divisa:;: · · 

A 'partir da foz do .japoré no S. 
Francisco, por aqueJie ,acima até 
suas cabeceiras, por Ufll& rj:!Cta, 
deste ponto, na direcção Este-Oes-
te até a citbecei r a elo rio ' Cnlincl(l; 
deste ponto, por 'un;.:t :·c~ ~ ~. ," i-
recção Suqcstc-Noroeste até ns 
cabeceiras c!o rio Poções, por este 
abaixo até sua confluençia co111 o 
rio Cochá, por este ahalxn nté' sua 
embocacluril 119 Çariphanh ~; ppr 
este ab~jxo ~té 9 ? . fraq~isco por 
e~t~ é)Ciq1~ é!t~ a fo~ c!o l~poré, 
ponto de prrbqa . 

- de [eqllifibá qe HlfWI{l(íes, 
com séde nP pqyoagR p~ste npme, 
nq' município d~ . M1gpel ele Gpa-
nl ~e~. com a ~pgu i nt~ divisfl: 

Começa a liniFJ, diyisorjé\ q~~te 
districto no rio Correqte~ 1 10 pon-
ta qHe qefropta o& espig(jes divi-
sor!)s csquerpos cjq Ppmnéo, so11e 
por ~ste divi t>qr até attjpgir Q di-
visor entre o Corrente e o Santo 
Antonio; segq~ Plllo ~!1R i gão ~ ivi
sor das agua& dos rios Sapto An-
tonio e Correntl! (Jrancl!l até éljcan-
çar os altos que separ~m é) verten-
te esq4er41\ da ribeirãQ São Fc-
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lfx, acompanhando css s altos até 
a margem do rio Co1Tentc ra ndc, 
onde terminam suas divisas co111 o 
districto de Travessão de Gua-
nhães. Deste ponto sobe o rio 
Corrente Grande até o ponto de 
partida. 

- de joanopolis, com . éde no 
povoado denominado Pinduca que 
passará a chamar joanopolis, con-
stituido de partes desaggregadas 
dos districtos ele Burity e Formo-
so, no municipio de Paracatt'1, com 
as divisas seguintes:. começando 
nas cabeceiras do ribeirão Porto 
Grande, segue por este até sua 
barra no ribeirão S. Domingos, 
desta por um a recta á Serra do 
Burity, pela ser ra afóra até o ri-
beirão S. Vicente, por este até sua 
barra no rio Urucuya, por este aci-
ma até sua cabecei ra, desta até a 
Serra do Paranon , nas actuaes di-
visa do Estado de Goyaz, munici-
oio de Formosa , dahi pela se rra 
Paranon afóra até a cabeceira do 
r'ibeirão Porto Grande. 

- ·de jurumirim, com séde na 
povoação do mesmo nome, no mu-
nicipio de Rio Casca, com as se-
guintes divisas: começa na mar-
gem esquerda do rio Casca, numa 
itaipava ou pequena cachoeira, 
acompanha o espi gão que se rve de 
divisor de aguas ent re o carrego 
da jacutinga e o cor rego J urumi-
rim ou Tatú, apan ha o espigão que 
separa as aguas do cor rego das 
Pedras e Sant'Anna dos do Juru-
mirim, acompanha este divisor até 
apanha r o diviso r das aguas entre 
o rio Casca e o rio Doce; segue 
por este divisor até em frente á 
la goa Grande, no espiqão da Ara-
taça; desse espigão desce. em li -
nha recta, até a margem direita do 
rio Doce, no ponto mais proximo. 
passando pelo espigão que se rve 
de divisa entre os terrenos de José 
Raymundo, José Esteviío e os de 
Carlos de Carvalho Miranda, e, 
acompanhando o rio Doce, pela 
sua 1\largem dil e i ta, vae até a foz 
do rio Casca, subindo por este até 
o ponto de partida . 

- de Lagoa dn Prata, com séde 
na povoação de S. C a rios do Pa n-

ta no, qu e pa. sará a t r aquella de-
nominação, no nn111icipio de Santo 
Antonio do Monte, com as seguin-
tes divisas: começando na barra 
do ribeirão de ant' Anna, no rio 
S. Francisco, ribeirão ant' Anna 
acima até o povoado ele Miranda , 
inclusive; dahi pela estrada de ro-
dagem que leva á séde do munici-
pio, até defrontar o carrego Bom 
Successo, por este abaixo até o ri -
beirão jacaré, pelo ribeirão jaca-
ré até o rio S. Francisco, por este 
acima até a barra do ribeirão San-
ta Anna, ponto de partida. 

- de Lajão, com séde no povoa-
do deste nome, no municipio de 
Qu eiroga, com as seguintes divi-
sas· 

Parte da con fluencia do carrego 
do Pedra com o rio Cuiethé; por 
aquelle acima até o alto da Serra 
que separa as aguas do ribeirão 
João Pinto Pequeno das do carre-
go do Cuiethé ou S. Gonçalo; se-
gue pela se rra do João Pinto e de-
pois pelo divisor de aguas dos ri-
beirões Palha Branca e Bueno, até 
a serra da Agua Limpa, nas divi-
sas com o municipio de Aymorés . 

- de Lassance, com séde na po-
voação do mesmo nom e, no muni-
cipio de Pirapora, com as seguin-
tes divisas : começam, na margem 
esquerda do rio das Velhas, na 
barra do ribeirão Pedras Grandes; 
sobe por este até suas cabeceiras c 
destns, em rumo recto, a cabeceira 
do ribeirão dos Porcos e por este 
abai xo até sua barra no S. Fran-
cisco, e por este acima até a barra 
do rio de janeiro; por este acima 
até suas nascentes; da h i, pela ser-
rn do Espirito Santo, até as nas-
centes do cor rego Lnvado; descem 
por este até sua barra no rio das 
Velhas e Jll' t l' ::. tP abaixo até de-
frontar a es tação de Lassance; da-
hi, em linha recta, até o mais alto 
espigão nos divisores de aguas, 
apanhando as vertentes do rio das 
Velhas, seguindo sempre' pela Ser-
ra do Cabral ou dos U rugua yos 
até as cabeceiras do ribeirão Por-
teiras; descem por este até suas 
barras no rio das Velhas; seguem 
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por e. te até encontrar a barra d 
ribeirão Pedras Grandes, ponto de 
Partida . 

- de Marlinopolis, com sédc no 
povoado do mesmo nome, no mu-
nicipio de Uberabinha, com as se-
guintes divisas: eguindo pelo 
Uberab inha acima até a foz do 
corrego de Fronqueiro, divid indo 
por um lado com o munici pio de 
Abbadia do Bom Successo e o dis-
tricto da cidade de Ubcrabinha. 
pelo corrego Fronqueiro acima até 
a sua mais alta cabeceira, e des ta 
em rumo directo á cabeceira do 
carrego Maria Rita, affluente do 
carrego Quilombo, por este abaixo 
até a confluencia do ultimo com o 
carrego Jaci ntho, por este abaixo 
até sua foz, no rio das Velhas, e 
por este abaixo até a foz do rio 
U rerabinha, onde tiveram inicio es-
tas divisas, dividindo nessa outra 
parte com o municipio de Ara-
guary. 

- de Milagres, no povoado do 
mesmo nome, municipio de Monte 
Santo, com as seguintes divisas: 
partindo da confluencia do ribei-
rão Macahubas com o Areias, a di-
visa sobe por este até o carrego 
Marçal e por ell ~ acima até a nas-
cente deste; da h i em linha recta, 
ao pico do morro Sete Cabeças e, 
na mesma direcção, á nascente do 
cor rego Fundão; depois por este 
abaixo · até o ribeirão Mncahubas, 
pelo qual desce, afinal até o ponto 
de partida - co nfluencia do ri-
beirão Macahubas com o Areias . 

- de Minas Vermelhas, com sé-
de na povoação do mesmo nome, 
no municipio de Patos, com as se-
guintes divisas: da barra do ribei-
rão de Santo Antonio de Minas 
Vermelhas, no rio Paranahyba. por 
este acima até o espigão da Serra 
do Morro do Chapéo, por este aci-
ma até a cabec.eira do carrego Pe-
dra Branca, por este abaixo nté o 
ribeirão Curraleiro, oor este acima 
até sua ca,beccira, desta por um a 
recta até a passagem dil estrada 
do Pantano. no ribeirão Santo An-
tonio de Minas Vermelhas, por es-
te acima até sua cabeceira, na se r- 1 
ra das Caixetas, desta por uma re-

c ta á cabeceira do corrego das La-
ges, descendo por este em divisa 
com o municipio do Patrocinio até 
o ribeirão ucury, deste pelo Jad 
direi to por uma recta, atraves an-
Jo a serra do Bonito até a cabe- . 
ceira do carrego Raso, descendo 
por este até o ribeirão Santo Anto-
nio de Minas Vermelhas e de cen-
do por este ainda em limites com 
o municipio de Patrocinio até ou-
tra vez no rio Paranahyba. 

- de Morubdo , com éde na po-
voação de Maranhão, municipio de 
Santa Maria do Suassuhy, com a 

· <~eguinte divisa: irbeirão S. Felix 
do Cipó c rio S. Fclix até a foz do 
ribeirão Jurema; por este e pelo 
carrego Santa Cruz acima até as 
nascentes de te ultimo ; da h i pelo!. 
esp1gões que formam o re tan te da 
bacia do rio S. Feli x, até o ponto 
de partida . 

- de Neves, com séde na povoa-
ção do mesmo nome, no municipio 
de Contagem, com as seguintes di -
visas: começando pela divisa do 
districto de Campanhã rio alto do 
Morro da Malicia, descendo pelo 
carrego das Pedras, e depois sobe 
pela linha vertente até o espigão 
oue fica nas divisas das terras dos 
Pereiras; da h i. cortando em linha 
recta, vae ao Morro alto denomi-
nado Tabocal. seguindo pelas di-
visas da fazenda dos Carijós até o 
alto do Amollafoice, deste até o al-
to do sitio ; deste ponto em deante 
nassa e limitar com o districto de 
Vera Cruz, no alto do Sitio, seguin-
rl0 as divisas da anti ga fazenda da 
Maravilha até o carrego, deste em 
rumo certo ao espigão da mesma 
fazenda da Maravilha, com a fa-
zenda do Campinho, ontint'w em 
aguas vertentes até confrontar com 
o Morro da Audiencia e deste. pelo 
grande rochedo logo abaixo da fa-
zenda dos P'iton, deste, atraves-
sando o ribeirão ela Matta, vae ao 
alto do Capão Grande; da11i em 
deante segue 11 ,; divisas das fazen-
das do Matto Grosso e Quil ombo, 
seguindo oor aguas vertentes até o 
alto do Cruzeiro, na serra do Ti-
juco, apanhando neste oonto as 
divisas do municipio de Santa Qui-
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jcria; s.cguim:lo estn pp aguas 
ve rtentes até o nl.to QQ ·nr;JvcJ ia c 
fazcl),d<J dp Rt~cho, continuando 
110r agua. vertCJite até o Morm 

rande, pa. $a a qivj ar com o dis-
tricto d Conlagcm, RJ?guindo ate 
o Morro, onde e encon tra un: 
espigijo até a él,C II ba c dahi ao al-
to do Morrq d ~t Malícia, onde teve 
com,cço. 

- de Pal{ll f!irrrl, com sédc no 
povoadp c:Jo Santa Rita dns Pal-
meiras, no mnnicjpio de . .José 
do~ BoteiJros, r.om a seguinte divi-
sa: começí.IIIQP na harrn do Pira-
netjn ga, no rio Pardo, nor nquel-
le acima até a barra do corrego 
da Concei ão, por este acima até 
uma barripha, c um carrego pou-
co nba ixo da estrada oue vae para 
.n Serra; por eRte ac irpa atá sua 
raheceira e desta até ao csoigão 
de Luiz Prado, conservando ngu'as 
vcrteptes nté au cimo dá serra do 
Ze'l.é. de te ponto acompnnhando 
ns pivi a do Estado qp Mi'nas e 
S. ·Paulo até ao rio Pardo e dnhi 
subindo rio P3q:lo até a harrn 'Cio 
Pirapctin lla, ponto de partida. 

- de Paramirim , com séde na 
povnação de Flouca Massa, que 
pas a a ter aquelle nome, n'o mu-
nicípio de Paraguasstí , com as se-
guintes divisas: 

Começa na har ra do riacho Ou-
vidor com o rio Sapucahy e neto 
Ouvidor acim n 11té o carrego Por-
tão de Chave c subindo por este 
até a sua cnhcccira. dahi pela es-
trada elo Machado até o ribeirão 
Ponte Alta e subindo por este até 
a barra do corrag-o Papagaio e su-
bindo por este nté a sua cabeceira; 
d11hi em linha rocta á cabeceira do 
corrCilO Mamoa rra c nor este abai-
xo 11té o riacho Ouvidor e por este 
abaixo até a barra do corrego An-
drequicé e por este acima até sua 
cabeceira . desta ~ cabeceira do 
carre g-o do Gira11 e por este abai-
x~ até o riacho Dourado. por este 
abaixo até o rio Sapucah v, e por 
es te aba ixo até a barra do Ouvi-
dor. ponto de partida . 

- de Patrimonio, no municlpio 
de Correntes, com a seguinte di-
visa: começa na Sern do Bomjar· 

dim, nos divisor.e. dos rios Turvo 
Grande e orrcnte, scgu por este 
e pelo divisor com orrcnte de Cn-
noa até ga nhar as cab ceiras do 

orrcgo do edro, desce por c. te 
(inclu ive), a trave. sa o Turvo 
Hande, acompDnha para baixo até 

o corrego arangola, ·obe por es-
te (inclusive) até as cabeceiras, 
ganha o divi !;or de Corrcntinh o até 
a se rra do Bomjardim, ponto de 
partida . 

- de Pedra Grande, com sédc 
no povoado do mesmo nome, no 
município de Jequitinhonha, com 
os mesmos limites do actual distri-
cto de paz. 

- de Pirapanema, com sédc no 
povoado deste nome, no municipio 
de Muriahé, com as divisas segtiin-
tes: 

O territorio comprehenqiqo nas 
vertentes do rio Preto. a parti r dos 
limites actuae's dos districtos de 
Dores de Victoria e Rosario dn Li-
meira, acima da foz · do ribeirão 
'/Canteiro". até a foz do rio "Sem 
Peixe", afflu'ente da esquerda 'do 
dito rio Preto. · 

As vertentes d~ m?l rgcm direita 
do rio "Sem Peixe" alé o carrego 
"lndependl!ncia" afflucnte da mes-
ma margem deste ri o, ipcl usivc ns 
vertentes desse ~o rrcgo . 

As ve rten tçs do ri h~ i riio V Cp]H'-
II) o, que nasce po alto dA s~ rra ele 
Camnrgos, prpxirpo no pnvpado 
de te nOITJC, em ter ritorjp cjo pis-
tricto da ~idéjde qe S. Paulo elo 
Muriahé, correndo em qi recç~o a 
esta, rnéJrgcpqqo á cli1·eita peja es-
trada pt~blic~ RUe y~c da sépe do 
nwnicipio á dq çtistri~to q~ ~asa
rio da LjnH!ira, até CJ1 FOntrar o . e-
gpndo .co.rregQ, a.ffl t! ç~te q~ nw-
gem qrre1ta cjo plwrrap Vcrrn jho 
r ~feriqp, i1 R<~rtir qe ~ u qs n~scep
tes. 

- ct f.l P(Jnia , com séd~ no novp~do 
de te noqrc, no m~lnicinio de S4pta 
M11 ri n pc 6. fclix, com a segqi ntc 
divi::;a: partindo das llílSC!'! Iltes do 
ri hei rã o do Bananal e por este dcs-
cun çlo até sua oopf!U I!IICia no Spas-
snjl y Grancle 1 no r este a!1ni xo nt~ a 
bnt1ra do rio Urupuca; por aste e 

pelo ri yru}11 (seu Ílfflucnt ) at 
.'1 foz d t' r'rt•go I onin hn, por este 
n<'imn nté o pico da np hira Grnn-
d~," c da h i em deante pelo di vi ·o r de 
''''Uil. en tre o Surubl c o Bananal 
( cr ·a Ja r\)rnma) até encontrar a 
ca''l'ceir':• d~stc ultimo . 

I ' - de Rrcsideflf.e Soares com sédc 
l)a j)QVOaçfio ÇlO jequifibâ, 110 IIJUni-
ci'pjo dç NJanflll·f!tirim, com a c-
"trinte "ivisa: ,.... ,. 'j , 

Partindo da Serra do ,rumnrim 
(divisas de Carango)a) acompanha 
rFta~ divisas at Caparaó e vcrten-
jcs de te até os altos do Ribeirão 
Jac utin ga; seguindo peÍo divisor 
deste. e sua vertentes, se~u e pro-
curando as aguas do rio jequitibá, 
at ·avcssando es e, e a ljnha ferrea 
.cguc ,epl rpmo ao a}tos qiv'sores, 
:,dr .w,~1~Sfl íJ. es radn de rodagen, se-
rrr)r em cspi rrão nté o a~to , vertentes f. t,t I , r; \ t d do ri bei rão Lrmcira, a aphan o as 
'~)v i ~às 'ctc Sã,ô Lulz, é' p r' ellas até 
ê. S('rr:J aó Gn\níarim - )JOnto de 
a'rf.cia. • , ""· In 

-qp Pf!Jden/~ rfe J\o[or.qes, com sé-
d ~ ll él povoação do mesmo nOI)le, 110 
lllllllicipio de Pedro Leopoldo com 
0 seguinte perímetro: começa q li-
n' Jit divisorié! no corrego denomina-
do jequitibaminm, nas divisas do 
nnrnicipio de Sete Lagqas, e dahi , 
em li1?l7a rccta, ao alto do espigão 
on~c se encontra o cr~r zeiro da Boa 
Vista , c; dahi, agt'ras vertentes, á 
gargar1ta do Taqdaril, no ponto em 
que é atravessada pela E. F. Cen-
1 ra l ·do Brasil. segu indo dali i ao 
c'orrego das Palm ~'!ras , ~ .dahi, em 
linha 'recta1 á cabeceira do Capão do 
Palmital, na parfc mais elevada do 
espigão; seguindo, deste ' ponto, ' e 
!irtha rec ta, à Porteira de Chave c 
dilhl' ao· co' r rego da · Aldeia e por es-
le abaixo · até ·encontrar as divisas 
ilo mui: icipio de Sete Lagôas, e vol-
~nndo por ellas, ao pontó llticial. 
r - de• Quiloinbo, no município de 
Corrcntés, com a seguinte divisa: 
Conieça no Rió' Ouanhãcs, seg-ue pe-
lo Corrego Anna Correia ganha · o 
aiviso'r do Rio do Pei e segue por 
c!< te e desce atá a confluencih de S. 
Fcli x, d'ahi volta Guanhães abaixo 

at'· n barrn d orrcgo Annn C r-
r •in, ponto de pélrtidn . 

- d · 'anta Maria rfo nassully, 
com séue nesta povoaçfi , no muni-
cípio do o1csmo nome, com . a se-
{llinte divisa: parte da cabecerra do 
ca rrego Agua Plll'ada por este c pe-
lo r ih i rã o Pilões abaixo até o Suas-
suhy Grande; por este acima até a 
foz do rio s. rclix, por este ac ima 
n té suas cnbeceira. ; da h i pelo divi-
sor de agun s, Scrrn da ramma, 
até encon trar a cabeceira do corre-
go Agua Parada, ponto de partida. 

- de Santa Yirforia, com éde na 
poyoação cJo mesmo nome, n•u.nici-
pio de Jtu yl)taba, com as . cgurntes 
divisas : Começam ll(l foz do rio da 
Prr;tJa ' 110 Paranr;t hyba; por aquelle 
acima até .encol)trar o corrego de 
B,arrciro; por e te acio1a até ~~~as 
cat)~cejras; gesta em rumo a po.nt.a 
di.l S,err~ da AgJJ~ Fria; pelo espi-
gão de!?tfl $,e rr~ r;t té defr.ontar com 
a cal:)eceira dp ye rtep~e qo junco; 
p,or .e§la ,abai{<O até o Ribeirão de S. 
J.eronyJl)Q; por ~ste ªcima até a ver-
t.eJlt~ de joaqui111 ,Cassjmiro; por es-
tí:l 1}~jr}) a , até sufiS ,cabecei ras ; des-
ta erl) ru}l)O direito ~s cabeceiras da 
y r~ntJ! do ~att~o, nq alto cja se -ra dos Pato~; pelo espigão desta; 
p~ssando p,ejo estrc'to cjo Vi g<Jr io, 
até a po1 tq. da serra mre divide as 
ag-pas qo Carrego dfl Gramma das 
dq Carrego do Barr,ciro; da ponta 
cj ~:; ta serra em rumo certo ás cal:)e-
ce ira do Corrt!i!'O da Uivisn; por 
este aba ixo até o Ribe irão de S. 
)Jomin )!OS; ppr este abaixo até o rio 
~a rarútlí vba ·por e'ste acima até 
on~c 'te~e comc~o . . 

··~~el frP.rrlsco ~P lfu'flqytd r .a 
llPY,q~~ao do m~srw r,ome, no munr-
Fi pio À~ ? . ~1~noel ~P Mfrtum, com 
a ~Cf!Uint QIVIS(l: 
' TP.~a~ ~s ·v~rt~n tc~ dp rio Humay-
tá, até encontrar as vertentes 4o 
' 'or rh·~ ~~i,prn!na~e v'err,elf,p, !l~'e 
t~ n1 s u ~ f o~ 110 rip S. ~anoel c por 
P~ te acrma nté a 1an)lar as v~r tentes 
do mesmo' no H'un1avtá. 
,, . ..:.:.de ·· , .{osé das ' pçrobas, ~om 
séde na ·' novdacão do rr,esriw nome, 
~1o mtrniciP,io de" . O'o'th it rdo; com 
hs següirHé dlv1siu!: (goméÇanao no 
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rio lndayá, no porto do Chi co Au-
reli o, em rumo á Cachoeira do Cor-
rego Fundo; da h i em rumo á nas-
cente do carrego do Lcopoldino; por 
este abaixo até o corrego da For-
quilha; por cst abaixo até o Bor-
rac hudo, por este abaixo até a bar-
ra do cor rego Maria Preta; da h i em 
rumo á nascente do ri be irão Pira-
petinga; por este ultimo aba ixo até 
o lndayá e finalmente por este aci-
ma até o porto do Chi co Aurelio, 
onde teve começo. 

- de Sapucaia de Guanhães, no 
município de S. Miguel de Gua-
nhã e~, com as seguintes di v i ~as: 

do rio Mucury até chegar á cabecei-
ra do rio etubal e desta cabecei ra 
do rio ümvatá. 

- de Tapyra, com séde na povoa-
ção do nH!SI11ú nome, no município 
de Araxá, com as seguintes divisas: 
JJart indo da 1:3arra cto ribeirão do 
In ferno, segue por este acima até a 
conflucncia ao primei ro corrego que 
se chama Emendada; subindo á es-
querda pelo mesmo corrego até a 
estrada da fa zenda de Terencio Pe-
Jcira de Rezende; seguindo por esta 
l!Strada ú direita, aguns vertentes, 
nté a cabeceira do Capão ecco, na 
faze nda de Alfredo Hodri gues do 
Valle, no ponto em que se bifurca a 
estrada; continuando pela estrada 
da esquerda, que desce pelo retiro 
de João Perei ra de Rezende, até 
frontear a porteira de um pasto vai-
lado no caminho que conduz á Ser-
ra e, ainda em aguas vertentes, ru-
mo sul até frontea r á barra do Ri-
beirão do Couto com o rio da pon-
te de Pedras, sendo que. até este 
ponto limita-se com o districto da 
cidade. 

Começam na barra do ribeiro !~a
mos, no rio Corrente Grande, sobem 
pelo lei to daquelle ribeiro até os al-
tos de sua nascente, rodeiam as ca-
becei ras dos ribeiros dos Marques e 
Cachimbo, descem pelos espi gões 
que dividem as aguas do ri acho Bo-
nito e que atravessam abaixo do po-
voado do Taquaril, sobem pelo es-
pi gão divisor das aguas do Carran-
ca até os altos, seguem por estes 
em fóra até attin igr os espigões que 
dividem as vertentes esquerda do 
riacho do Pompéo, descem pelos al-
tos daquellas vertentes até o rio Dahi seguindo a dita barra e, pc-
Corrente Grande, sobem por este lo rio acima, até a primeira barra 
rio até a barra do ribeiro dos Ra- do carrego que vem do Sueco do 
mos, seu ponto de partida. Piá· em terras de Terencio de Re-

- de Selubal, com séde na povoa- í:ende, dividindo com o districto de 
ção de Sapé, qu e passa a ter aquel- Pr:~tinha; por este corrego até a 
le nome, no município de Malaca- porteira do vallo da Gereba; por 
cheta, com as seguintes di visas: este vallo até a cabl'ceira da ver-

Começa n ~ cabeceira do rio Ora- ten(e do Capão da Gamelleira; por 
vatá pelos altos do lado esquerdo do esta ve rtente ahaixo, dividindo com 
mesmo rio, até a barra do ribeirão o municinio de Bnmbuhy. até ao cor-
Santa Maria e da h i rumo direito 1Í I rnun maior da Gamelleira; sel)'uin-
Pedra Formosa, desta rumo direito do á direi ta por r<> te corrego acima, 
á cabecei ra do ribeirão Empareda- r.m rliviséls com Bamhuhy e r.nvol-
do e seguindo por este abaixo até ve nrto ::t fa zenda el e Antonio Perei-
sua barra no rio Setubal e da bar- ra de Reze nrle, ;~té n c::tbeceira da 
ra do ribeirão Emparedado, pelo rio vertente do C;~oão do Gabriel; da h i 
Setubal acima até a barra do corre- rtnno ol'-ste até ao lado da serra do 
go Grande, dahi pelos altos, lado Cb::tp lldão e, seg-uindo á esquerda, 
esquerdo do carrego Grande, em ru- nela fazenda de Anton io Pereira de 
mo direito á barra do ribeirão In- Rezende, ~té 110 va llo do fundo do 
vern acla e por este acima até a sua nasto do Brejão e, tomando ao oés-
cahed~ ira; dahi, lado direito, seguin- te pelo v11 llo até as cabeceiras do 
do pelos altos onde dividem as Rio . das Velhas, em limites com 
aguas do rio Setubal com as aguas Bambuhy . 
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Seguindo c! pois Rio das Velhas 
abaixo, limitando-se com o muniCI-
pio de ácramcn to, até a onfluen-
cia do Hibcirão do Inferno, onde 
teve começo a linha pcrimctro dl vi-
so ri a citada. 

- de Tayobas, com sédc no po-
voado deste nome, no município de 
Bocayuva, com a seguinte di visa: 

Da cabeceira do Vereda d' Anta 
até sua confluencia com o rio .f eli x; 
por este abaixo até sua barra no rio 
Verde; por este acima até sua con-
fluencia com o rio das Pedras e 
pela margem esquerda deste até o 
Mo rro Vermelh o, na passagem do 
Ribeirão do Onça, dahi pela margem 
direita deste até o carrego dos Bac-
cos, por este corrego ac ima até sua 
cabecei ra confrontando com o cor-
rego da Vereda; por este abaixo até 
encontrar o carrego do Brejão e fi-
nalmente por este até def rontar a 
cabeceira do Vereda d'Anta. 

- de Torres, com séde na povoa-
ção do mesmo nome, no município 
de Caratinga, com as seguintes di-
visas: Parte da confluencia do cor-
rego Boachá (proximo á Cachoeira 
Escura) com o rio Doce, subindo 
aq uelle até a se rra da Agua Limpa, 
seguindo o divi so r de aguas dos 
ribeirões Bugre e Santo Estevão, de 
um lado, e S. Candido e Boi, de ou-
tro, até a serra do Alegre e pela 
se rra dos Torres até a con fluencia 
do ribeirão do Alegre com o rio Ca-
ratin ga; por este acima até a barra 
do co rrego Ponte Alta e dahi pelas 
divisas do município de Queiroga. 

- de Trindade, com séde na po-
voação de Pontarate, que passa a 
ter aquella denominação, no municí-
pio de Malacacheta, com as seguin-
tes divisas: 

Pelo ribeirão S. João da Serra 
até sua foz no ribeirão da Trindade, 
comprehendidas suas vertentes; com 
o districto de Setubinha pelo ribei-
rão da Serra e suas vertentes, até a 
barra elo Trindade, e com Capelli-
nha c Agua Boa pelo U rupuca aci-
ma, desde a foz do ribeirão Trin-
uade até o Morro dos Pereiras, com-

prehcnclendo ambas as vertentes do 
ultimo ri beirão. 

- de Uba/1 y, no município de Vil-
la Brasí lia, formado do territorio 
desmemb rado do districto da Villa 
do mesmo nome c com m; seguintes 
limites: da barra do rio Pacuhy no 
S. Franci. co, pelo Pac uhy acima 
até a barra do Ri acho CanOas; por 
este aci ma até sua cabecei ra na ver-
tente que fica fronteira á cabeceira 
do l~iacho dos Santos; por este abai-
xo até sua foz no cor rego Gamel-
leira, por este :teima até a emboca-
dura do corrego das Alma ; por este 
:te ima até sua cabecei ra; desta, em 
rumo direito pelo meio da chapada, 
até encontrar o carrego denominado 
Riacho Grande; por este abaixo até 
sua foz no S . Francisco; e final-
mente, por este acima até a barra 
do rio Pacu hy onde começou. 

- de Vau-Assu', com sede no po-
voado do Onça, que passará a ter 
aquella denominação,· município de 
Ponte Nova, com as seguintes di-
visas: 

Partindo da fazenda do Catinga, 
na margem do rio Piranga, por elle 
subirá, passando pelo . Brecha até 
a barra do cor rego do jangada. Da-
h i apanhará o espigão que divide as 
aguas do Jangada com ás de Porto 
Alegre e Peão, até t!ncontrar as di-
visas do muni cípio de Viçosa . Por 
esta~ seguirá até a linha da estrada 
de ferro Leopoldina Railway, na 
garganta dos Carrinhos. Apanhan-
do o ribeirão Vau-Assu', por clle 
descerá até o primeiro espigão abai 
xo da fazenda Velha das Flores, e 
por este espigão, dividindo as aguas 
do Vau-Assu' e Amoras seguirá até 
abaixo da fazenda Barra Alegre. 
Atravessa ahi o carrego e alcança o 
espigfio da fazenda Vista Alegre, e 
por elle descerá até as divisas desta 
f 11zenda com a do Chalet. Por esta 
divisa descerá, atravessando o cor-
rego e alcançando o espigão da 
Agua Limpa. por el)e seguirá até 
encontrar as divisas do Gravatá. 
Ahi atravessa rá n linha da Lcopol-
dina Railway e alcançado o espigão 
da Sesmaria por clle seguirá, divi-
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tlindo a fazenda do Engenho até a o alto das Canoas, alto da Pedra 
Ponte Alta c, apanhando a (azcnda Preta, alto da Manga, Pasto Oran-
Bélrauna alcançará a fazenda doCa- de, alto do Siqueira, Campo do 
lin ga, ponto de partida. Meio, vertentes do Brejo do as-

- De ettdinhb, com séde no po- semiro até a Ponte dos Tabõcs, em 
voado de te nome, no municipio de Bento Pires (até aqui confrontan-
Caratinga, com as seguinte divi- do com o districto de Campanhã, 
sa : parte da confluencia do ribei- do municipio da Contagem); da 
~ão Alvarenga com 0 rio Manhuas- Ponte dos Tabões, desce pelo rl-
su', subindo a mafgem direita da- beirão da Pampulha, que depois 
cp1cllc até a sua con'flu encia com 0 passa a denominar-se da Onça até 
co'rrcgo do' Crethe; segue dahi pe- a ua barra no rio das Velhas, on-

" d'c teve principio. las S'erJélS que separam o ribeirão - dé rera Cruz, no municipio 
Mvarc ga tio' tibcirão do Peixe e 
1 1.1::~ cabeceiras do Crethe a'té a ser- de Pedro eop'oldo, com as ·eguin-
r~. cía Conceição, seguindo depois o tes divisas : 
ôi\• i,or de ,ag-uas dos rios Preto e Começam na divisa do muniCI-
Manhut~ssu até as cabeceiras do pio de Santa Luzia, no alto do corrego do Barro, seguindo c. pi-
corrcrto ~o Vallão, e por este abai- gão por aguas vertentes, pa's ando 
xo ;,/,· o rio .\1a'l'lhuassu'. entre Cungú e Bahú' até o ribeirão 

- de Venda Nova, com séde na do Lopes, atràvessando este no 
povoação do 111esmo nom e, no mu- ponto em que fàz barra com o cor-
nicipio de Belfo Horizonte, com as rego denominado Ca\Jecéira e sobe 
seguintes divisas: um pouco por este até apanhàr a 

Começam no ponto em que o ri- estrada que da Vargea s gue para 
.beirão da Onç~ faz barra no rio Vera Cruz e rassando' pelo Alto 
das Velhas, dahi seguem pelo es- de Màravi lh as, Sobrado', Samam-
pigão denominado José Corrêa até baia, Tapéra e espigão abaixo· até 
encontrar a li nha da Estrada de o ribeirão' do Matuto, atravessando 
Ferro éentrat do B'1 as'it', e, afraves'- este um pouco abaixo da Barra, 
sando essa linha, sêguem pelo es- ségúe pelo éspigão fronteiro, é 
pigã,o deno'mínado. Pau d10 teoJ su- sempre em linhas e vertentes até o 
bindo até o alto da s rra do abo- alto da Pedra Branca e dahi' em 
rema1; deste ponto' descem pelo cor- d'eante passa a límitar c m o nnt-
rego do Gabriel até' a barra do nicipio de Santa Quiferia pelas 
corrego· Peroba's, e por este corre- vertentes di visando terrenos do dr. 
go até enco'ntrar o co1'rego Palini- l'h ~odoro Ribeiro e Gerci no Rocha 
tal, c por este cor'rego até o' alto da e depois terrenos dos mesmos dr. 
se rra do Palmital, em frente ao ki- Theodoro e Theophilo Alves, ~e
lomctro de'ze1ióve (19) da estrada guindo ~ inda jDOr esta vertente até 
Je aufo1iloveis· de Bellb Horizonte o alto da serra ~o Tejuco, Cruzei-
para· Véspasiano'; deste ponto as ro, passando dahi em deante a ti -
divisas descem pelo espigão fron - mltar o di'tricto de Neves; do Cru-
teiro denominado Património, cs- ieiro por aguas' verterltes pelas di -
pi gão abaixo até encontra'r o cor- vis'as da faienda do M'a tto Grosso 
rego de Anto nio do Mamede, é é Quilombo até o atlo do Capão 
por este corrego aba ixo até a· bar- Grande e deste atravessando o ri -
ra do corrego Manoel Gomes, e beirão da Matta, vac ao morro on-
por este corrego acima até a Por- de encontra um grande rochedo -
teira de Chave (até aq ui em con- 1 logo abaixo da fazenda dos Pilões: 
frontação com o municipio de Sa n- , - deste segue, confrontando com 
ta Luzia do Rio das Velhas); da o espigão das fa zendas de Maravi-
Porteira de Chave, as divisas s~- lha e Campinho pelas divi. as anti-
ljUem pelas vertentes do Brejo do , gas da fazenda de Marav ilha até o 
Quaresma, separando as aguas de 1 sitio na divisa dol districto de 
Venda Nova das de Campanhã, a.té Campanl1ã, seguindo esta divisa 
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até o alto do Panelleiros e dahi 
111 rumo pelo cspigã abaixo até 

a Lagoa dos Marrecos, atravessan-
do o ribeirão, sobe pelo espigão 
até o alto do corrcgo do Barro, 
onde teve começo. 

- de Vermelho Vcllzn, com séde 
na povoação do mesmo nome, no 
município de Caratin ra, om as 
seguinte divisas: 

Parte da serra do Boachá, nas 
divisas com Abre Campo; sempre 
pelo divisor de aguas dos corregos 
anto Antonio, Palmita t e depois 

pelo divisor de aguas de Santo An-
tonio e Pocona até o ribeirão Ver-
melho e por e<~tc abaixo até os 
Serrotes que ~eparam o corrego 
dos Alves do corrcgo dos Botellios 
até alcançar a se rra da Cortquista; 
seguindo pelo divisor de aguas dos 
corregos S. Bento e Oculo até as 
cabeceiras do'S corrego dos An·-
drades e Santa Maria é pela ser-
ra da Ferrugem atá a confluencia 
elo carrego Batahll com o ribeirão 
do Oculo e dahi em linha recta até 
a con fluenci a elo pequ no cot1•ego 
elos Alves com o rio Matipóo. 

- de Vespasiano, com séde na 
povoação do mesmo nome, no mu-
nicipio de Santa Luzia do Rio das 
Velhas, com as seguinte divisas: 

Começa na barra do corrego 
Su i o no rib ei rão da Ma tta ; segue 
neto mesmo corrego até o ponti-
lhão da estrada de automoveis, se-
guindo dahi pela referida estrada 
até encontrar a~ divisas de Venda 
Nova (municipio de Bcllo Horizon-
te) com o districto da ci dade de 
Santa Luzia e por estas divisas até 
Vera Cruz (municipio de Pedro 
Leopoldo), descendo da h i pelo cor-
rego Grande nté sua barra no ri-
beirão da Matta, e por este abaixo 
ao ponto de partida. 

- de Viam?io, na povoação do 
mrsmo nome, municipio de Concei-
ção do Serro, com as seguintes d'-
visas: começando pelo lado cto 
Norte, tomando por ponto inicial o 
nlto da serra na extremidacle dn 
fazenda Guarnny na estrada que 
vae para N. S. do Porto de Gua-
nhães e S. Migu~l ele, q uanl)ãe , 
seguindo pelo ponto culminante da 

serra em dirccção no Poente, to-
' mando as cabeceira. elo ribeirão 

S. Thomnz, acompanhando s mprc 
o ponto cu lminante do espigão, que 
fica descendo o ribeirão de S. Tho-
maz á sua direita, comprehendendo 
todas as aguas que vertem para o 
corrego S. Thomaz, seguindo pelo 
alto desse e pigão ern tlirecção á 
uma cachoeira grande, que fica nos 
terrenos da fa'zenda de João Ba-
ptista dos antos, comprehendendo 
todas as agua vertentes para o ri-
beiro S. Thomaz e por suas aguas 
abaixo até sua barra com o rio do 
Peixe; desse ponto aguas acima do 
rio do Peíxe até confrontar com o 
espigão da divi sa da fazenda da 
Saudade e a fazenda denominada 
Paiol, - seguindo a divisa destas 
fazendas até ga'nhar a divi a da 
fazenda Saudade com o sitio deno-
minado Gamelleira, até apanhar as 
divisas por um corre'f(O que separa 
a fazenda Saudade da fatenda de-
nominada S. João ou Satviamos 
de Bento José' da Silva Velh ; s·e-
gu indo por este ~~smo corr:_~o 
até a barra no 1 ibe11'ao de S. Joa'O; 
por aguas deste abáixo até a bar-
ra do P'ratá; següindo' por este 
acima até apanhar as· álv i ·as de 
João José Soares que dividem a 
fazenda denom!nada Poço d' Anta; 
seguindo Prata acima até apa~har 
as divisas de Anna Benta da Silva: 
seguindo pelo mesmo espigã~ até 
apanhar as divisas de .José T.la.po-
ronco contil\uando ate as diVIsas 
de P;udencia Dias Duarte, scguiil-
do por estas divisas até apanl!ar o 
ribeirão do Achupé, descendo por 
este até apanhar as divisas da fa-
ze nda da Glória; saltando á di ré i ta 
do referido ribeirão, seguindo as di-
visas da fazenda da Gloria, va~ 
apanhar as div1~as de João FeliJJ-
pe de Siqueira, seguindo por e~t~s 
até ()'anhar as divisas do ElptdiO 
Alva~enga Santiago e até encon-
trar outro espigão denominado 
Morro Grande, seguindo por este 
até o rio do Peixe na Cachoeira do 
Espirito Santo; saltando ~h! o rio 
do Peixe, segue 11ara as d1 tsas do 
municipio de Sm ta' Anha de Fer-
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ros com o da Cone i ~·ão já co-
n~l ~c i.dos até encontrar a. do mu-
niCIPIO de uanhúes c onccição 
t~mbem. conhecidos c por estas di-
v~sas ate encontrar as do ponto in i-
Cial. 

SECÇÃ SE UNDA 
Transferencia de districlos 

Art · 5 ·" - Ficam tran feridos 
os seguintes di trictos: 

- De Barra Longa, do municí-
pio de Marianna para o de Ponte 
Nova . 

- de Barro.w. do município de 
Tiradentes para o de Prados. 

- de Carwa Verde , do municí-
pio de Campo Bello para o de Per-
dões. 

- de Conceiçâo do Turvo, mu-
nicípio de Piranga para o municí-
pio de Uhá . 

- de Congonhas do Campo, de 
Ouro Preto oara Queluz, annexad ~ 
ao mesmo distri cto a povoação de 
Mattosinhos, com as vertentes pa-
ra o Rio Maranhão. 

- de Cuyahá, do município de 
Caeté para o de Sabará. 

- de D. Viçoso, do município de 
Chrisfina para o de Pouso Alto. 

- de Espirilo Santo dos Coqu l!i· 
ros, do município de Cam nos Ge-
raes para o de Dores da Boa Es-
perança . 

- de Fama, do município de 
A/fenos, para o município de Pa-
raguassu'. 

- de N. S. do Porto de Oua-
nhlies, do municinio de Conceição 
do Serro nara o de Guanluies 

- de Sanf' Anna do Poraiso, do 
município de Sanf'Anna de Ferros 
pa ra o de Antonio Dias. 

- de Santo Antonio da Columna, 
do municinio de Pecanha para o de 
S. João Evangelista. 

- de Santo Antonio das Mari-
annas oue se passará a chamar 
Barro Branco , do município de 
Ubá para o de Rio Branco . 

- de Santo Anfonin da Olaria, 
do municinio de Rio Prelo para o 
de 'Lima Duarte. 

- de S. Domingos de Monte 
Alegre, do município de Barbace-
na para o de Alto Rio Doce. 

- de . Francisco de Assis do 
O~l fO, de S. ]otio d' El-Rey para 
Tiradentes . 

- .de TayoiJeiras, d município 
de R1o Pardo para o de Salinas 
com os . egui ntes limites: ' 

Começando 11a confluencia do 
Hio da Ilha. no Rio Pardo, seguem 
por es te ac1ma até a foz do ribei-
rão Bom jardim; da h i pelo divisor 
entre este e o rio Pardo até en-
co~lt rar a bacia do Corrego Tayo-
bwas (af fl uen te do rio Pardo); 
seguem con tornando esta bacia 
até encon.trar o divisor de aguas 
entre o no Pardo • o rio Salinas; 
tomam por este divi . o r até defron-
tar as cabecei ras do ribeirão Ca-
tulé inho. 

Descem pelo Catulésinho at(• sua 
confluencia no ribeirão Taboca, 
formador do rio Salin as; sobem o 
ribeirão Taboca até encontrar o 
corrego Areia, pelo qual sobem 
até suas cabeceirRs, e dahi pelos 
altos divisores até os limites do 
districto de Agua Vermelha. 

Do ultimo ponto referido serruem 
pelo div isor que contorna a bacia 
do Salinas até defrontar as nas-
centes do rio da Ilha: oor es te 
abaixo até sua confluencia no rio 
Pardo, ponto in icial desta desc ri -
pção. 

SECÇÃO TERCEIRA 
Transferencias de sedes 

Art · 6." Ficam transfe ri das as 
seguin tes sédes de districtos . 

No município de Boa Vista do 
Tremedal: 

- do distri cto de Santo Antonio 
do B:ejo dos Marlyres para Ga-
mellel r a, passando o districto a ter 
es ta denominação. 

No município de Bomfim: 
- ?o di ·tricto de Concciccio de 

ll.af!IW para a estação de Bruma-
dlllho, n ~ Estrada de Ferro Cen-
tral do Bras! i. 

No município de Caratinga: 
- do districto ele Santo Antonio 

do Manfwassú para a povoação do 
mesmo nome. 
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No município de Diamantina : 
- do districto de Conselheiro 

Malta para anlo Hypolil o, feitas 
as ncce sa ri as rectificaçlies de di-
visas. 

No município de llabira do 
Campo: 

- do districto ela Moeda para 
a povoação de õcos, que terá 
nq uell a denom1nação. 

No municí pio de Tll eopllilo 01-
toni: 

- do districto de . Jose do 
Pamprm para a povoação de Aguas 
Bellas. 

- do districto de Umcú parn a 
estação do mesmo nome . 

ECÇÃO UARTA 

Suppressão 
Art. 7. • Fica supprimido o se-

guinte districto: 
I - de MercDs de Agua Limpa, 

do município de Santa Barbara. 

SECCÃO QUINTA 
Disposições diversas 

Palrocinio de Ouanhães. As di-
visas inter-dist(ictaes deste muni-
cípio serão as seguintes: 

a) Divisas do districto da séde 
com o districto de Divino de Oua-
nhães. 

Começam na barra do Ribei-
rão do Barro no rio Tranqueiras, 
sobem pelo espigão da margem es-
querda deste até os seus altos e 
pelo divisor das aguas do Rio 
Tranqueiras até a nascente do cor-
rego das Pedras, por este abaixo 
até a sua conftucncia no Ribeirão 
Betume, por este abaixo até a bar-
ra do carrego Queiroga, pelo espi-
gão da margem esquerda deste até 
os altos divisores das aguas do 
Ribci rã o Brejaubas . 

b) Divisas do districto da séde 
com o districto de Gonzaga de 
Guanhães. 

Seguem os limites pelo divisor 
das aguas do Ribeirão Brejaubas 
até a nascente do ribeirão Palmital 
e pelas vertentes da margem es-

A. s.-ts 

querda deste até o Rio Corren-
te . 

c) Divisas do districto de Gonza-
ga de Ouanhães com o districto d 
LJivino de Ouanhães. 

Seguem pelos altos divisores da 
bacia do Correntes até o Wo Do· 
ce, na sua confluencia com o Rio 
Correntes. 

Art. 8. Guapé. Os districtos de 
S. Sebastião dos Franciscos e 
Araujos, comprehendidos no terri-
to rio á margem direita do Rio Oran· 
de ficam divididos entre si - pelo 
ribeirão da Vargem deste a sua foz 
até a con!luencia com o ribeirão 
da Batalha e por este acima até 
onde elle atravessa as divisas do 
município de Guapé com o de Pi· 
umhy. 

Art. 9. Lavras . - Fica incor-
porado ao districto do Rosario, o 
povoado denominado Francisco 
s.alles, com .divisas que vão men-
CIOnadas : a começar da confluencia 
do rio Capivary com o corrego do 
Fonseca,seguindo por este acima até 
sua comfluencia com o carrego do 
!:l'rllande ·, suuindo por es te até a 
sua nascente, c, deste p011to, na li-
nha recta, até a Cachoeira dos Cru-
zes no Ribei rão da Olaria, subindo 
por este até sua confluencia com o 
corrcgo de Laginha, pelo qual se-
gue até a nascente, e, deste ponto 
pelo espigão acima até a serra d~ 
Campestre na divisa com o distri-
t:to do ln gahy, por esta seguindo 
até ~ ncontrar o rio Capivary, onde 
term111 a esta demarcação. 

Art. 10 . Manga. - O districto 
dt.! Manga, passará a ter as seguin-
tes divisas : 

Limita-se a Léste com o de Mor· 
rinhos, · pelo rio S. Francisco, até 
a foz do japoré; por este acima até 
suas cabeceiras, por uma recta, 
deste ponto, na direcção Este-Oés-
te até a cabeceira do rio Calindó; 
deste ponto, por uma recta na di-
recção Sudoeste-Noroéste até as 
cab~cei ras do Rio Poções, po( este 
aba1xo até sua confluencia com o 
rio Cochá, por este abaixo até sua 
emboccadura no Carinhanha: da foz 
do Cochá no Carinhanha só'be por 
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este até sua confluencia com o cor~ 
r •go Frechciro Novo, dahi em de-
ante pelos limite entre o municí-
pios de Manga e de jan uaria. 

Art. 11 . Mirahy - Começam 
nos nascentes de Bom Successo e 
seguem atf as ultimas cachoeiras; 
uahi pelo alto da serra da Boa Vis-
ta até o corrego, por este até o 
Muriahé c por c te até o corrego 
Vau c dahi no e pigão da Passa-
~ ' 111 . 

Art. 13. Pedro Leopoldo. -a) 
O districto de Lapinha, no municí-
pio de Pedro Leopoldo, passa a 
denominar-se districto de Fidalgo 
o terá como séde a povoação de 

urnidouro, que terá tambem aquel-
la dcnominaç.'io. 

h) As divisas entre os districtos 
de Pedro Leopoldo e de Mattosi-
nhos são as seguintes: 

Vem pela estrada da Matta até 
o pon to em que esta é atravessada 
pela Estrada de Ferro Central, des-
te ponto segue pela cerca da Estra-
cl:-t, apanha o corrego do Engenho 
da . Sem1 c desce por este até sua 
h;11·rn no Ribei rão da Matta, neste 
pon to atravessa o Ribeirão e sobe 
pelo espigão fronteiro até a estra-
da de Mattosi nhos, sae para a Flo-
re~ta, dahi segue em linha recta 
ao açude do sr. Wenceslau de 
P:t ula Martins, e dahi em outra li-
nha rccta até o ponto da Serra 
d'i\nta, j:l na linha de perímetro 
do districto de Fidalgo . 

Art . 14 . Pomba. - Fica anne-
xa dn ao districto da cidade, no mu-
nicípio do Pomba, a parte denomi-
nnda "Accacios", do districto de 
Romfim, municipio de Palmyra. 

Art. 15. Prafa. - As divisas in-
ter-districtacs deste municipio fi-
t:llll ass im modificadas: 

11) As divisas do districto da sé-
de com o de Bom jardim são as se-
.t(uintes: A partir do rio Tejuco, na 
hurra do corrego "Samambaia", pe-
ln qual sobe até alcançar o espigão 
divisor das aguas do Tejuco e do 
Ribeirão Cocal; por este divisor, 
fi esquerda, 'até alcançar a divisa 
do município de Uberaba. 

b) As divisas do districto da sé-
de do mesmo município com o di • 
tricto de Rio Verde fi cam sendo as 
seguintes : 

A partir do Rio Verde, na bar-
ra do corrego do Areão, pelo qual 
sobe até alcança r o espigão divisor 
das aguas das Rio Verde e Prata; 
por este divisor, á esquerda, até al-
cança r as divisas do município de 
!tuyutaba . 

Art. 16. Rio Pardo. - As divi-
sas do districto de Agua Quente, 
são as seguintes: 

Do alto da serra da Oallinha nos 
limites do município do Rio Pardo 
com o de Boa Vista do Tremedal, 
ao alto do Barreiro Novo, dahi ao 
cume da "Chapada Alta", no rumo 
da cabecei ra da "Vereda do Rus-
são", por esta abaixo até a barra 
do Rio Pardinho no rio Pardo; des-
te logar com rumo direito á fazenda 
do S. Bartholomeu, dahi, pelo cor-
rego deste nome acima, margem 
direita, até a Chapada da Prata; 
dahi por uma recta ao corrego das 
Antas, por este abaixo até a sua 
harra no "Ribeirão" e dahi rumo 
direito ao Rio Maravilha e por este 
acima até a sua cabeceira na linha 
diviso ria do Estado de Minas com 
o da Bahia . 

Art. 17. Santa Barbara. - Fica 
restaurado o districto de Brumado 
com as divisas anteriores a lei 556 
de 1911 , modificadas pelas do dis-
tricto de São Bento, creado na pre-
sente lei . · 

Art. 18. S. Domingos do Prata. 
- As divisas entre os districtos de 
Dores da Babylonia e S. José do 
Oramma, no municipio de S. Do-
mingos do Prata, ficam constituídas 
do seguinte modo: 

Começando no Pontal, confluen-
cia entre os rios Piracicaba e Doce, 
seguem a linha divisoria das aguas 
destes dois rios até alcançar a 
actt1al divisa de Dores de Babylo-
nia com Sant' Anna do Alfié, seguin-
do-se por esta até o alto da fazen-
da do Taquaral. 

Art. 19. Serro. - Fica perten-
cendo ao districto de Nossa Se-
nhora da Mãe dos Homens do Tur-
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vo a CJQteJI.Sáo territorial do dis~ 
tricto de Paulistas que pelas divi· 
sas aadas pelo art. 2." ao munici-
pio de abi nopolls não ficam su-
jeitas administrativamente a este 
mun icipio. 

Art. 20 . Tlleuphilo Ottoni. - O 
distrlcto de Aymorés c sua séde 
passam a denominar- e Indiana . 

Art. 21 . Tiradentes. - O terri-
torio do município de Prados, com-
prehendido entre o rio Elvas e o 
rio das Mortes, fi ca pertencendo ao 
districto da séde do município de 
Tiradentes. 

Art. 22. Tiros. - O districto de 
Abaeté Diamantino, fica tendo a 
seguinte divisa: 

Começa na nascente do ribeirão 
da Oamellei ra, desce por este até 
sua barra no rio Abaeté desce por 
e!l te até sua barra no S. F rancis-
co; sóbe por este até a barra do 
rio Borrachudo; sobe por este até 
a ba rra do corrego das Palmeiri-
n h as; sobe este cor rego até sua 
nascente; desta, em linha rec ta, até 
a nascen te do corrego das Palmei-
ras; desce por este até sua barra, 
no rio Abaeté; desce por este até a 
ba rra do cor rego do Grotão; so-
be por este até sua nascente; dahi 
sobe sempre até atti ngir os altos 
divisores, na Serra Grande; segue 
sempre por estes divisores até en-
contrar a nascente do ribeirão da 
Gnmelleira , ponto de partida. 

CAPITULO Til 
Disposições geraes 

Art. 23 . Os territorios que se 
desloca rem, por força desta lei , da 
jurisdicção administrativa a que 
pertencem, sem indicação expres-
sa da j urisdicção a que transferem, 
passa rã o a pertencer ao districto 
ma is proximo dantro dos limites 
municipaes onde estiverem. 

Paragrapho uni co. A fixação 
das distancias, para os fins des-
te artigo1 será feita por decreto 
do poder executivo, depois de rea- ' 
lizadas as necessarias verifica-
ções. 

Art. 24. As propriedades en-
cravadas em um município e sujei-

tas admini trativamente a outro, li-
cam pertencendo ao município em 
4uc c ·tiverem si tuadas. 

Art. 25. Os limites inter-munici-
pacs serão definidos por meio de 
accordo entre as Camaras e Conse-
lhos Deliberativos interessados. 

§ 1." Para tal fim as municipali-
dades nomearão seus representan-
tes com poderes expressamente ou-
to rgados em lei. 

§ 2." s municipios, por meio de 
seus representantes, lirmarão com 
se us vizinhos um protocollo do qual 
c nstará o acco rdo que realizarem. 

§ 3." O accordo relativo a limi-
tes serà effectuado dentro de seis 
meze:,. 

§ 4. • Have ndo divergencia, os re-
pre entantcs dos municípios men-
ciolla ráo, com clareza, na acta que 
1;1~ lavrar, os seus motivos. 

Art. 26. Si o accordo não fôr 
effectuado dentro de se1s mezes, a 
con tar da data desta lei, ou si se 
mani festar divergencia, a solução 
do litigio será deferida ao Presi· 
dl'nte do Estado, que a submetterá 
:i commissão Geographica ou a en-
genheiros desta, para a respectiva 
decisão e demarcação, observando-
~;e os preceitos do n. 2 do art. 66 
da Constituição do Estado e § 3. • 
do art. 12 da lei n. 556, de 1911. 

Paragrapho uni co . O laudo de-
ciso rio, quer no caso do artigo an-
terior, quer na hypothese do pre-
~;e n te artigo, serei sujeito ã appro-
vaçiio do Congresso Estadual . 

Art . 27. Devem permanecer as 
actuaes linhas divisarias, desde 
qu e, a seu respeito, n!lo houver 
c0n trovcrsia ~ 

Paragrapho unico. As Camaras e 
os Conselhos Deliberativos, entre-
tanto, podem alterar taes divisas 
si assim j ul ga rcm conveniente, pe-
lo processo regulado no artigo 20, 
c com a providencia constante do 
pa ragrapho uni co do artigo 21 . 

Art . 28. Tres annos antes de 
completa r-se o decennio da presen· 
te divisão administrativa, as Ca-
maras Municipaes e demais interes-
sados deverão submetter ao Presi-
dente do Estado suas reclamações 
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c seus propositos para a nova re-
forma administrativa. 

§ I. • Pelo presidente serão en-
viados todos os papeis relativos ao 
assurnpto á corn missão Oeographi-
ça dQ Estado, a qual depois de os 
ler estudado, proferirá seu parecer 
c apresentará uas suggestões até 
um anno antes de completar-se o 
dcccnnio. 

§ 2. • Os pedidos que não forem 
nprcsentados no prazo fixado nes-
te nrt igo não se rão contemplados 
para a reorganização do proje-
cto. 

Art. 29. A divisão administrati-
vn a vigorar para o decennio que 
se vnc abrir com a presente lei será 
:1 constante do quadro annexo. 

Art. 30. Revogam-se as disposi-
çties em contrari9 . 

ANNEXO 
Quadro da divisão administrativa 

do Estado de Minas Geraes 
AI3BAD IA DO BOM SUCCESSO 

Districtos: 
N. S. da Abbadi a de Bom Sue-

cesso. 
Mntto Grosso 

ABAETE' 
Districtos: 

Abaeté 
N. Senhora de Lorcto da Mona-

da Nova 
S. Gonçalo do Abaeté 

ABRE CAMPO 
Districtos: 

Abre Campo 
Sa nto Antonio do Oramma 
S. João do Matipoó 
Sa nto Antonio do Matipoó 
S. José da Pedra Bonita 
Sani'Anna da Pedra Bonita 

AGUAS VIRTUOSAS 
Districtos: 

Ag uas Virtuosas 
· Lambarysinho 

ALFENAS 
Districtos: 

A trenas 
S. João do Barranco Alto 

S. Joaquim da Serra Negra 
crrania 

ALT RIO DOCE 
Districtos: 

Alto Rio Doce 
S. Caetano do Chopotó 
Dores do Turvo 
S. Domingos de Monte Alegre 

ALVINOPOL.IS 
Dislrirtos: 

Alvi nopolis 
Snucle 
Fonseca 
S. Sebastião do Sem-Pei xc 

ANTON IO DIAS 
Districlos: 

Antonio Dias Abaixo 
ltahirito 
Santn Anna do Paraíso 

CLAUDIO 
Districtos' 

Claudio 
Cachoeira ele Santo Antonio 

ARAGUARY 
Districlos: 

Araguary 
San t'Anna el o Rio das Vdhas 
Piracicahyba 
Amanhece 

ARASSUAHY 
Districtos: 

Arassuahy 
Bom Jesus do Lufa 
S. Domin gos de Arnssuahy 
Bom Jesus do Pontal 
ltinga 
Commercinho 
Santa Rita do Itingn 
São Roque 
S. Pedro do Jequitinhonha 
Carahy (S . José ele) 

ARAXA' 
Districtos: 

Araxá 
Nossa Senhora da Conceição 
Dores de Sa.nta juliana 
Tapyra 

ARCEBURGO 
Districto: 

Arceburgo 
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AR EAD 
Districlo: 

S. Sebasti ão do Areado 
AYURUOCA 

Districtos: 
Ayuruoca 
Carvalhos 
Boca i na 
Passa Vinte 
Livramento 
Serranos 

AYMORE'S 
Districtos: 

Aymorés 
S . Benedicto 
Penha do Capim 
S . Sebastião do Alto Capim 
Hesplendor 

BAEPENDY 
Disfricfos: 

Baependy 
S. Thomé das Letras 
S. Sebastião ela Encruzilhada 

BAMBUHY 
Districto: 

Bambuhy 
BARBACENA 

Dislrictos: 
Nossa Senhorn da Piedade d t! 

Barbacena 
Santa Barbara do Tugurio 
Desterro do Mello 
Pedro Teixe ira 
Campolide 
Sa nt'Ann a do Carandahy 
S. Sebastião elos TMres 
Rias Fortes 
Nossa Senhora das Dores do!; 

Remedios 
Santa Rita da Ibitipoca 
Sant'Anna do Livramento 
União 
Santo Antonio da lbcrti oga 
S. José da Ressaquinha 
lhéos 

BELLO HORIZONTE 
Districtos: 

Bello Horizonte 
Venda Nova 

TREMEDAL 
Dislrictos: 

Tremedal 
S. Seba tião de L.cnçóe~:~ 
Santo Antonio do Matto Verde. 

ão João 'de Pernambuco 
Santo Antonio de Mamonas 
Santa Rita 
Santo Antonio elo Brejo 'dos 

Martyres 
. João do Bonito 

BOCAYUVA 
Districtos · 

Bocayuva · 
Olhos d' Agua 
Terra Branca 
Barreiros 
Tayobas 

BOM DESPACHO 
Districlo : 

Bom Despacho 
BOMFIM 

Districtos: 
Bomfim 
Campo Alegre 
Rio Manso 
Dom Silverio 
Piedade dos 'Geraes 
Sant' Anna do Paraopeba 
Bcllo Valle 
Porto Alegre 
Brumadinho 

BOM SUCCESSO 
Districtos: 

Bom Succes!'n 
Santo 'Antonio do Amparo 
São João Baptista 
São Thiago 

BORDA DA MATTA 
Districto: 

Borda da Matta 
BREJO DAS ALMAS 

Districto: 
Brejo das Almas 

BUENOPOLIS 
Districtos: 

Buenopolls 
Joaquim Felicio, 
Curimatahy 



CAB VER E 
Dislrlctos: 

Cabo Verde 
Barra 
Conceição da Boa Vista 

CACHOEIRA 
Districlos : 

achoeira 
S. Antonio do ltahym 

CAETE' 
Dislrictos: 

Caeté 
Morro Vermelho 
Penha 
Roças Novas 
União 
Taquarassu' 

CALDAS 
Dislrictos: 

Caldas 
Santa Rita de Caldas 
lpuyu'na 
S. Benedicto 

CAMBUHY 
Dislrictos: 

Cambuhy 
Bom Retiro 
Bom Jesus do Carrego 

CAMBUQUIRA 
Districto: 

Cambuquira 
CAMPANHA 

Districlos: 
Campanha 

280 

Nossa Senhora da Conceição da 
Ponte Alta 

CAMPESTRE 
Dislricto: 

Campestre 
CAMPO BELLO 

Districtos: 
Campo Bello 
Crystaes 
Nossa Senhora das Candeias 
São Sebastião do Porto de 

Meneie~ 
CAMPOS GERAES 

Dislirctos: 
Campos Geraes 
Carrego do Ouro 

Espirito Santo dos Coqueiros 
Campo do Meio 

,CAPELLIN HA 
Dlslrlclos: 

Capellinha 
Agua BOa 

CARACOL 
Dislriclo: 
Ca racol 

CARANGOLA 
Dislrictos : 

Carangola 
São Francisco do Gloria 
Divino do Espírito Santo 
Espera Feliz 
São Matheus 
Arrozal 
Guimarães 

CARATINGA 
Dislriclos: 

Caratinga 
lnh apim 
Entre Folhas 
Vermelho Novo 
Vermelho Velho 
Santo Antonio do Manhuassu' 
Veadinho 
Bom jesus do Galha 
Torres 
Sant'Anna do lmbé 

CARMO DO PARANAHYBA 
Districto: 
Carmo do Paranahyba 

CARMO DO RIO CLARO 
Disfricfos: 

Carmo do Rio Claro 
Conceição da Apparecida 

CASSIA 
Disfri ctos: 

Cassia 
Delfinopolis 
Dôres de Ponta Alta 

CATAGUAZES 
Disfrictos: 

Cataguazes 
Sant' Anna de Cataguazes 
Porto de Santo Antonio 
Vista Alegre 
Itamaraty 
Cataguarinho 

Lnranjal 
~ rreno 

CAXAMBU' 
Dislrictos: 

Caxnmbu' 
Soledade 

CHRISTINA 
Dislriclos: 

hristina 
NCEIÇÃO 

Di. !ricfos: 
Conceição 
Corregos 

. Domingos do l~io do Peixe 
Morro do Pilar 

Santo Antonio do Rio Abaixo 
Sa nto Antonio da Tapera 
S. José da Brejauba 
Congonhas do Norte 

. Sebastião do Rio Preto 
I també 
Paraúna 
Fechados 
S. José do Passa Bem 
Viamão. 
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 

Disfricfo: 
Conceição do l~io Verde 

CONQUISTA 
r listlitios: 

Conq uista 
jubahy. 

CONTAGEM 
Llis ;' rictt •~: 

Contagem 
Ca mpanhã 

Vargem da Pantana 
Neves 

CORINTHO 
Dislrictos: 

Corintho 
Morro da Garça 

COROMANDEL 
I J.stridos: 

orornandel 
A hbadia dos Doú ra'dos 

CURVELLO 
Districtos: 

Curvello 
Si l~a jardim 
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Piedade do ngrc 
Andrcquicé 
Trahira 
Paraúna 
Santa Rita do Cedro 

anto Antonio da Lagôa 
lpiranga 
Almas 

IJIAMANTINA 
Dislriclos: 

IJiamantina 
Cnrralinho 
M~nd a nha 
l ~io Manso 
S. João da Chapada 
Dattas 
Gouvêa 
lnhahy 
Rio Preto 
Pouso Alto 
Mercês do Arassuahy 
Gloria 
Cnmpinas til' S. Sebastião 
Guinda 
Conselheiro Malta 
Francisco Sá 

DIVINOPOLIS 
Dislricto : 

Divinopolis 
DOI~ES DA BOA ESPEHAN t;/\ 

Dislriclos: 
Dores da Boa Esperançil 
ltacy · 
Congonha. 

DORES 00 t\ TERI~ADO 
Dislrictos: 

Dores do A tl·rratlo 
Garimpo das Canôas 

DORES O !NO/\ Y A' 
Dislriclos: 

Dores do lnda yá 
Espí rito Santo do Qu artel Geral 
Estrella 

ELOY MENDES 
Dislriclo : 

Eloy Mende,S 
ENTRE mos 

nisl rir/os : 
J;:ntre Rios 
Serra do Camapuan 
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São Bra7. do Suassuhy 
S. Sebastião do Gi l 
Desterro de Entre Rios 
l~io do Peixe 
Lagoinha 

ESTRELLA DO SUL 
Dislricios: 

Estreit a do Sul 
Santa Rita da Estreita 
f~i o das Pedras 
Doliarina 
S. ebastiáo do Paranahyba 

FORMIGA 
Dislriclos: 

Formiga 
Arcos 
Carmo de Pains 
Porto Real de S. Francisco 

FO IHALEZA 
Dislriclos: 

Fortaleza 
Cachoei ra do Pajehu' 

FRUCTAL 
Dislriclos: 

Fructal 
S. Francisco de Salles 
Commendador Gomes 

GUANHÃES 
Dislrictos: 

Guan hães 
Dores de Guanhães 
Braúnas de Guanhães 
Farias de Guanhães 
Porto de Guanhães 
Tra\'essão de Guanhães 
,lequitibá de Guanhães 
Sapucaia de Guanhães 

GUAPE' 
Disl ri elos: 

Guapé 
Araujos 
S. Sebastião dos Franciscos 

GYMIR IM 
Districlo: 

Gyrnirim 
GRÃO MOGOL 

Dislriclos: 
Grão Mogol 
Nossa Senhora da Conceição da 

Extrema 

anto Antonio da ltacambira 
Santo Antonio do Riacho dos 

Machados 
. José do Gorutuba 

Porteirinha 
Santo Antonio do Gorutuba 

GUARANESIA 
Dislriclos: 

Guaranesia 
S. Pedro da União 
Santa Cruz do Prata 

GUARANY 
Dislriclo: 

Guarany 
GUARARA' 

Districlos: 
Guarani 
Bicas 
Maripá 

GUAXUPE' 
Dislriclos: 

Guaxupé 
S. Sebastião da Barra Mansa 

INCONFIDENCIA 
Districlos: 

Co ra ção de Jesus 
Extrema 
Jeq uitahy 

ITABmA 
Dislriclos: 

ltabi ra 
S. José da Lagôa 
Santa Maria 
Nossa Senhora do Carmo 
Alliança 

IT ABIRA DO CAMPO 
Districlos: 

ltahira do Campo 
S. Gonçalo do Bação 
Moeda 
S. José do Paraopeba 
Aranha 

ITAJUBA' 
Dislriclos: 

ltajubá 
Santo Antonio de Pirangussu' 
Solednde de Itajubâ 

ITAMBACURY 
Dislrictos: 

ltambacury 
Aranã 
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Frei Serafim 
Egreja Nova 

ITANHANDU' 
Dislricios: 

ltanhandu' 
S. José do Picu' 
Alagôa 

!TAPE EHICA 
Dislriclos: 

I tapccerica 
Nossa Senhora das Dores do Cu-

macho 
Senhor Bom Jesus da Pedra do 

' lndayá 
Nossa Senhora do Desterro 
S. Sebastião do Curral 
Santo Antonio dos Campos 

ITAúNA 
Dislrictos: 

ltaúna 
Carmo do Cajuru' 
ltatiayussu' 
Conq uista 
Serra Azul 

ITUYUTABA 
Dislriclos: 

Ituyutaba 
Santa Victoria 

JACUHY 
Dislrictos: 

,l acu hy 
Santa Cruz das Areia 

JACUTIN'GA 
Dislriclo: 

Santo Antonio do Jacutin ga 
JAGUARY 

Dislriclos: 
,laguary 
S. José de Toledo 

JANUARIA 
Dislrictos: 

,lanuaria 
Brejo do Amparo 
Mucambo 
S. João das Missões 
Pedras de Maria da Cruz 

JEQUERY 
Dislrictos: 

Jequery 
Grotta 

' I 

JEQUITINHONHA 
Dislrictos: 

S. Miguel de Jequitinhonha 
S. João da Vigia 
Salto Grande 
Joahyma 

JOÃO PINHEIRO 
Dislriclos: 

João Pinheiro 
Catinga 
Ca:uw Brava 
Veredas 

JUIZ DE FORA 
Vislrictos: 

.!•liz ele Fóra 
AguR Limpa 
Paula l.i1 ·1a 
Rosario 
S. Francisr:o de Paula 
Vargt'm Ora•1de 
~'. José do Rio Preto 
Porto elas Flores 
S. Pl'elro de Alcantara 
Sant'Anna do Desterro 
S;t r:tnelv 
Chacara 
Mathias Barbosa 
Mariano Procopio 
nernfica 

LAGOA DOURADA 
Dislricto: 

l.agôa Dourada 
LAVRAS 

Vislrictos: 
Lavras 
Conceição do Rio Grande 
l~osario 
lngahy 
Carmo elas Lumin arias 
Santo Antonio da Ponte Nova . 
Carrancas (Nossa Senhora da 

Conceição de). 
Ribeirao Vermelho. 

LEOPOLOINA 
Dislricfos: 

Leopoldina. 
Campo Limpo. 
Conceição da Bôa Vista. 
Providencia . 
Piedade. 
Rio Pardo. 
Recreio. 
Santa Isabel. 
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São Joaquim. 
Thcbas. 

LIMA OUAHTE 
.. Oil;triclos: 
Lima Duarte. 
Conceição tlc lbitipoca . 
S. Domingos da Bacaica. 
Sant'Anna do Carambéo. 
S. Antonio da laria . 

LUZ 
Ois/ ri elos: 

Luz do Aterrado . 
Cor rego d' Anta. 
Esteios. 

MANGA 
Ois/ ri elos: 

Manga. 
MorTinhos. 
Japoré . 

MALACACHETA 
Oislriclos: 

Santa Rita do Malacacheta. 
Trindade. 
Setubinha. 
Setubal. 

MANHUASSU' 
Oislrictos: 

Manhuassú. 
Santa Margarida. 
São João do Manhuassú. 
Santa Helena. 
São Simão. 
São Sebastião do Sacramcn to. 
Sant'Anna do Manhussú. 
Alegria . 
São Luiz. 

MANHUMIRIM 
Dislricfos: 

Manhumirim. 
Presidente Soares . 
Dores do Rio José Pedro . 

MAH DE HESPANHA 
Oislriclos: 

Mar de Hespan ha. 
Engenho Novo. 
Monte Verde. , 
Santo Anto nio do Aventureiro .1 
Santo Antonio do Chitldor. 
Penha Longa. 
Sã0 Pedro do Pequery. 
Soledade do Chiador. 

MARIANNA 
Oislriclos: 

Mttrianna. 
Passagem 
São Sebastião . 
Sumidouro. 
Camargos. 
São Caetano. 
Cachoeira do Brumado. 
Santa Rita Durão . 
Furquim. 
S. Gonçalo de Ubá. 
Boa Vista. 
São Domingos. 

MARIA DE FE' 
Oislricto 

Maria da Fé. 
MEIKES 

Oislriclo: 
Mercês elo Pomba . 

MINA NOVAS 
Dislrictos: 

Minas Novas. 
Chapada. 
Sucuritl. 
Agua Limpa . 
Piedade. 
Veredinha. 
Caiçara . 

MIRAHY 
Ois/ ri elos: 

Mirahy . 
Dores de Victoria . 

MONTE ALEGRE 
Dislriclo: 

Monte Alegre. 
MONl(l~ CARMELLO 

Oistriclos: 
Mo1rte Ca rmell o. 
Nossa Sen hora da Abbadia da 

Agua Suja . 
lrah y. 
Doradoquara . 

MONTE SANTO 
Ois/ri elos: 

Monte Santo. 
São João Baptista das Posses 
Milagres. 

MONTES CLA IWS 
Distrirlos: 

Montes Claros. 
Morrinhos. 

Jurnmcnto. 
Bclla Vista. 

MURIAHE' 
Oislrictos : 

ão Paulo do Muriahé. 
Nossa Senhora do Gloria. 
Santa Rita do Gloria. 
Santo Antonio do Gloria. 
l~osa rio da Limeira. 
São Franci. co da Boa Farni li a. 
Patrocinio do Muriahé . 
Pirapanema. 
Bom Jesus da Cachoeira Alegre . 

MUZAMB INH O 
Oistrictos: 

Muzambinho. 
Monte Bello. 

OLIVEIRA 
Oislrictos: 

Oliveira. 
Carmo da Matta. 
São Francisco de Paula . 
Japão. 
Sant'Anna do Jacaré. 
Antonio Justiniano. 

OURO FINO 
Districlos: 

Ouro Fino. 
Campo Mystico. 
Monte-Sião. 
Chrysolia. 

OURO PRETO 
Oislricfos: 

Ouro Preto. 
Antonio Dias. 
São Bartholomeu. 
Cachoeira do Campo. 
Soledade. 
Casa Branca . 
Anton io Pereira. 
Ouro Branco. 
São Gonçalo do Ama ran te. 
l~io das Pedras . 
São Juhão. 
São Gonçalo do Monte. 

PALMA 
Oisfricfos: 

Palma. 
Cysneiros. 
I tapirussll. 
Si lvei r a Carvalho. 
Morro Alto. 

PALMYRA 
Dislrictos: 

Palmyra. 
S. João da S rra. 
Conceiçao do Formoso. 
Dores do Parahybuna . 

PARA' DE MINAS 
Ois/rictos: 

Pará. 
. José da Vnrginha. 

Santo Antonio do Rio de S. João 
Acima. 

Matheus Leme . 
S. Gonçalo do Pará. 
S. Joaquim de Bicas . 
Floresta l. 

PAI~ACATU' 

Oislrictos: 
Paracatú. 
Guarda-Mór. 
Rio Preto. 
Morrinhos. 
Lage . 
Buritys. 
Formosa. 
Garapicava. 
joanapolis. 

PARAGUASSU' 
Oislricfos: 

Paraguassll. 
Paramirim. 

PARAISOPOLIS 
Oislrictos: 

S. José do Paraiso. 
Conceiçi'w dos Ouros. 
Capivary . 
Sant' Anna do Sapucahy-Mirim. 
Gonçalves. 

PARAOPEBA 
Oisfricfos: 

Paraopeba. 
Araçá. 
Cordisburgo. 

PASSA QUATRO 
Oislricfo: 

Passa Quatro. 
PASSA TEMPO 

!Jislricto: 
Passa Tempo. 

PASSOS 
Oistrictos: 

Passos. 



S. João Baptista do Olaria. 
S. José da Barra. 

PAT S 
Dislric los: 

Patos. 
Sant' Anna de Patos . 
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Senhora da Piedade da Lagôa 
Formosa. 

Dores do Areado. 
Santa Rita de Patos. 

Qui ntinos. 
S. Pedro da Ponte Pirme. 
Andréquicé. 
S. Luiz. 

PATROCINJO 
Di si ri elos: 

Patrocí nio. 
S. Sebastião da Serra do Sa li-

tre. 
Cruzeiro da Fortaleza. 
S. Sebastião de Pas a Tempo . 
Santa Rosa. 

PATROCINIO DE GUAN HÃES 
Ois/ri elos: 

Patrocínio de Gua nhães. 
Divino. 
Gonzaga. 

PEÇANHA 
Dislriclos: 

Peçanha. 
Santa Thereza do Bonito. 
S. Pedro do Suassuhy . 
Santo Antonio da Figueira 
Sant' Anna do Suassuhy. 
Folha Larga. 
S. José do Jacury. 
S. Gonçalo do Ramalhete . 

PEDRA BI~ANCA 
Dislrictos: 

S. Sebastião da Pedra Branca . 
S. José do Alegre. 

PEDIW LEOPOLDO 
Dislrictos: 

Pedro Leopoldo . 
Mattosinhos. 
Fidalgo. 
Capim Branco. 
Vera Cruz. 
Prudente de Moraes. 

PEQUY 
Dislriclos: 

Santo Antonio do Pequy. 
Onça . 

PJ:: IWOE 
Dislrictus: 

Perdões. 
Cann averdc. 

PIRAPORA 
Dislriclus: 

Pirapora . 
Lassilncc. 
S. Frnncisco de Pirapora . 
Guaicuhy. 

PJRANGA 
Dislriclos: 

Piranga. 
Oliveira. 
Braz Pires. 
Calambáo. 
Santo Antonio do Pirapetinga. 
Porto Seguro. 
Guaraciaba. 
Pi nheiros. 

PIT,\NGUY 
Disfrictos: 

Pitanguy. 
Conceição do Pará. 
Cercado. 
Maravilhas. 
Abbadia. 
Conceição do Pompéo. 
Papagaios. 

PIUMHY 
Dislriclos: 

Piumhy. 
Perobas. 
Boca i na. 
Pimenta . 
S. Roque . 

POÇOS DE CALDAS 
Disfricto: 

Poços de Caldas. 
POMBA 

Dislriclos: 
Pomba . 
Taboleiro . 
Silveiras . 
Pira(tba . 

PO~'-i'f'E NOVA 
Dislriclos: 

Ponte Nova . 
Sa nta Cruz do Escalvadn. 
Amparo da Serra . 
Urucú . 
Piedade da Ponte Nova. 
Rio Doce . 

. José dos Orator!os. 
Vau-Assú. 
Barra Longa. 

POUSO ALEGRE 
Dislriclos: 

Pouso Alegre. 
Nossa Senhora da Estivn. 
S. José do Congon hal. 

POUSO ALTO 
Di. lriclos: 

Pouso Alto. 
ant'Anna do Capivary. 

D. Viçoso. 
PI~ADOS 

Dislricfos: 
Prados. 
S. Francisco Xavier . 
Dores de Campos . 
Barroso. 

PRATA 
Disfrictos: 

Prata. 
Bom Jardim . 
Rio Verde. 

ITANHOMJ 
Districfos: 

Itanhomi . 
Floresta. 
Cuieté. 
Lajão. 
Tarumirim . 

QUELUZ 
Disfrictos: 

Quefuz. 
Alto Maranhão . 
Sa nto Amaro. 
Casa Grande . 
Sant' Anna do Morro do Chapéo. 
Cattas Altas de Noruega. 
Jtaverava . 
Lamim . 
Caranahyba. 
S. João do Carrapicho. 
Capelfa Nova das Dores. 
Christiano Ottoni . 
Congonhas do Campo. 

RIO BRANCO 
Districtos: 

Rio Branco. 
São Geraldo. 
Guiricema. 
São José do Barroso. 
Santo Antonio das Mariannas. 
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RIO CASCA 
Districtos: 

Rio Casca. 
São Pedro de Ferros. 
São Sebastião de Entre Rios. 
Jurumirim . 

I~IO ESPERA 
Dislricto: 

Rio Espera. 
RIO J .SE' PEDRO 

Districlos: 
Santo Antonio do Rio José Pe-

dro. 
S. José da Ponte Nova . 
Passagem do José Pedro . 
Pockrane. 

RIO NOVO 
Dislriclos: 

Rio Novo. 
Piau. 
Uoianá . 

RIO PARDO 
Dislricfos: 

Rio Pardo. 
Nossa Senhora do Patrocínio dn 

Serra Nova. 
São João do Paraíso. 
Agua Quente (Sant' Anna da) . 
Veredinha (N . Se'nhora da Aju-

da da) . 
RIO PRETO 

Districfos: 
Rio Preto. 
S. Sebastião do Barreado . 
San ta Barbara do Monte Verde. 
S. Sebastião de Taboão. 
N. Senhora ela Conceição do Bo-

queirão . 
Santa Rita da Jacutinga. 

RIO PIRACICABA 
Dislricto : 

S. Miguel do Piracicaba . 
SABARA' 

Districtos : 
Sabará. 
Lapa. 
Raposos. 
Cuyabá. 

SABINOPOLlS 
Distr/Ctos: 

Sabi nopolis. 
S. José dos Paulistas. 



Quilombo. 
Patrimonio. 

SACRA MENTO 
Dislrictos: 

Sacramento. 
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S. Mi guel da Ponte Nova. 
N. Senhora do Desterro do De!'-

emboque. 
São João Baptista da erra da 

Canastra. · 
A UNAS 

Dislrictos: 
Santo Antonio das Salina~. 
Pas!'agem da Vereda. 
Agua Vermelha. 
Santa Cruz de SalinM. 
Tayobeira. 
SANT'A NNA DOS FERROS 
Disfrictos: 

San t' Anna. 
S. Sehastião dos Ferreiros. 
Sete Cachoeiras . 
Joanesia. . 
Santo Anton io de Carat111ga . 
Esmeraldas. 
Santa Rita do Peixe. 
ltàuninha. 

SANTA BARBARA 
Disfrictos: 

Santa Barbara . 
S. João do Morro Grande. 
Cocaes. 
Rio São Francisco. 
Cattas Altas . 
S. Gonçalo do Rio Abaixo . 
Conceição do Rio Acima. 
S. Bento . 
Bom Jesus do Amparo . 
Brumado. 

SANTA CATHARINA 
Dislricfos: 

Santa Catharina. 
Conceição da Pedra. 

SANTA LUZIA DO RIO DAS 
VELHAS 

Dislricfos: 
Santa Luzia . 
Lagoa Santa. , 

1 Prudente de Moraes. 
Baldim.· · 
Ribeirão de JaboticatubaR . 
Riacho Fundo. 
V espasiano. 

ANTA MARIA O UAS. UHY 
Dislricios: 

Santa Mnrin do unssuhy. 
Poaia. 
Crystaes. 
Mo rubáo . 

SANTA QUITERIA 
Dislrictos: 

Sa nta Quiteria. 
Capell a Nov:1 do Betim . 

EXTREMA 
Districlo: 

Extrema. 
SANTA RITA DO SAPUCAHY 

Disfricfos: 
Santa Rita do Sapucahy . 

. Sebastião da Bella Vista . 
ANTO ANTONIO DO MA-

CHADO 
Disfrictos: 

Santo Antonio do Machado. 
S. João Baptista do Dourmli-

nho. 
Canna do Reino . 

SANTO ANTONIO DO MONTE 
Districlos : 

Santo Antonio do Monte. 
N. Senhora da Saude. 
La goa da Prata. 

TIROS 
Districfos: 

Santo Antonio dos Tiros . 
S. José do Canastrão. 
Abaeté Diamantino. 
S. DOMINGOS DO PRATA 
Disfrictos: 

S. Domingos. 
Sant' Anna do Alfié. 
Dionysio. 
Vargem Alegre. 
Babylonia . 
Santa Isabel. 
Jlhéos do Prata. 
S. José do Gramma. 

S. FRANCISCO 
Districtos: 

São Francisco. 
Morro. 
Conceição da Vargem. 
Serra das Araras. 

Urucuia. 
Sa nto Antonio da Manga de S. 

l~omão. 
Nossa Senhora da Conceição do 

Ca pão Redondo. 
S. GONÇALO O SAPUCA I!Y 

Dislrictos: 
S. JOnçalo do aputahy. 
Volta Grande . 
Santa Isabel. 
Retiro. 
Pnrcdes do Sapucahy. 

S. GOTHARDO 
Districfos: 

S. Gothardo. 
S. Jeron ymo dos Poções. 
S. losé dn:; Perobas . 
S. Francisco da. Chí!gas . 

IT AMARANDYBA 
Disl ri elos: 

lt nmara ndyba. 
11arrciras. 
Penha de França . 
Lo rena. 

S. JOÃO D'EL-REY 
Disfricfos: 

S. João d'EI-Rey . 
S,1nto Ahtoqio do ~io das Mor- · 

tes . 
Santa Rita do Rio Abaixo. 
S. Mi guel do Cajurú. 
N. Senhora da Conceiçfto da 

Barra. 
N. Senhora de Nazarcth. 
S. Gonçalo de lbituruna. 
Brumado . 

S . .jOÃQ EVANGELISTA 
Disfricfos: 

S. João Evan gelista .' 
S. Sebastião dos Pintos. 
Santo Antonio da Columna . 

S. JOÃO NEPOMUCENO 
Districtos: 

S. João Nepomuceno . 
Descoberto. 
Tartt-Assú. 
Santa Barbara. 
Rochedo. · 
S. José da Cachoeira.· 
S. JOSE' DOS BOTELHOS 
· Distrlctos: 

S. José dos Botei h os. 
Santa Rita das Palmeiras. 

S. JOSE' D'ALEM ARAHYBA 
Disfrictos: 
. José d' Além Pnrahyba. 

Angustura. 
ant' Anna do Pi rapetingn. 

S. e bastião da Estrclla. 
Volta Grnnde. 
S. Luiz. 
Espirito nnto da Agun Limpa. 

SÃO MANOEL 
Disf ricfos: 

. Ma noel. 
Pinhct!bn . 

S. MANOEL O MUTUM 
Disfr icfos: 

M utum. 
S. Sebastião do Occidente. 
Bom Jardim. 
S. Antonio do Mutum. 
S. Francisco do Humayt1. 
S. PEDRO DE ALCANTARA 

Disfricfos: 
S. Pedro de Alcantarn. 
S . Antonio da Pratinha. 
S. SEBASTIÃO DO PARAISO 

I 

Districfos: 
S. Sebastião do Parniso . 
Guayanazes. 
Espirito Santo do Prata. 
Capetinga . 
Guardinha. 

S. THOMAZ DE AQUINO 
Disfricfo: 

S. Thomaz de Aquino . 
SERRO 

Disfrictos: 
Serro. 
S. Antonio do Rio do Peixe. 
N. Senhora dos Prazeres dQ Mi-

lho Verde. 
S. Antonio do ltamb>Ó. 
S. Gonçalo do Rio das Pedras. 
S. .José do ltapanhoacaqga. 
N. Senhora Mãe dos Homens do 

Turvo. 
N. Senhora da Pen'lia do ,Rio 

Vermelho. 



SETE LAGOAS 
Districtos: 

Sete Lagoas. 
lnhauma. 
J quitibá. 
Burity. 
Fortuna. 

SILVESTRE FERRAZ 
Districtos: 

Silvestre Ferraz. 
S. Lourenço. 

SILVIA NOPOLIS 
Districtos: 

Sllvianopolis. 
Espirito Santo do Dourado . 

THEOPHILO OTTONI 
Districtos: 

Theophilo Ottoni. 
Poté. 
Wo Preto. 
Aguas Be1las. 
Urucu'. 
Indiana . 
Concordia . 

TIRADENTES 
· Districtos: 
Tiradentes. 
S. Francisco de Assis do Onça. 

TOMBOS 
Dislricto: 

Tombos. 
TRES CORAÇOES DO RIO VERDE 

Districto: 
Tres Corações. 

TRES PONTAS 
Districtos: 

Tres Pontas. 
Sant' Anna da Vargem. 
Pontalete. 

TURVO 
Districtos: 

Turvo. 
S. Vicente Ferrer. 
S. Bom Jesus do Jardim. 
Arantes. 
Madre Deus do Rio Grande. 

UBA' 
Districtos: 

Ubâ. 
Sant' Anna do Sapé. 

S. José dos Tocantins. 
Rodeiro. 
Divino. 
Conceição do Turvo. 

UBERABA 
Districtos: 

Uberaba. 
Conceição das Alagoas. 
Dores do Campo Formoso. 
S. Miguel do Verissimo. 

UBERABINHA 
Distrlctos: 

U berabinha. 
Santa Maria. 
Martinopolis. 

VARGINHA 
Districtos: 

Varginha. 
Carmo da Cachoeira. 

VIÇOSA 
Districtos: 

Viçosa. 
S. Sebastião do Herval. 
S. Miguel do Araponga . 
S. Sebastião do Coimbra. 
S. Antonio dos Teixeiras. 

l..t. 

I• o 

' I . ..1 

S. Sebastião da Pedra do Anta. 
S. Vi cente do Gramma. 
S. Mi guel do Anta. 
Palestina. 

VILLA BRAZ 
Districfos: 

Vi11a Braz. 
Piranguinho . 

VILLA BRASILIA 
Disfrictos: 

Brasilia. 
Assis Brasil . 
Contendas. 
S. Antonio da Boa Vista . 
S. João- da Ponte. 
Campo Redondo. 
lbiracatu' . 
Ubahy. 

VILLA NEPOMUCENO 
Districto : 

Nepomuceno. 
VILLA RESENDE COSTA 
Districfo: 

Resende Costa. 
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VlLLA NOVA DE LIMA 
Dlstrlctos: 

Vi lia Nova de Lima. 
Rio Acima. 
Piedade do Paraopeba. 
VILLA NOVA DE RESENDE 
Districtos: 

Vi lia Nova de Resende. 
Alpinopolis. 
Bom Jesus da Penha . 

VJRGINIA 
Districto: 

Virgínia. 
r 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados, 9 de agosto de 1923.-
0 presidente, João Lisboa. - O t• 
secretario, Euler Coelho. - O 2. • 
secreta rio, Annibal Assumpção. 

A imprimir-se. 
Do director da Faculdade de Di-

reito de Minas, ag radecendo as 
homenagens prestadas pelo Sena-
do á memoria do lente da mesma, 
dr . Virgilio Martins de Mello 
Franco.- Inteirado . 

Dos presidentes das Camaras de 
Rio Novo e Campestre, protestan-
do contra o desmembramento de 
qualquer parcella do territorio dos 
seus municipios.- A' commissão 
Mista. 

Representações 
De fazendeiros residentes no dis-

tricto rle Campestre, pedindo a 
transferencia de suas propriedades 
para o districto de Conceição de 
Bell a Vista, municipio de Cabo 
Verde .- ldentico despacho . 

De moradores de Veadinho, S. 
José do Oriente, Ribeirão Bueno e 
Directorio Politico e habitantes do 
districto de I;loresta, pedindo a ele-
vação deste districto a municipio .·-
!J ~ ntico despacho. 

Telegrammas 
Do presidente da Carilara de Rio. 

Pardo, pedindo, em nome dessa edi-
lirl nde, o npoio do Senado, no sen-
tido •de não ser' transferida de seu 
municipio ·para o de Salinas a po-' 

A. s.-19 

voação de Taiobeiras.- O mes-
despacho. 

Do mini tro americano, mr. Mor-
gan, agradecendo as homenagens 'J.__ 
do Senado á memorla do Presiden/ ...... 
te Warren Harding. - Sciente. 

Communicação 
O SR. PRESIDENTE comm uni-

ca que, o sr. Diogo de Vasconcel-
los, por ligeiramente indisposto, 
deixa de comparecer á sessão de 
hoje .- Inteirado. 

Declaraçcio de voto 
O SR. MIGUEL LANA: - Pe-

di a palavra, sr. Presidente, para 
declarar que sou inteiramente soli-
dario c~m o gesto do Senado Mi-
neiro, quando, na ·sessão de 9 do 
corrente mez, votou un animeme111e 
as moções apresentadas e brilhan-
temente justi fi cadas pelos nossos 
i1lustres co1legas ·- os srs. João 
Pio e Alfredo Catão, apoiando a 
acção administrativa e política do 
srs. Presidentes da Republica ·e do 
Estado - os srs. drs. Arthur Ber-
nardes e Raul Soares. Peço 'a v. 
ex c. se sirva mandar se consigne 
na a c ta esta ·minh a declaração. ~ 
: O SR . PRESIDENTE: - O no-
bre senador se rá attendido. 

O SR . JOÃO PIO, obtendo a p'.t-
lavra, requer e é approvado, seja 
incluido na ordem do dia da sessã '> 
seguinte o projecto n. 119, da Ca-
mara, sobre reforma administrati-
va do Estado, que acaba de ser li-· 
do no expediente. 

Passa-se á 
Apresentação de pareceres, proje-

ctos, indicações e requerimen-
tos . 

Honras de princlpes aos cardeacs 
O SR. LEVINDO COELHO (sem 

revisão do orador:- Sr.' P'residente. 
o acto do governo da Republica, 
determinando sejam equiparados, 
em nossos wotocollos, para os fins 
da precedencia diplomatica, os 
cardeaes da Egreja Catho)ica aos 
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prmcrpes de sangue, ' uccc ore~ r~so1t'r Ç fi ·u . p rtolt urna larga 
de soberanos, ex tremamente ·sensi· corrente de sympath jn .. . eo1 .. torno 
bilizou a opinião catholica , do paiz, do nosso goverpo c evrdcnc10u o 
vale dizer a opinião nacional (Mui- tncto finissilhb áo st. ·ctr. F lix Pa-
Io bem!) Mais particu la~mente, o checo· . 
Estado de Mina , , onde · ·a reJigjão Mas, o' ·atto ·não com moveu só-
catholica tem raizes profundas e m~n te o ,nos o paiz: tove, ,outro-
se conservam, com veneração e sim, lá fóra uma agradavcl r p r-
maximo acatamento, as . tradições cus ão . Pelos despachos tclcgra-
l'eligiosas dos nossos anteJlassa- phicos deste .ultimos dias, vemo: 

que a imprensa da Capital do dós, o Estado de Minas extrlta e se mundo chri tão, .a impr,cn,sa de 
compraz com es a, deliberação do Homa, a ~ecebe u com especial 
governo brasileiro, que assim de- agrado . 
monstra que a Republica, embora Com effei to, elogiando-o, uma 
sem rela,ções de dependencia ou ·ai- das folhas mais conspicuas c rc-
liança 'com qualquer confissão re- puladas naquella met ropole e mcs-
li giosa, fa be ter na dE!vida conta o •mo 'ém' todo 0 mundo civi li za do -
alto prestigio moral da Egreja Ca- 0 Osservatore Romano, mostra • .1 
tholica (apoiados; muito b'em!), importancia que 1em · o Brasil no 
porque ella é o sustentaculo da or~ co ncerto das nações, e diz que o 
dcm e a pedra angular da naciona- governo brasileiro acaba de dar 
lidade brasileira. uma nova prova de devado espiri-

Sr . Presidente, é logico 'es c to de li berdade, de modelar ori-
~cto; é de estricta jus~ça; é c~e entação na sua ,P~Iitica e na sua 1~
lllCOntestavel convemenc1a. Logr- gislação permrthndo, numa serre 
co, porque as nações· civilizadas · ininter;upta de annos, a collabo-
consideram o soberano pontífice ·ração passifica e harmonica do po-
da Egreja Catholica como ,pessoa ' der religioso com o poder civil, 
internacional... como o testemunham as relações 

O sr. João Pio : - Até a Rus- cordiaes e cada vez mais amisto-
sia e a Turquia . sas entre o Brasil . e a Santa Sé. 

O sr .. Levindo Coelho: - ... e, O governo brasileiro merece as 
podendo todo cardeal ser eleito pa- bençams do povo catholico do Bra-
ra o throno de S. Pedro, deve ipso sil, pelo seu .acertado procedimen-
fac/o, ser tratado como herdeiro to conferindo honras de principes 
presumptivo do mesmo throno. aos herdeiros presumptivos da-

E' de cstricta justiça esse a c to, quelle a quem as proprias nações 
porque reconhece tal direito e aca- · acatholicas chamam - o pae· com-
ta a grande potencia espiritual que . mum da christandade. 
é a I grcja Catholica. Nestas condições, sr. Presidente, 

De maxima conveniencia,_ por- , alguns collega~ e eu· formulamos 
quanto s; acha .em. harmonra co~1 0 seguinte requerimento, que peço 
a ex tens,w do se_nt~mento c~tht>h- exc se sirva submetter â 
co do povo brasrlwo . Dahr, sr , a v· . • · d s d (M ilo 
Presidente, os calorosos applausos, aprecJaçao o ella 0 • 11 
·quê ir·rompem de todo ·o paiz, as. bem!) . , 
"é'Xc., 0 sr. Presidente da Republi- . O req~renme~to é para que, p~r 
ca, por essa deliberação do excel- . "!termedro d~ Mesa, o Se_nado offr-
lwtissimo sr. Ministro . das R ela. cre ao ex mo. sr. Pres1dente da 
çües Exteriores. Republica, apresentando-lhe os ~o-
. As corporações civis, as· associa- tos de appla,usos e congratulaço_;s 

.çées religiosas todas porfiam em do mesmo Senado pela resoluçao 
mani.festar os seus louvores ao : do :sr : Ministro das" Relações1.Ex-
1certo ,e á ju.sHça de semelhante teriores, a que· mais acima alludi-
J'esolução. A ella se ,refere a da mos . (Muito bem!) 
Capital da .Rcpublica, em palavras VaP. á ·Mesa, 1é !l i tio e •entra immc· 

. encomiasticas, . dizendo, como li .. dia ta mente em discussão, sendo, 
num dos jornaes do Rio, que tal sem debate, approvado, o seguinte 

REQl1ERIM~NTO 

Requeremos qüe o Senado Minei-
ra, por intermedio de sua Mesa, 
nfficie ao exmo. sr. Presidente da 
Républica, apresentando a s. ex c. 

1 os vdtos de applausos e congratu-
lações do mes·mo Senado pela rc-
!;Oiução do exmo. sr. Ministro d a~ 
Relações Exteriores, que fixou :~o I 
Protocollo do Governo Brasileiro o

1 Jogar dos ca rdeaes da Egreja Ca-
tholica en tre os principes de san-
gue, slrtcessores dos soberanos. 

Sala das sessões, li de agosto 
de 1923. - ~evindo Coelho .- jofiv 
Pio .- Gabriel Santos.- Miguel 
Lnnna .- Xavier Rolim. 

O SR. PRESIDENTE manda :;e 
providencie conforme o requerido. 

O SR. GETULIO DE CARVA-
LHO, obtendo a palavra, offerece 
c envia á Mesa, pela commissão de 
rinanças, o seguinte 

PARECER 
Dá •para 2. • discussão o projecfo 

n. 1, sobre approvação de con-
tas. 
A' commissão de Finanças foi 

presente o projecto ~. 1, da Ca-
mara dos srs. Deputados, já :tp-
provado em I . 1 di scussão, e qne 
dispõe sobre a approvação de con-
·ras do exercício de 1922. 

Bem attendidas a relevancia e a 
complexidade do assumpto, acha a 
··ommissiio que as despesas com;-
tantes das contas verificadas n:t 
re pectiva Secretaria .e fixadas em 
114:626 !818$639, bem comprehe'1-
dem as dev idas rubricas, indica-
das no projedo em exame; que os 
credites :~upplementares, especiaos 
e e~traordinarios, ·em lei auctoriza-
clos, fonm abertos com justi fica-
r:v-as nos di\lersos decretos aind:.l 
~ nun11.:radcts no mesmo projecto; 
que GS ·recursos lfe receita, ~ixados ! 
nnqu ell::~ •mesma ·irhportnncia de ... 
11·4. 626 :81'8$639, tlecorr'em· das 
rrnda~ ordinaria e extraordinaria e 
de outras fontes relacionadas nas 
letras b, rc, d, e; do seu art. 3 ~ ·; 

que o balnrlçO do actlvo e • pà Ivo 
do Estado, baseados, aquélle na 
estimação de s us valor s patfi-
moniacs c es te nas rcspon. abilídn-
dcs a esses valores li gadas, dá a 
differcnça em favo r do activo de 
t!.i7.0 0:-!47$602, o que tudo co n1 
provam os documentos da receita 
e despesa que se encontram na Se-
cre taria das Finanças. 

Assi m, é a commlssão de pare-
cer que o projecto seja submettid a 
á 2.1 di seu são e approvado. 

ala das commissües, 11 de 
agosto de 1923 .- João Pi o. ·-
Getulio de Ca rvalho .- Levind o 
Coelho. - Alves de Lemos. - /\ 
imprimi r-se. . 

O SH. XAVIER ROLIM, obteu-
do a palavra, offerece e envia :'1 
Mesa, pela commissão de Redacç5o, 
n seguinte 

REDACÇJ\0 FINAL 
Das emendas appróvadas pelo Se-

nado ao projeclo n. /16, da Ca-
mara. 
A commissão de Hedacção, it 

qual fo'ram submettldos o projc-
cto n. 11 6, da Camara dos s r~ . 
Deputados, e as em ndas ao mes-
mo offerecidas e approvadas pelo 
Senado nos termos regimentaes, é 
de .parecer que sej·am remettitlas 
áqnelle ramo do •Poder Legíslati-
vo, rctligldas as emendas do se-
guint'e modo: 

Ao art. I. " do projecto n. 11 6. 
Aecrescente-se: 

Etnéhda 11 . 1 
k) A d. Anna de Medeiros Lima, 

professo ra do grupo escolar "Sil-
viano Brandão", da capital do Es-
tado, um anno de licença para tra-
tar da saude. 

E/n'éndo n. 2 
I) Ao escrivão do judicial c no-

'tas do termo e comarca de Gua-
nhãe's, coronel ~ugusto Cesar Al-
ves de Oliv~ira Catão, dois annos 
'de li ença .pa ra t ata'r de negoclos. 

Emenda 11. 3 
h1) A d. Maria Helena de · Brit-

to, professora da •\!st'oln ttc 'e t1 irto 
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misto da cidade do Pomba, um an-
no de licença par:~ tratar da sau-
de, com os vencimentos que lhe 
competi rem. 

Sala das commissões, aos li de 
agosto de 1923. - Xavier Rolim . 
- Basilio de Magalhãc . 

A requerimento do mesmo se-
nhor, entra immediatamente em 
discussão e é, sem debate, appro-
vada essa redacção . 

O SR. VIEIRA MARQUES: -
Pedi a palavra, sr. Pres idente, 
para mandar á Mesa o seguinte 
projecto: (Lê) 

Essa, sr. Presidente, uma das 
sa lutares co1u.: lusões do Congresso 
das Municipalidades, ou melhor, sr. 
Presidente, o Congresso das Muni· 
ci palidades Mineiras não suggeriu 
precisamente a prohibição termi-
nante da reeleição dos presidentes 
de Camaras, porém que essa re-
eleição só se deveria pcrmittir uma 

Demais; sr. presidente, o governo 
munil:ipll é ninda, sem contestação, 
uma da melhores escolas de ad-
ministração; e cumpre, no interes-
se da Nação, preparar administra-
dores c cstadi tas, de que tanto se 
re~ente a Republica . 

Esse o meu parece r, que sub-
mctto á douta censu ra do Senado, 
que se rá por mim acatada da me-
lhor boa vontade. (Muito bem! 
Muito bem!} 

Valendo-me, tambem, do ensejo 
de estar com a palavra, peço vcnla 
para enviar á mesa uma indicação, 
que passo a ter: (Lê) 

Nfto me demorarei, sr. presiden-
te, em justificar a opportunidade, a 
procedencia indiscutível da indica-
~ão para que solicito a approvação 
do Senado. 

Uma repressão mais efficaz do 
crime dr nlliciamento de trabalha-
dores a pri ·ão' com trabalho para 
os vadios incorrigíveis; a prohibi -

ve2oherente, porém, sr. Presiden- t:iío da importa~ão, fabrico e com-
te, com a minha declaração de vo- mercio do alcool para se r bebido, c 
to, escripta perante aquelle memo- a cxigencia do aceiro nas margens 

r as linhas das estradas d ~ ferro ravel Congresso. baseada '!m ra-
zões de ordem pessoal e geral, c de dispositivos na:; lowmo!ivas 
que então adduzi e adaptando pa- c1.ntra n projecçãv das f:-t p;ulllas, 
ra o município o reflectido exem- ~r. o providl'li'. i:~ :; d<· obvia e alta 
plo republicano da constituinte fe- signi ficaçã .), .CJilt' nf'1o precisam ser 
dera! c estadual, ouso propor ao encarecidas, tão procedentemente 
Senado Mineiro a prohibição da justi iicadas foram no Congresso 
reeleição dos presidentes de Ca- da•: Muniripalidades, visam asscgu-
mara. rétr :1 manutenção da ordem publi-

Não so u, sr. Presidente, dos que ca e, de certa' forma, attenuar o pro-
entendem que 0 principio das re- blema da falta de braços, de que 
elcíções offende a essencia dos re- ora se resen te a lavoura mineira . 
gimens democraticos, como 0 nos- O proseguimento da construcção 
so . Ao contrario, sr. ~residente, do Ramal do Piranga, que Minas 

. deve ao seu grande filho dr. Fmn-
esse pnncipio póde ser, e muitas cisco Sá, unico ramal da Central · a 
vezes o é, como na constituição do produzir saldos, não interessa ape · 
poder legislativo, um incentivo e nas aos fertilissimos valles do Xo-
uma recompensa para aquelles que potó, grandes celeiros a serem per-
bem cumprem o seu dever. corridos por esse ramal; não in·· 

Entretanto, sr. presidente, dada teressa apenas ao Estado de Mi-
a tendencia tia instituição das pe- nas, que tem 0 seu poble'ma maxi-
quenas olygarchias, tenho por pru- mo na construcÇão de estradas e 
dente, qemocratica, e salutarissima vias de communicação, porém, di-
a prohibição da reeleição dos pre- rectamente á 'E. F. Central que 
sidentes de Camaras, como o é a ·precisa de arterias, ·como essa, que 
relativa ás reeleiçõefi do executivo . a alimentem e que lhe dêm prodü-
federal 

1
e estadual. ctos pa·rn serem carreados, e a 
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propria União para s luçiio do im- reei itos c nem leitos vice-prcsi-
portantc pr blcma da sider urgia, dentes no quatriennio seguinte. 
pelo processo dos altos fornos da Paragrapho unico . Egual lncom-

uecia, pois existem no Alto Rio patibi lidade prevalece para o vc-
Doce grandes jazidas de minerio reador que exercer o governo mu-
de ferro c maiore' rese rvas de mat- nicipal no ultimo anno do quatrien-
tas. nio. 

Urge, sr. Presidente, dar' for- ! Art. 2.• Revogam-se as dis'posi-
rna mais uave, ma i· imples e pra- · ções em contrario. 
tica ao actual processo de <trreca- ' Sala das sessões, 11 de agosto 
dação do imposto de sei! o, sob re . de 1923. _ Vieira Marques. -
queijos, a e modo que cesse a com- 1 Alfredo C a tão . _ Mi guel Lanna . 
plicada escripta por guarda-livros, _ Xavier Rolim . 
cuja manutenção não podem faze r Vae á Mesa, é lida c entra im-
os pequenos inêlustriaes. mediatamente em di scussão a se-

Para demonstrar, sr. Presiden- guinte: 
te, a necessidade da alteração sug-
gc rida, basta di zer que a "Com-
panhia de La,cticinios Alberto Boe-
kc" está pagando de imposto ele 
se tt ~s uma média mensal de réis 
12 :000$000, e que, no meu muni-
cípio, mais de 20 pequenas fabri-
cas de queijo, que tanto se re-
commendavam pela superior quali-
dade do seu producto, foram obri-
gadas a fechar suas portas, por 
não lhes ser possível manter guar-
da-livros, desapparecendo, assim, 
a velha e tradicional industria r.éJ-
seira, que tanto renome dava ao 
Estado de Minas. 

E' sediço dizer, sr. Presidente, 
que o nosso grande mal, o nosso 
maior mal, é o deserto por· toda 
parte. Assim, inutil justificar a l.le-
cessidade premente de um se rv1ço 
de immigração para Minas, servi-
ço que viria resolver o problema 
da falta de braços, que traz a la-
voura mineira em con tante sob re-
salto, e acabar com a praga da-
mninha dos alliciadores, que vivem 
explorando os pobres trabalhado-
res indí genas. (Muito bem! Muito 
IJemf) 

Vae á Mesa, é lido c mandado a 
imprimir o seguinte: 

1923 - PROJECTO N. 3 
Veda a reeleição dos presidentes 

de Camaras 
O Congresso Legislativo de Mi-

nas Oeraes decreta: 
Art. I. • Os presidentes de Ca-

ma r as Municipa~s não podem ser 

INDI CAÇÃO 

Suggere diversas medidas so!Jr.e 
protecçcío do lraballzo, prolubt-
ção do a/coo/, construcção de es-
tradas de ferro ele. 
Adaptando as suggestões do 

Congresso das Municipalidades Mi-
neiras, ind icamos que o Senado re-
presente ao governo e ao ~on
gresso Federal sobte a convemen-
cia: 

a) Da repressão do crime de al-
liciamento de trabalhadores, de 
fórma a tornai-o inafiançavel; 

b) De se adoptar .a prisã.o. com 
trabalho para os vad1os, vcnhcada 
a incorrigibilidadc destes; 

c) Da votação de _uma lei. pro-
hihitiva da importaçao, fab nco c 
commercio do alcool, que não seja 
industrial ou desnaturado; 

d) de dotação de verba para 
construcção do prolongamento • do 
Ramal do Piranga, entre Merces e 
Alto Rio Doce, de onde dista 20 
kilometros apenas; 

e) De se alterar a fórm a de ar-
recadação do 1mposto do scllo so, 
bre queijos; 

f) De se obr!gar o concessi~n a~ 
rio, nos contractos de concessao c 
de novação de estradas d~ ferro, a 
aceirar as margen~; das l111has, d(; 
accordo com a legislação do Esta~ 
do e de se exigir que as locom~· 
tiv~s tenham dispositivos para evt· 
tar a projecção de brazas e fagu~ 
lhas; e 



h) , Estabelcoer um serviço de , PARECER 
imrnigração para o Estado, de ao• 
cordo com o governo deste. 

S. S., I I de agosto de 1923. -
Vieira Marques. - Alfredo Cntão. 

I mão da Cunha. - Passos 
Maia. 

Não havendo quem peça a pala-
vra, encerra-se a dlscu são c é ap· 
provada a indicação. 

O SR. PRESIDENTE m;u1da se 
porvidencie conforme é pc.dido na 
indicação. 

O SR. BASILIO DE MAGA-
LHÃES, obtendo a paJavra, offe-
recc c envia · á Mesa, pela commis-
são de lnstrucção Publica, o se-
~uinte 

PARECER 

Manda ouvir o governo sobre 11111 
requerimento do professor Peli-
lto Cyrillo de Oliveira. 
A commissão de lnstrucção Pu-

blica, á qual foi enviado o reque-
rimento do sr. professor Pelino Cy-
rillo de Oliveira, ;pedindo uma lei 
que auctorize o governo a mandélr 
lithographar ·na Imprensa Official 
uma collecção de cinco cadernos, 
de auctoria do supplicante, para 
o ensino da cscripta . nas escolas 
orimarias, - é de parecer que sc-
.iam pedidas informélçÕes sobre o 
:1ssumpto ao governo, porquanto 
:~i nda não se sabe si o trabalho do 
requerente, que não foi presente a 
r>s ta commissão, merece o favor so-
li ci tado . 

Sala das com missi)es do, Senado, 
10 de agosto de 1923. - Camillo 
de Brito. - Basilio de Magalhães. 
- Passos Maia. 

Concluido esse parecer em re-
querimento, entra immediéltamcnte 
em discussão c é sem 'debate ap-
provado, indo-se providencia r na 
fórma do requerido. 

Pnssa-sc á 

2. • PARTE DA ORDEM DO OIA 

E' lido c entra em discussão uni-
ca o seguinte 

Manda arc!livar um requerimento 
do escrivão do crime da comarca 

' de Muzamóin!lo. 
A commissão de finanças, á qual 

foi presente um req~erimento do 
t•scrivão pri ativo dos processos e 
t·xccuç<il'. criminaes da comarca de 

, Mttz;nniJinho, bem como um pare-
I cer da commissão de Legislação e 
Justica : 

Considerando que o assumpto 
contido no requerimento cxtravaza 
das attribuições da commissão 
de Finanças, á qual incumbe o es-
tudo da receita e despesa, da fazen-
da estadual, creditas ordinarios, ex-
traordinarios. Reg. Art. !'í2; 

Con iderando que no requeri-
mento se pede a passagem para o 
cartorio crime de attribuições e 
serviços que competem aos escri-
vães do judicial c notas. como se-
ia o reconhecimento de firmas, pro-
testos de letras, o lavrar escriptu-
ras e mais func ç<ies, materia essa 
r4a Pxclusiv ::t competencia da com-
mi!'s5o de Legislação; 

Com;iderando ainda que attender 
n esse requerimento seria alterar o 
rcQimento de custas em relação aos 
escrivães do judicial e notas c se-
r!a :1incla f11zer em n•talhos a· re-
forma iudiri~~ria na Oélrte referen-
te ~ e!lse!l funccionarios. 

E' de · pél recer a comtni!1são de Fi-
nanças que seja archiv:tdo o dito 
reO\ICrirncntn. unic11 soludío dado 
o Parecer d:t cornmissão de Legis-
lacfio m~tndilndn archivnr a solução 
auc a conlmiRsiío· de Finanças arto-
pt~ em vist:t do art. 80 do re ~ru la 
mcnto . 

Sil la da:: sessi'írs, 9 de !li! OS to rJn 
1 92~ . - lniíQ Pio. - Alves d~ 
l .emn~ . - · (Jrtutio de Carvalho. -
J.e,·inctn Coelho. 

O SR . JOÃO PIO vem req.ue~rr 
n :-orli.1mcn to dn discussão por ~8 
horns. 

Antes d'lsso. porém, sente-se no 
rh ~ver . corno membro da commis-
siío. de rectificar n finat ·dcsse pa-
recer, féll como sah'lh publicado no 

avulso, onde ha falta de vírgulas, 
troca de palavra e o accre cimo de 
um ''a", que altera. inteiramente o 
sentido. 

Ahi se lê que "é a commissão 
de parecer sejfi archivado o reque-
rimento, unica sol4ção dado o 
parecer da comrnis ão de Legisla-
çã mandando • archivar a solução 

Ido escrivão do crime da comarca 
de Muzambinho. 

I Primeira di cussão do pr jcqto n. 
119, da Camara, sobr a reforma 

!
da divisão admini trativu do Esta-
do. 

Levautu- e a sessã·l. 

que a commi são de Finanças ado- Se o J.,.clh::ta "'in 
pta :m v,i, ta do artigo 80 do regu- ~ ACTA DA 22_. SE Á , AOS 13 
lamento. I DE AGO TO DE 1C123 Não ha, como se vê, sentido ai- :J 

gum no que está ahi impresso. Presidencia do sr. Diogo di! Vus-
quc pensa ter cscripto e deve concellos 

consta r do parecer é o seguinte: 
"E' a commi são de parecer se-

ja archivado o requerimento, unica 
solução, dado o parecer da com-
missão de Legislação mandando 
archivar, solüção que a commissão 
de Finanças adopta, em vi tél do 
arti go 80 do regimento." 

Feita cs a rectificaçiío, o orad@r 
manda á mesa o seu requerimento. 

E' lido, apoiado c entra conjun-
ctarnente em discussão o seguinte: 

REQUERIMENTO 
Requeiro . o adiamento, por 48 

horas, do parecer n. 3, em discu"-
são. 

S. das S., li de agosto de 1923 
- loiio Pio . 

Não havendo quem peça a pala-
vra, encerra-se a discussão, sendo 
em seguida approvado o requeri -
mento c 11diada a discussão do p:t-
recer . 

O SR . PRESIDENTE. ·- Por 
nada mélis haver a tratar, designo 
pa·ra a proxima snssão a seguinte : 

ORDEM DO DIA 
Rrimaira parte 

Até ás 13 hqras: 
Leitura da neta, expcdicntn., apre-

sen tação de pareceres, projcctos, 
indicações c requerimentos 

Segunda parte 
Até ás 16 horas: 

. ConÚnua.çiío <;(.:1 discussão unica, 
do p,arece1· n. t da commi:;sã0 de 
F'inanças, sobre uma 'reprcsenta~ão 

SUMMAHlO: - Ada. - Expe-
diente . - Communicação. - Pa-
recer n. 3, clu commissüo de fi-
nanças. - Prujcdo n. 11 , sobre 
reforma da divisão administrativa 
elo Estado. - Ordem do dia . 

Ao meio di:~ , feita a chamada, 
acham-~c pr :entes os srs. Diogo 
de Vasconcello!', lympio Mouriio, 
Albertina Drum•11ontl, Cmuillo de 
Brito, Levindo Coelho, Xavier l~o
lim, Getulio de Carvalho, J ão Pio, 
Alves de Lemos, Vieira Mmques, 
Pericles de Mendonça, Pa. so. 
Maia1 Alfredo Catão, Simito da 
Cunha, Valladélrcs Ribeiro c Mi-
guel Lannél, félltando com causa 
participada os srs. Francisco Es-
cobar, l~ibciro de Oliveira e l\.1il:aU-
da Junior c sem cJia , os mais sc-
ii1JOrcs. 

Abre-se a sessão. 
O SR. 2. o SECRETARIO proce-

de it leitura ela acta da anteceden-
te, que é, sem o0sarvações, appro-
vacla. 

O R. 1." SE RETA RIO dá con-
ta do seguinte 

EXPEDIENTE 
O{ficios 

Do sr. I ." secretario elo Senado 
do Estado da Bahia, agradecendo 
a communicação da eleição da Me-
sa do Senado Mineiro. - ciente. 

Do presidente da Camara Muni-
cipal de Trcs Pontas, pc~i1ldO que, 
de accordo com a lei' n .' 760 de f 
ãc setembro de 1920, seja incluído 
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no orçam nto uma verba para a 
conclusão do ramal ferreo entre 
aquella cidade e a estação de Es-
pera, da Rêde Sul-Mineira . - A' 
com missão de Finanças. 

Do juiz de direito de Estrella dó 
Sul, dr. José Nicodemos de Arau-
jo, enviando uma representação da 
Carnara local obre divisas daquel-
lc rnunicipio. - A' cornrnissão 
Mista. 

Requerimento 
Do director do Asylo S. José, de 

Pé do Morro, rnunicipio de Passa 
Quatro, pedindo um auxi lio orça-
rncntario para sua manutenção ( 
construcção de um edificio des ti-
nado ao seu estabelecimento . 
A' com missão de Finanças. 

Com municação 
O SR. ALFREDO CAT ÃO, ob-

tendo a palavra, communica que 
o sr. Basilio de Magalhães, por 
doente, falta á sessão de hoje. -
Inteirado. 

Não havendo pareceres, proje-
ctos, indicações e req uerimentos, 
passa-se á 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
E' lido e entra em discussão uni -

ca, sendo approvado sem debate, o 
seguinte : 

PARECER N. 3 
mandando archivar um requeri -
mento do esc ri ·1ão do crime da co-
marca de Mu z;unbinho. - Vão os 
papeis a archivar-se. 

Entra em I . • di scussão, sendo a 
~ua leitu ra dispensada, a requeri-
mento do sr . Pericles de Mendon-
ça, e é, sem debate, approvado, o 
seguinte: 
1922 - PROJ ECTO N. 11 9 - CA-

MARA 
contendo a no\'a divisão adminis-
trativa do Estado. (*) 

De accordo com os precedentes 
da Casa em projec to identico (An-

(*) Vide a' integra desse proje-
cto na acta da 21.• sessão ordina-
ria, 

unes de 191 I, pagina 59, e yno-
psc, pagina 58) c com o expedic.t-
te dn C amara dos srs. Deputados, 
delibf·rando es te armo sobre essr 
mesrn<' projedo, o sr. Presidente 
determina se.l:l o projecto rernctti-
do á tom missão Mista. 

O SR. PRf.SlDENTE: - Por 
nada mais haver a tr11tar-se, de i-
gno para a r r o>: i ma se-,sfio a se· 
rrl, :n 11• : 

ORDEM DO DIA 
Prim fira parte 

Até ás 13 horas : 
Leitura da acta, expedien te, 

apresentação de pareceres, proje-
ctos, indicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Até ás 16 horas: 

2. • discussão do projecto n. I, 
da Camara, approvando as contas 
do exerci cio de 1922 . 

I . • discussão do projecto n. 3, 
do Senado, vedando a reeleição 
dos presidentes de Camaras, ou ve-
readores que exe rcerem o gove rno 
municipal no ultimo anno do qua-
triennio. 

Levanta-se a sessão. 

Sessão o~dinnria 
ACTA DA 23. • SESSÃO, AOS 14 

DE AGOSTO DE 1923 

Presilfencia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUMMARIO: ACTA. - Expedi-
ente. - Parecer de com missão. 
Discurso e projecto do sr. Viei-
ra Marq ues. - Approvação de 
contas do exerci cio de 1922. 
Reeleição dos presidentes de 
Cama r as. - Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, 

acham-se presentes os srs. Diogo 
de Vasconce llos, Ribeiro de Olivei-
ra, Olympio Mourão, Albertina 
Drummond, Gabriel Santos, Camil-
lo de Brito, Levindo Coelho, Xa-
vier Rolim, Getulio de Carvalho, 
João Pio, Alves de Lemos, Vieira 
Marques, Pericles de Mendonça, 

Busilio de Maga lhãe , Passos Maia, 
Va lladares Ribei ro, Alfredo Catão, 
Simão da Cunha e Miguel Lanna, 
faltando com causa participada oa 
srs. Francisco Escobar e Mirand1 
Junior, e, sem ell a, os mais senho-
res. 

Abre-se a ses ão. 
O SR. 2. " SECRETARIO pro-

cede a leitura da neta da antece-
dente, que é, sem observações, ap-
provada. 

O SR. I . " SECRETARIO dil 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegrammas 

Do presidente da Camara de 
Villa' Resende Costa, pedindo o 
apoio do Senado, no sentido de ser 
transferida de Prados para aq uel-
le municipio o districto de S. 
Francisco Xavier. - A' commissão 
Mista . 

Declaração de voto 
O SH . RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

obtendo a palavra, declara e pede 
constar da acta que, si presente á 
sessão de 8 do corrente, teria sub-
scripto e votado, sem restricções, as 
moções de applausos, solidarieda-
de e leal apoio do Senado aos go-
vernos dos exmos. srs. drs. Raul 
Soares, presidente do Estado, e Ar-
thur Bernardes, presidente da Re-
publica. 

Passa-se á 

Apresentaçrio de pareceres, proje-
ctos, indicações e requerimentos 
O SR. JOÃO PIO, obtendo a pa-

lavra, offerece e envia á Mesa por 
parte da comrnissão Mista, o se-
guinte: 

PARECER 
Dá para 2. • discqssão o pro jeclo 

11. /19, da Camara, sobre refor-
ma da divisão administrativa do 
Estado 
A commissão Mista, a que foi 

presente o proj ecto n. 119, da di-
visão adminic;tn•tiva do Est<~do 1te 
Minas Gerae~, j ~ approvado em 
1. • discussão, é de parecer que, 

em ordem do dia para 2. • discus-
1 são, seja approvado. 
1 Sala das sessões, 14 de agosto 
de 1923. - João Pio . - Ribei ro 
de Oliveira . - Gudestcu Plres. -
João Bernldo. - Eugenio de 
Mello . 

A requerimento do mesmo se· 
nhor, licam dif.. t.cnsadns a.s for.t1tl· 
!idades regimentaes para que o 
proj cto entre para a o r km ll•1 
dia da sessão seguinte. 

O SR. VIEIRA MARQUES: 
Sr. Presidente, no projecto de lei 
que vou ter a honra de subr~et~er 
;\ apreciação do SenadQ. ~rnerro 
concretiza-se, talvez, a mars rmpor-
tante das conclusões do Congresso 
das Municipalidades Mineiras, de 
vez que não é demais repetir que 
o problema do Estado de Minas é 
o problema de estradas e commu-
nicações. 

O sr. Getulio de Carvalho: - O 
problema maximo. 

O sr. Vieira Marques: - Procu-
rando transformar em lei, sr. Pre-
sidente, as suggestões das munici-
palidades mi neiras, viso dar áquel-
la grande e significativa assembléa, 
em boa hora reunida nesta Capital 
pelo Presidente co nstru~tor. Ra~l 
Soares, uma demo~straçao mequr-
\·oca do nosso carrnhoso apreço e 
um exemplo a ser seguido pelas 
comm unas mineiras que, ali ás, vão 
transformando em resoluções le-
gislativas e realizaçõ~s praticas 
as auspiciosas conclusoes dos seu':! 
delegados, co mo bem assignalou o 
preclaro e egregio Presidente de 
Minas no notavel documento, na 
mensa'gcm modelar de 14 de julho. 

Sr. Presidente, a creação da lns-
pectoria de Estradas de Roda~em, 
que as municipalidades suggerrram 
c o Congresso Mineiro vae fazer, 
impõe-se com tal evidencia que 
está a dispensar justificatlbs ~ 
cncomi os, pois vem apparelhar a 
Secretaria da Agricultura, ora sob 
a esclarec ida direcção de Daniel de 
Carvalho, o moço administrador 
que vae deixando ? seu n?m.e gra~ 
vado por obras rmperecrvers, em 
todo~ os recantos de Minas, com 
meios promptos e efficazes para 



atacar com cfficicncia c re olvc:· 
com s •gurança o grande problema 
de Minas - o problema de estra-
da e de vias de communicaçâo . 

O projecto é o seguinte: (Lê) 
(Muito bem! Muito bem1) 
Vae á Mesa, é lido e mandado a 

imprimir o seguinte: 

1923 - PROJECTO N. 4 - SE~ 
NADO 

Dispõe sol!re estradas de roda-
gem 

O Congre so Legislativo do Es-
tado ele Minas Geraes decreta: 

Art. I. " E' auctJrizado o go-
verno do Estado· a crear, sem au-
~mt!nto de despesas e dependente 
da Directoria de Viação, a lnspe .. 
ttoria de Estradas de Rodagem. 

Art . 2. " No respectivo regula-
mento · o governo fixará as attri-
buiçõcs da I nspectoria, cstabelece-
rci o modo do concessão, constru-
cção, conservação, concertos e re-
IY<trações, trafego e fiscalizaçã'o das 
Bstradas · de Rodagem, penas, mul-
t(LSJ o sua applicação, transito, poli-
cia, c segurança, de accordo ~om a 
sua classificação c importancia; de-
terminará o modelo de vehiculos que 
ncllas poderão transitar e quaes os 
prejudiciaes, c que deverão ~er 
prescriptos, a sua forma de regis-
tro, t.icença e taxas a serem cobra-
das1 os preceitos regulamentares, 
emfim, a serem adaptados no caso 
pelns municipnlidades. 

Art. 3." Tendo em consideração 
a .classificação c importancia das 
estradas de rodagem c as diffc-
rcntcs zon1)s do Estado, o gov.e rno 
adop'tará um modelo . de veh1cul.o 
proprio e barato c ~era. um deposi-
to dcll s nas municlpi\ ltdades, par.a 
serem cedidos a estas e aos parti · 
cu lares, pelo custo. 

Art. 4." Revogam-se as disposi .. 
ções em contrario . 

Sala das scsst1es d.o Senado, 14 
de agostb de 1923. - Vieira Mar-
ques. - Si mão ela Cunha . - Al-
fredo Catão. 

Ninguern mai ,p llindo a pala-
vra, pa · a-se á 
2.' PAHtE DA ORDEM DO DIA 

E' lido, entra em 2.• discu ·são 
por artigos, c é; sem' debate, ap· 
provado, o seguinte: 

1923 - PROJECTO N. I - CA-
MARA 

Approva as co11tas do exercido de 
1922 

O Congresso Legislativo do Es· 
ta do de Minas Oeraes decreta: 

Art. 1." São approvadas as eles· 
pesas do exercido de 1922, cons· 
tantes das contas verificadas na 
Secretaria das Fiananças, dcfiniti· 
vamentc fixadas em ... . ...... ·. 
11 4.626:818$639, comprehcndcndo: 

a) Os dispendios em razão das 
tabellas ela lei 11. 826, de 1." de 
outubro ele 1921, c os crcditos sup-
plemcntares, cxtrao1:dinarios ~ es-
pcciaes abertos, na unportancw de 
78 .446: 175$660. 

b) A restituição dos c~'e pos itus ~<J 
divida flu ctuantc, na lm port<IIJCia 
de 9. 1 56 :4 9"$ 1 ~ 1 , a saber: 
Caixa Beneficente 

da Força Publi-
ca . . .... . 

do cofre de or-
phãos . . ... . 

de bens de ausen-
tes . . . . . . . 

121 :53 1:)724 

209: 2no :;oo2 

de cmprcstimos 
economicos. . . 5. 989: 180$052 

de deposites, fian-
ças e ca·uçríes.. . ·2. 130:405$594 

de Caixa Benefi-
cente dos Fun-
ccionarios Publi- · 
cos . . ' . ' . ' 

de Caixa Benofi .. 
ccnte dos Fun-
ccionari os Pu~lli
r.:os, · conta de 
emprestimos . · 

595:455~920 

I 00: 1 95$~l:3!l 

Somma. . . . 9. 155:49!'$ 141 
c) As .el)t regucs i1s Ca 111 ~r~s· Mu-

ni ~· i :pe·; , tlur::ut!e o excrciCIP,, no 
valor ele 6.'519:955$918. · 

3.01. 

d) As ucqui ·içõe de titulo e· de 
outros valores no montante de' ... 
15 .509:757$563 . ' 

) s saldo do exercicio em 
poder de agentes, exactorcs, muni-
cipalidades c rj!l\pon aveis na lm-
portancia de 4.994:434$357. 

Art·. 2. o São approvados credi-
tes: 

a) St(pplementares <\bertos e jus-
ti ficados nos dec . ns. 6. 165, de 
29 de agosto de 1922, 6 . 288, de 18 
de 111aio . ele 1923. 

b) Especiaes abertos e justifica-
dos n.os decs. 5. 842, de 25 de ja-
nci ro de 1922, 5. 843, de 25 de ja-
neiro de 1922, 6 . 1 5~, de 12 de 
agosto . de 1922, 6. 208, de 28 de 
~c tembro de 19.22, 6. 21 O, de 30 de 
scternbFo de 1922, 6 . 232, de 19 de 
dezembro de, 1922, 6. 240, de 12 de 
janeiro de 1923. 

c.) Extraordinarios abertos de 
con forn1iclade com os decs. ns. 
6. 008, de 3 ele março de 1922; 
6. 032, de 17 de março de 1922, 
6. 099, de 30 de maio de de 1922, 
6. 111. de 13 de junho de 1922, 
ô . 081, de I ô de maio de 1922, 
6. 117, de 30 de junho de 1922, 
6. 11 8, de 30 de junho de 1922. 
6. 1 4~, de 25 ele julho de 1922. 
6. 144, de 25 de ju lho de 1922, 
6. 142, de 25 de julho de 1922, 
6. 152, de 4 de agosto de 1922, 
6. 193, de 5 de setembro de 1922, 
6. 209, de 29 de setembro de 1922, 
6.215, de 17 de outubro de 1922, 
6. 22 1, de 9 de novembro de 1922, 
6. 229 c 6. 230, de 5 de dezembro 
de 1922, 6.272, de 23 de março de 
1923. 

Art. 3 . o São reconhecidos e con-
firmados os r ec urso~ de receita que 
teve o excrci<; io de 1922, fixados 
em 11 4.626:818$639, que cornpre-
hendem: · 

a)• A remia ordinaria arrecadada 
conforme os paragraphos da lei n. 
825, de I :• de outubro de 1922, na 
importancia de 58.063:684$120 e a 
cx tramdinaria· arrecad<1da de ac-
cordo com os paragraphos da mes-
ma lei , na importai ~a .de ....... . . 
20.421 :989$1t5,3,. ' 

b) s deposit • crn dinhdro ·c 
recolhidos: 
no cofre de or-

phãos. . . . . I ~ 17 $702 
de deposito, fian-

ças e cauç<ics. . 2.812:8 0$024 
de Caixa Er.:ono-

mica. . . . . . 7.367:055$107 
de bens de au!>en-

tes. . . . . . . 46:011$206 
de Caixa Ben fi-

cento dos Fun-
ccionarios Publi! 
cos. ' . ' ' ' . 527:010$697 

de Caixa Benefi-
cente da Força 
Publica. . . . . 218:60!:1$386 

de Caixa Bel1efi-
cente dos Fun-
ccionarios Publi-
co , cj de em-
prestimos. . . 76:22~$544 

no total ·de . .. li .048:!:165$666 
c) Os recebimentos' das munici-

palidades no valor de . . . . . 
7.590:422$883. 

d) Os saques em contas hanca . 
rias no valor de li . 289: 168$760. 

e) Os sujfprimentos reccbídos 
dos exercícios de 192 1, no valor de 
1. 335:929$ 108, e de 1923 no va-
lor de 4.876:658$349. 

Art. 4. o Qs saldos dcmohstra-
dos no balanço erh poder dos ban-
cos e a debito de exadores c diver-
sos responsaveis serão transporta-
dos para o exercício de 1923; para 
o effeito de serem aq uelles movi-
mentados nas respectiva contas-
correntes, e estes, quando liqui-
dados, recolhidos e escripturados 
sob a epigraphe - lndemnizações 
da renda eventual. 

Art. 5 . o As rendas' deste exer-
cício, provenientes de impostos de 
lançamentos, que não· ten ham si do 
arrecadadas, farão , parte da divida 
activa do Estado e como tal serão 
escripturadas no exercício 0111 que 
se effectuar a cobrança . 

Art. 6. • Fica approvado o ba-
lanço do activo e passivo que re-
vela· a estimação dos vahHes corn -
AOIJentes do patrimonio do Estado 
e as. resApnsÇtbilidades ·ao mesmo 
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vinculadA , constante das seguin· 
tes pa rcclla : 

Do activo: 
Proprios do Estado, . 

227.992:674$321 . 
Divida activa, 73.355:697$610. 
Valores do Estado, . . 

19 .279:932$786. 
Amortização da divida ex terna, 

6.320:213$300 . 
Titulo da divida externa, 

28.414 :534$199. 
Municipalidades, . . ·. . 

19.318 :626$357. 
Banco no paiz e no ex tran ge iro, 
28 .788 :143$041. 

Exactorcs, 3.531:469$091. 
Diversos re ponsaveis, . . . 

5.742:480$829. 
No total de 412.743:771$534. 
Do passivo: 
Divida externa fundada, . 

11.6. 121 :340$000. ' 
Divida interna fundada, 

58.988:600$000. 
Divida fluctuante) . . . 

~2.950 : 789$670. 
Divida convertida, . . . 

2.~76:000$000 . 
Bancos, 9. 766:11 2$595. 
Ernprestimos municipaes, . 

663:823$318 . 
Exercício de 1923, . . . . 

4.876:658$349. 
No total, de 215.743:323$932 . 
Com a differença a favor do Pa-

trimonio de 197 .000:447$602. 
Art . 7. o Fica o governo aucto-

rizado a abrir no corrente exerci-
cio o credito de 100:000$000 para 
pagamento de despe ·as de exerci-
cios encerrados, de verbas que não 
hajam deixado sobras, e que não 
possam ser satisfeitas pela dl! 
exercícios findos do vi gente orça-
mento. 

Art. 8." Fica o governo aucto-
rizado desde já, a· abrir o credito 
de 7:200$000 para supprir a defi-
ciencia da verba do art . 7. ", § 1. 0

, 

ns. 4 c 6 da lei n. 84 1, de 5 de 
outubro de 1922 , 

Art. 9." Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões, 8 de agosto de 
1923. -O Presidente, João de AI-

meida Lisboa. - I . • Secretario, 
Euler Coelho. - O 2. • Secretari , 
amillo Chaves. 
Fica sobre a mesa para ordem 

dos trabalho . 
E' lido, entra em t.• discussão c 

é sem deba te approvado, sendo 
rernettido á commi são de justiça 
c Cegislação, o eguinte: 

1923 - PROJECTO N. 3 - Se-
NADO 

V é de a reeleição dos presidentes 
ele C amaras . . 

O Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta: 

Art. I . o Os presidentes de Ca-
maras Municipaes não podem se: 
reeleitos e nem eleitos vice-presi-
dentes no quatriennio seguinte. . 

Paragrapho unico. Egual incom-
patibilidade prevalece para o ve-
reador que exe rcer o governo mu-
nicipal no ultimo anno do quatri-
ennio. 

Art. 2." Revogam-se as disposi-
çrics em contrario . 

Sala das sessões, do Senado, li 
de agosto de I 923 . - Vi e i r a Mar-
ques. - Alfredo Ca tão . - Mi-
guel Lanna . - Xavier Rolim. 

O SR . PRESIDENTE: - Por 
nada mais haver a tratar-se, desi-
gno para a proxima sessão a se-
guinte: ORDEM DO DIA 

.. Primeira parte 
Ate ás 13 horas: 
Leitura da acta, expediente, apre-

sentação de pareceres, projectos, 
indicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Ate ás 16 horas: 
3. • discussão do projecto n. I, 

da Camara, approvando as cóntas 
do exercício de 1922. 

2. • discu~são do projecto n. 
11 9, da Camara, sobre a reforma 
da divisão administrativa do · Es-
tado. · 

Levanta-se a sessão. 
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ão 01•din.a.J.•i 
ACTA DA 4 SESSÃ , AOS 16 

DE AO STO DE 1923. 

Presidencia do sr. Diogo de Vas. 
concellos 

UMMARIO. - Acta. - Expe· 
diente. - Representações. I-
- Discursos dos srs. Alberti· 
no Drummond, Valladares Ri· 
beiro, Simão da Cunha, Alfredo 
Catão. - Approvação 4e con-
tas - Pivisão administrativa 
do Estado . - Discursos e 
emendas dos srs. Basilio de Ma-
galhães, Simão da Cunha, Al-
hertino Drummond, j. Montan-
don, Miguel Lanna, Passos 
Maia. Levindo Coelho, Alfredo 
Catão e Vieira Marques. 
Votação adiada . - Ordem do 
dia. 
A's 12 horas, feita a chamada, 

acham-se presentes os senhores 
Diogo de \Vasconcellos, Olymplo 
Mourão, Albertina Drummond, 
Ribeiro de Oliveira, João Pio, Le-
vindo Coelho, Xavier Rolim, Mi-
guel dr l.anna, Vieira Marques, 
Simão da Cunha, Basilío de Ma· 
galhães, Pericles de Mendonça, 
Alves dr Lemos, Valladares Ribei-
ro, Getulio de Carvalho, Alfredo 
Catão, Camillo de Brito, Montan-
don, Gabriel Santos e Passos 
Maia. faltando com causa partici-
pada o senhor Miranda Junior e, 
sem e lia, os mais senhores. 

Ahre-se a sessão. 
O SR. 2. 0 SECRETARIO pro-

ced,.. á leitura da acta da antece-
dente, que é, sem observação, <IP-
provada . ' 

O SR. 1. • SECRETARIO dá 
conta do ~>eguinte 

EXPEDIENTE 
Telef!rammas 

Dos presidentes da Camara e 
dri Directorio Político de Passos, 
protestando contra a alteração das 

divisas daqvel~e muricjpio com a 
Drojectada creação do districto de 
Alpinopo!is. - A' commissão Mis-
ta. 

Do Presidente da Camara e ve-
readores á Camara de Peçanha, 
pedindo o apoio do Senado no sen-
tido de não ser transferido daquel-
le para o município de S. Evange-
lista o districto de S. Antonio da 
Columna. - ldentico despacho. 

Do cidadão julio Agapito, verea-
dor, e Marciano Alves de Sousa, 
sub,delegado do districto de Alagoa, 
pedindo o apoio do Senado, no sen-
tido de não ser aquelle districto 
tr:lllsferido de ~yuruoca para lta-
nhanclu'. - A' mesma com missão. 

Representação 
De habitantes de S. Gonçalo de 

Ullá, município de Marianna, pe-
dindo lhes sejam restituídas as di-
visas fixadas pela lei n. 2. 085, 
de 24 de dezembro de 1874. 
ldentico despacho. 

Pqsse de senador 
A requerimento do' sr. Camillo 

de Brito, o sr. Presidente nomeia 
uma commissão composta desse se-
nador c dos srs. Valladares Ribei-
ro e Getulio de Carvalho para rece-
ber o sr. Francisco Escobar, sena-
dor eleito e . já reconhecido e que 
se acha presente no edifício do Se-
nado. Introduzido com as formali-
dades do • .estylo, presta o compro-
misso regimental e toma assento o 
alludido senhor. 

Representação de habitantes de 
S'nnt' Anna do Paraiso 

•' O SR. ALBERTINO DRUM-
MOl-JD. - 'Passo ' ás mãos da com-
missão Mista, sr. Presidente, por 
intermedio de v. ex c. um abaixo 
assignado 'de ~uasi todos os habi-
tantes do districto de Sant' Anna do 
Paraiso, pr'of stando contrl\ a tran~
'terencia' daq1uelle ~j:;tricto' paTII o 
município de Antbnio Dias. 

juntd ;t e se 'abal~d ''assignado 
dua~ carta's dWesc'rivão 'do crime da 



·comarca tfe 1Uabirn, datadas de oU· 
'tubto ije I 15 e •janeiro de 1916, 
dns 'Qllaes colr tn que 1ltm •grande 
numero de processos accumulados 
nos ce tt<1tlos de ltàhfta não podiam 
t r an!latriento tievitlo á distancia 
entre Sa11t' A'llna do Paralso e aquel-
lla cidade. Ao ·• passo que, entre 
Sant'Anna do •P'<lrai o 1e Ferro ha 
~tp trn!l ra drtlerlmça de uma legua 
ma i~> • do que pa't'a Alltonio Dias, que 
s ri'a u sua 1séde administrativa. 

Quanto ao ltlai , 'tenho prazer em 
t~lnbrar ao Senaao que na commis-
são Mi ta se ~ acha, entre o Litros, o 
•!Hustrado •senador, si'. João Pio, 
que conhece tlesde muitos annos 
·aquélles Jogares e sabe perfeita· 
mente que a Estrada de Sant'Anna 
do Paraíso a i\ntonio 'Dias, mesmo 
.no trajecto já servido pbr estrada 
dr ferro, é absolutamente intransi-
tavel, dado o impalludismo que alli 
•reina o anno.' inteito. Além disso, 
é m'uito pltra pensar e muito para 
attender que, em 'todos os proces. 
:;os, princjpalmente criminaes, as 
tcstemun'n'as são sempre pobres e 
não reriam J)Ossibilidade de vencer 

·Uma distan'Cia de 25 leguas, por 
maos <Caminhos, <1 pé ou por estra-
da . de ferro, para ir a ltabira quan-
do, num dia apenas, podem ir de 
Sant' Anna do Paraíso a Ferros. 

'Devo dizer ao Senado que tenho 
permissão do destinatario para jun-
·tar essas cartas e remettel-as á 
com missão Mista. (Muito l1em! 
Muito bem~) 

Vão esses papeis á ' commissão 
Mista. 

Representação do •presidente da 
Camara de Abaeté 

'I ' I 

O SR. VAL.ÚDARES R(BBI-
RO: - ·P.or ·minha vezd.&r. Presi-
dente, passo ás mãos. d~ v. exc. 
uma representação dq presidente 
da Camara do Ab'ae'tci, versando 
uma questão de divjsa~~ entre ·o 
seu municlpl,o e o de 1 iros, que 
e!'itá send9 cr~ado '. , 1 

Eu não' ve~rh'o disc11t!r ,a qt~~stão; 1 parece, entr'etanto, . q\1e a razao os-

tá do lad da auctoridade r prc-
sentante. 

'Veja v . e>:c.l 
0 projecto n. fi 9, traçando as 

divi as de Tiros, determina que 
eltas subam pelo rio Borrachudo 
até a barra l.lb ·cor rego Grande, 
etc. Por este traçado fica á mar-
gem direita do Borraéhudo uma 
faixa e. trcita ête terrenos, que não 
pode deixar de pertencer a Abaeté, 
isto, não em beneficio deste rnuni-
clpio, ma a popula'~ãb rlbeltillha. 

bc faéto. 
Coh1o •v. ext. sabe, o Borr·achu-

do é um rio grande e, p lo menos 
no · t~mpo das chuvas, illvadeavel. 
Ora, a 111ão er que se lahce nelle 
'Jl lb tmcnos tttes pontes gmt1des, a 
·população •da aixa fic<frá, nas en-
chentes, inifeirainehte separada de 
Moradinha c 1 iros, sédc do distri-
cto e mllnicipio, ·a que vae perten-
cer. 

A divisa que o presidente pede é 
a do 'Borrachudo áté 'Confrontar 
côhl 'àS nascerHes do carrego Frio 
otr oíftto do Alto~Indayá. 

Etr j1otleria offerecer uma et11en-
'dil ao projecto que dentro de pou-
cos Instantes vae entrar em 2.• dis-
oussãó; prefiro, entretanto, enca-
·minhar '<I represen'tação á commis-
são Mista, a quem ptesto, neste 
meu gesto, o fributo do meu retb-
IJlhecimento á sua elevação tle vis-
tas e bondade de intençõ-es . (Mui-
to b-em; muito bem!) - Vae á 
.com missão Mista. 
Represenf'aç'ões de habitantes de 

llinga e outras localidades 
O SR. SIMÃO DA CUNHA: -

Tenho ·a honrh de passar ás mãos 
lie v. exc., para que tenham o 
!lestiho ·regimental, as seguint~s 
peças: uma representação de Hi-
versos commerniantes, fa'Zendeiros 
e cidadãos residentes nos districtos 
de ltinga, Itaobim, São Roque e 
Commercil'lho do iBtuno, pedindo a 
c reação da vi lia de ltinga; outra, 
de Amphilophlo Casl"nliro de Aze-
vedo, em nome dos habitantes do 
povoado denominado Cajú, pedin-
do a .elevação do .mesmo 'povoado 

ã cal 'goria de districto; c um téle-
gramma de diver. habitantes do 
drstricto de . josé da Lagoa, pe-
dindo a el vnção desse districto a 
vi lia . 

Não contr'eço, sr. Presidente, es-
ses districtos e povoados, mas pe-
'las ir1formações que tenho, vindas 
de lá, e · pelos dados' constantes 
dessas reprcstntaçõ , parecem de 
inteira justiça as r1redidas ahi soli-
dtadns. 

'Estou certo de que a commlssão 
Mista, depois de examinar· esses 
dotumentos, fará o que for de jus-
tiça. ·(Muito bem!) - Vão á com-
missão Mista. 

I 

Representações de habitantes de 
Claudio, ltapecerica e Oliveira 
O SR. ALFREDO CATÃO: -

Pedi a palavra, sr. Presidente, pa-
ra encaminhar á Mesa . urna repre-
scr.rtação d'e diversos habitantes do 
municipio de Claudio, pedindo a 
rcctifioação das ·divisas daquelle 
município com o de Oliveir.a, dei 
maneira a lhes ser proporcionado 
u.m pequeno augmento de territo-j 
rro. I 

Mando á Mesa ainda outras re-
presentações de fazendeiros resi-
-dente& nos municípios de ltapece-
rica e Oliveira, solicitando a trans-
fer~cra tle suas pro'priedades pa-
ra o de 'Clautiio. ' 

Dei~o de dizer qualquer cousa 
sobre essas representações, porque 
cllas se acham bem fundamentadas, 
com argumentos muito claros, dis-1 
.pensando ,por isso quaesquer con·j 
!;idcraçf'es de minha parte. (Muito 
lll!lrl!} - 'Vão á commissão Mista. 

P.assa-se á 
2. • 'P:AJRT.E DA Q)R;DEM DO EliA 

E' lid.o, posto em 3. • dlscussão 
e, sem debate, apptovado, sendo ' 
vem ttide -á eommissão de Reda·· 
cçiio, o seguinte: I 
1923 -:-· P!ÀQJrac;ro N,. 1 r- CA-

. MARA . 
·approvantlo as contas de cx~rcil'io 
1de i1922, • • '• 1 .11 ° I I• I 

'E' annunciada a 2. • tliscussão, 
por artigos, do seguinte: 

1922 - PR JECT 119 - A· 
MARA 

contendo a nova divisão adminis-
tra ti v a do Estado. ( •) 

SR. JOÃO P.l (pela ordem) 
requer tlispen. a da lettura c bem 
assim que a discussão se faça por 
capitulas, reservada a votação pa-
ra o final. 

Posto . a votos o requerimentti 
verbal do sr. João Pio, é• o mes-
mo approvado. 

Entra em diSCI.ISSão o Capitulo 
I . •, cornprehensivo dos artigos I 
a 3. 

O SR. BASILIO DE MAGA-
LHÃES: - Pedi a palavra para 
apresentar ao artigo 2. " a seguin-
te emenda: 

"Accrescente-se ao art. 2. •, 
onde convier: 

De Candelaria, constituído pelo 
districto de Nossa Senhora das 
Candeias, o qual passará a ter 
aquella denominação, desmenbra-
do do município de Campo Bello 
e cujas divisas serão as mesmas 
do referido districto. 

Sala das sessões, 16 de agosto 
de 1923. - Basilio de Magalhães . 
- Alfredo Catão. - Albertlno 
Drummond." 

Preciso, sr. Presidente,' funda-
mentar essa emenda. Ella está In-
timamente conjugada com Otltra 
emenda que apresentarei ao artigo · 
4. •, referente á passagem do dis-
tricto de Sant'Anna do jacaré, do 
muni'oipio de Oliveira ·para o de 
Campo Bello . 

Campo 'Bello tem approximada-
mente 30 mil àlmas e o districto 
de Candeias tem cerca de 10 mil; 
é um '<listricto prospero, servido 
por duas estações da Oéste de Mi · 
nas e preenche. todas as ·condições 
para lograr. a sua emahcipaÇão ~ 
,par meio della continuar. . a •pro-
gredir cada ·vez m~is. 

Assim, n pa-ssagem ·de Sanfli\nna 
·do jaoal'é para o município ~d :: 

(•) Nide ·a ~ritegra •do prejeçto 
·na-·aota da• 21 :18 -"SesSiio ordinh-tlia, 
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Campo BeiJo, que proporei daqui 
a pouco, será uma justa compensa 
ção para a perda que esse municí-
pio vae soffrer com o desmembra-
mento de Nos a Senhora das Can-
deias. 
Proponho a denomiMção de Can- ' 

delaria já na propria emenda, por-
que essa denominação equivale n' 
Nossa Senhora das Candeias e é 
uma palavra vocabularmente mais 
curta e mais beiJa. 

Tenho a honra de passar ás 
mãos de v. ex c. a minha emen-
da. (Mui/o bem!) 

proxima, o de Sant' Anna do Suas-
suhy, esta a 48 kilometros de di • 
ta nela. 

P nso, pois, ser uma medida de 
inteira justiça e que o Senado não 
deixará de approvar. (Muito 
bem!) 

Vac â mesa, é lida e entra con-
junctarncnte en1 discussão a se-
guinte 

EMENDA N. 2 
Accrcscente-se onde convier: 
Artigo . Fica crendo o districto 

de Chonin, com séde na povoação 
do mesmo nome, no município do 
Peçanha, com as seguintes divi-
sas: 

Partindo do rio Suassuhy Gran-
de em frente a barra do rio Itam-

Accrescente-se ao art. 2. •, on- bacury segue a direcção da Serr:t 
de convier: Antonio Cunha e o divisor das 

Vae á Mesa, é lida e entra con-
j unctamente em di c uss~o a se-
guinte: 

EMENDA N. I 

De Candelaria, constituído pelo aguas do ribeirão Capi m, conti-
districto de Nossa Senhora . das nuando a seguir a mesma direcção 
Candeias, o qual passará a ter até o rio Suassuhy Pequrno; e por 
aquella denominação, desmembra·· este acima até encontrar as actuae'> 
do do município de Campo Bello divisas com os districtos de Sant'-
c cujas divisas serão as mesmas 1 Anna do Suassuhy e S. Gonçalo 
do referido districto . ' do Ramalhete do mesmo munici-

Sala das sessões, 16 de agostv pio. 
de 1923. - Basilio de Magalhães . 1 S. S., do Senado, 16 de agosto 
- Alfredo Catão. - Albertino de 1923. - Simão da Cunha. -
Drummond. • Alfredo Calão. - Miguel de Lan·· 

O SR . . SIMÃO DA CUNHA: - · na. 
Sr. Presidente, pedi a palavra pa- O SR. ALBERTINO DRUM· 
r a submetter á consideração da MONO . - Sr. Presidente, tenho a 
Casa uma emenda ao projecto 11 9, honra de passar ás mãos de v. exc. 
creando no município do Peçanha para conhecimento posterior da 
mais um districto, que é o de Cho- commissão Mista e do Senado, uma 
nin · 1 emenda concebida nos seguintes ter-

E' uma medida, sr. Presidente, 
do maior interesse para os habi-
tantes de Chonin, povoado que es-
tá situado nas fertilissimas matas 1 

do Rio Doce, cercado de muitas fa- ' 
zendas agrícolas e pastoris e que 
já possue um edi fício construido : 
pala Camara Municipal do Peça-
nha, que tenho a h9nra de presi · 
dir, para nelle funccton~r a es.cob 
estadual mista, que alh ft~ncctona 
com grande frequ~nci(l. Tem . alé~ 
disso, uma agenc1a do correiO FI 
installado, sendo ainda para notar 
~ue esse povoado dista da séde dp 
districto a que pertence, o de fl-
guei r as, 36 kilometros e· ~o 1 out~o 
clistricto, cuja séde lhe hca ma1s 

mos: 
"Cap. I, secção 2. • 
Accrescente-se ao art. 3, n. 5, 

onde trata das divisas de Guanhães 
e S. Anna de Ferros e depois de 
- Rio Doce - o seguinte:- Man-
tida a disposição do art. unico, pa-
ragrapho t.•, da lei provincial 
2.761, de 1854. 

S. S. Senado, 16 de agosto de 
I 923. - Albertino Drummond". 

Ligei ramente eu just!ficaria essa 
emenda, sr. Presidente, si tanto 
fosse necessario. Não estivesse na 
Casa o eminente representante do 
municipio de Guanhães, sr. sena-

3M 
dor ctu lio do Carvalho, bastaria 
diz r ao S •nado que o territorio da 
vertente de Guanhã s numa csten-
são dez vezes maior do que cs. a 
pertencia ao município de Ferros, 
conforme estava determinado na lei 
n. 472, de 1850. Entretanto, poste. 
riormente, a As embléa Provincial 
entendeu, pela lei n. 2. 761, de an-
ncxar ao districto de Dores de 
Guanhães todo o territorio vertente 
daquelle rio e do ribeirão Pitan-
g:t, deixando apenas para Ferros 
um anguio de. pequena extensão no 
ponto da conflue1wia Qo rio Santo 
Antonio,· com o Guanhães, Jogar 
onde a vertente ·é mal determinada, 
onde existe uma grande extensão 
de terras baixas, que pertencem e 
sempre pertenceram ao município 
de Ferros, extensão da qual estou 
certo nem o proprio sr. senador 
Getulio faria questão, porquanto 
não daria fortuna ao município de 
Guanhães e entretanto prejudicaria 
de muito relações velhas do munici. 
pio de ferros. E é por isso, porque 
representa a vontade expressa dos 
habitantes daquelle pedacinho de 
tcrritorio, que venho apresentar ao 
rxame do Senado e da commissão 
Mista a minha emenda, esperando 
que a acceitem como uma medida 
de justiça. (Muito bem!) 

Vae á Mesa, é lida, apoiada e 
entra conjunctamcnte em discussão 
a seguinte: 

EMENDA N. 3 

Cap. I, secc. 2. • Accrescente-se 
no art. 3, 11 . 5, onde trata das di-
visas de Guanhães e S. Anna de 
Ferros, e depois de - Rio Doce -
o seguinte: - Mantida a disposi-
ção do art. unico, § 1. •, da lei 
provincial 2. 761, de 1854 . 

S. S. Senado, 16 de agosto de 
1923. - Albertino Drummond . 

O SR. j. MONTANDON. --
Pedi n palavra, sr. Presidente, pa-
ra apresentar uma emenda ao art. 
2.", prlragrapho 24, âo capitulo ora 
em discussão. 

A. S.-20 

Como sabe o Senado, o crlterlo 
adoptado pela illustrada commissão 
Mista, no traçar as divisa do no. 
vos municipios, foi manter, t<~ nto 
q(1anto pos lvel, os limites naturaes, 
evitando a delimitação por linhas 
imaginarias . 

Succede, porém, que nas divisas 
traçadas no projecto, entre o muni-
cípio de Araxá c o futuro munici-
pio de S. Pedro de Alcan tara, ha 
uma grande 1inha rec ta passando 
por valies, vertentes e montes, c 
outros pontos de difficil determina-
ção, o que traria a mais jnextri-
cavel confusão nas divisas entre 
os dois municípios. 

Venho, pot esta razão, offereccr 
a pre ente emenda, que espeto seja 
approvada pelo Senado, emenda 
que em nada altera os territorios 
dos referidos municípios. (Lê) . 
(Muito bem! Muito bem!) 

Vae â Mesa, é lida, apoiada c 
entra conjunctamente em discussão 
él segu inte 

EMENDA N. 4 

Em vez de - Dessa barra sobe o 
rio Quebra Anzol, etc., diga-se: 

Da barra do Quebra Anzol com o 
Hio S. João, por este acima até a 
barra do Corrego do Engenho das 
Pimentas; por este até a sua ca-
beceira no Serrote; e dahi 'em rumo 
á cal)eceira fronteira do corrego da 
Mattinha e por este abaixo ao rio 
S·. Math~:us, segue po~ este acima 
até a. barra do Corergo çto Machado 
c por este acima até sua cabecei-
ra na Serrinha; da h i em rumo da 
morro da Banana c dahi em dire. 
cção a Cachoeira no Pirnpetinga e 
por este abaixo até a barra do Ja· 
cuba) seguindo por este· acima até 
a a barra da ve tent~ qu~ fica abai• 
xo da pqnte do apartador do Corp. 
nel Ananias Ferreira çie Aguiar; sp. 
be por esta· ver~ente até sua cabe-
ceira e dahi em rumo á cabeceira 
do ·Co rrego do aç4de de Antonio 
de A vila e por est~ e pelo ·Co)'rego 
GriJnde flba ixo &té o Quepra An-
zpl , , , , 
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Sala das Sessões, 16 de agosto 
de 1923. -- João jacques ~ontan
don. 

O SR . BASILI O DE ~AGA
LHÃES. - Ao capitulo 1. •, em dis-
cussão, relativo aos municípios, ve-
nho apre entar uma emenda, mu-
dando algumas denominações. 

Essa emenda, sr. Presidente, não 
pó de ser justificada compridamen-
te, a não ser que ella provoque de-
bate. 

Proponho, em primeiro Jogar, 
que, em vez de "Barbacena", diga-
se: "Borda do Campo". 

Penso, sr. Presidente, que não 
devemos perpetuar em uma das 
mais lindas e importantes cidades 
do nosso Estado o nome do algoz 
da Conjuração ~ineira, que foi o 
visconde de Barbacena, ao passo 
que, com a nova denominação, re-
memoramos a historica fazenda dos 
Andradas. 

Proponho, em seguida, que "Ti-
radentes" retome o antigo nome de 
"S. José d'EI-Rei". Tiradentes, sr. 
Presidente não nasceu em S. José 
d'EI-Rei e' sim em· terras de S. João 
d'EI-Rei'. O sitio do Pombal, que é 
o seu berço, sempre pertenceu a 
S. João d'EI-Rei e só durante um 
quinquennio e por erro de um des-
embargador syndicante, foi integra-
do em S. José d'EI-Rei. 

Proponho tambem que se substi-
tua o nome de "Antonio Dias", ou-
tr'ora "An tonio Dias Abaixo", pelo 
de Marliéria, em homenagem a 

te esclarecerei e que são as seguln-
tes: 

Em vez de Conceição do Rio Ver. 
ele ,-- diga-se -- Rio Verde. 

Em vez de Dores da Boa Espe-
rança -- diga-se -- Boa Esp ran-
ça. 

Em vez de Dores do Aterrado -
diga-se - lbiracy. 

Em vez de Dores do lndayá -
diga- e - · lndayá. 

Em vez d • Patrocínio de Oun-
nhães - dign-se - Guanharuba. 

Em vez de S. Antonio do ~a
··h:Jdo - d1ga-se - Maçhndo 

Em vez de S. Domingos do Pr:t-
ta - diaa-sc - S. Domingos . 

Em vez ele S. José d' Além Parn-
hyba - diga-se - Além Parahy-
ba . 

Em vez de S. ~anocl do Mutum 
_ diga-se - Mutum. 

Em' vez ele Tres Corações do Rio 
Verde - diga-se - Trcs Cora· 
ções. 

Em vez de Villa Nova do Rc~cn 
de - diga-se - Rczcndclandin . 

Em vez de S. Pedro de Alcantn-
r<~ - digll-SC - ihyá. 

Pa~so á~ miíos de v. exc. a mi-
nha emenda, esperando que o Se-
nado se digne de tomal-a em consi-
deração (Muito bem! Muito bem!) 
. Vae á Mesa, é lida, apoiada, c 
entra con,i unctamentc em discussiío 
a seguinte : 

EMENDA N . . 5 
Emenda correctiva 

Guido Marliére, extrangeiro bene- Nomes de municipios: 
rnerito, que alli iniciou a sua acti- d' 
vidade philanthropica, em prol dos a) Em vez de Barbacena - lga-

se - Borda do Campo. 
no~sos selvicolas. b) Em vez de Tiradente~ - di-Proponho se substitua a denomi-
nação de "Pomba" pela de "Pom- ga-se - S · José d'EI-Rei · 
bal",' homenageando-se assim o c) Em vez de Antonio Dias -
grande estadista luso, a quem ta.n- di ga-se - ~a rli ér i a. 
to deve o progresso da nossa terra. d) Em vez de Pomba ~ diga-se 

Substituo "Abbadla de Bom-Sue- _ Pombal. 
ce~so" po( "Tupacijaba',', exp re~~ão e) Em vez de Abbadia do Bom 
mais bon1ta e que e~wvat e a lo- Successo _ di ga-se - Tupacyaba. 
gnr da Mãe de Deus . · C · - d R'o 

Alvitro ainda, sr. Presideilte, ou- f) Em v~z de onc~1çao o 1 
trJ~ alterações, que opportunamen- · Verde -J d1ga-se - R10 Verd~. 

g) Em vez de Dor s da Boa Es-
perança -- diga-se - Boa espe-
rança. 

h) em vez de Dores do Aterra-
do - diga-se - lbiracy. 

i) Em vez de Dores do lndayá -
diga-se - lndayá. 

j) Em vez de Patrocínio de Gua-
nhães - diga-se - Guaranhuba. 

k) Em vez de S. Antonio 
do ~achado - d1ga-se - Macha· 
do. i 

I) Em vez de S. Domingos 
do Prata - diga-se - S. Domin-
gos. 

m) Em vez de S. José d' Além 
Parahyba - diga-se - Além Para-
hyba. 

n) Em vez de S. Manoel 
do Mutum - diga-se - Mu-
tum. 

o) Em vez de Tres Corações do 
Rio Verde - diga-se - Tres Co-
rações. 

p) Em vez de Villa Nova do 
Rezende - diga-se - Rezendelan-
dia . . 

q) Em vez de S. Pedro de AI-
cantara - diga-se - lbyá . 

Sala das sessões do Senado, 16 . 
de agosto de 1923. - Basilio de 
~agalh ães. 

O SR. MIGUEL LANNA: - Pe-
di a palavra, sr. Presidente, para 
offerecer ao orojecto as seguintes 
emendas: (U) 

Vão á Mesa, são lidas, apoiadas 
c entram conjunctamente em disctis-
são as seguintes 

EMENDAS 
N. 6 

Ao art. 2.", n. VIII red ija-se do 
seguinte. mo'do: 

Com o municipio de Silvianopolis: 
Começam no ultimo ponto, aoi ma 

referido, ,no Rio ~achado, nas divi· 
sas de Caldas, pelo Rio ~ach ado 
abaixa até á barra do ribeirão do 
Machadinha, · d'ahi seguem em dire-
cçiío fiOS ~ontes denominados "Mon 
te Alegre" e "Cantagall o-" e pelos 

.. 
altos desses montes segúem em dl-
recçiio ao corrego conhecido pelos 
nomes de Cedro c Pecegueiro, ou 
Chico Miguel, que passa nos fundos 
da Casa de Joaquim ~enino, se-
guem atravessando a estrada rcnl 
que vae para Machadinho, para ci· 
ma da Casa de Americo ilverio Lo· 
pes, onde ha um marco de madeira; 
d'ahi vão ao bairro dos Coutinho~ 
e desse bairro seguem em dirccção 
a um e. pigão que fica á esquerda 
do povoado da Cachoeira do "Paio-
linho", desse espigão seguem sem-
pre pelo alto do mesmo até a estra-
da que do dito povoado de Cacho-
eira do Paioli nho se dirige para o 
bairro do Lambary; d'esta estrad<~ 
ao corrego da Cachoeira e por este 
abaixo até a sua foz no Rio Dou-
rado. 

N. 7 
Ao mesmo art. e n. VIII modifi-

que-se: 
Com o municipio de Caldas: em 

vez de - Rio Machado ·acima - di-
IFI·Se - Rio Machado aba ixo. 

Sala das commissões, 16 de ngos-
to de 1923 - Miguel de Lanna. 

N. 8 
Ao art. 4. •, accrescente-sc: 

. ... de Santo Antonio de ltah ym, 
com séde na povoação do mesmo , 
nome, no municipio de Cachoeir:t, 
com as seguintes divisas: 

. . . As divisas do districto de S. 
Antonio ·do ltahym começam na 
hnrra do Ribeirão do Pary com o 
rio ltahym, seguem por este abai-
xo até o Jogar da ponte velha, na 
e~trada que vem de Pouso Alegre, 
seguindo por esta estrada em di-
recção a Conceição dos Ouros, até 
encontrar as divisas da fazendo de 
Antonio Pereira Serpa, que fica per-
tencendo ao districto de Santo An-
tonio do ltahym, e rpor essas divi-
s:~s até de novo encontrar a dita es-
trada, seguindq por esta até a barra 
do ribeirão das Pedras com o cor-
~ego que serve de tlivis!ls entre ,ter-
ras de Jeronvmo •Ribeiro dos Ai1ios 
e José Vieirà Carneiro· e pelo âito 
cor rego · áté a passagem da referi· 
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dà e trad., por ~sta até o espi-
gãd rn divisa onr o 'disfricto de 
Cone · ição dos tiros, seguirjdb pelo 
espigão 'até as divisas dds terras 
de José Rddrigué om as dos her-
deiros' Ctc Joaquim Pereira é Manoel 
P ' relrà da ilva, por estas até o al-
to d:l Seha !'ande, e por este alto, 
pelo espigão da cordilheira até o ri- · 
heirãtí Páry, comprehcndendo todas 
ns vertentes para o rio ltahym· e pe-
lo dito ribeirão até a sua bàrra no 
ltahym, onde principiaram estas di-
vi~a . 

N. 9 

Ao art. 3. •, accresccnte~sc: 
As divisas entre os municípios 

de Paraisopolis (no di tricto de 
Sant'Anna do Sapucahy-mirim) e o 
de jaguary serão as mesmas, com a 
seguinte alteração parcial: "par-
tindo dél s rra dos "Pires", no mu-
nicípio de Paraiso polis, seguem pa-
ra a serra de. "Santa Luzia", até en-
contrar as divisas da fazenda da 
"Boa Vista", pertencente a Pompilio 
de tal, seguindo ainda pelas divisas 
desta fazenda até encontrai as do 
Estado de S. Paulo, na serra que 
verte para o Buqueira e S. Fran-
cisco. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 
lfl23. - Miguel de Canna. 

I "' Não haver.1do mais quem peça a 
palavra, encorra-se a disct.lssão. 

Entra em di scussão o capitulo 2.• 
comprchensivo dos artigos 4:• a 22. 

O SR. PASSOS MAIA: - Te-
nho a honra de passar ás mãos· d~ 
v. exc., sr. P·residente, as · seguin~ 
tcs emendas: (!Jê) 

Viio á Mesa, são lidas e entram 
conj unctamente em disct'r são· as 
~cguintes: ,, · 

EMENDAS . ,, ' 
N. 10' I 

· 'Ao·nrt. 4·.•, tlo projecto n·. 119 : 
'Ein vez de Fr'ànciscos, nb muni-

cipio de· Guapé, · diga-se ''Capito~ 
tio", -cdm as .- seguintes divisas: ' 

Nrt barra do Ribeirão da Var-
gém com o Rio Otande (há mar-
gem direita do Rio) s gue pelo Ri-
b irão dá Vnrgern acima nté a e.-
trada que vae de S. S. Franci.-
cos pâra Araujo , deste ponto se--
gue apan hando todas as vertentes 
do dito Ribeirão da Vargem até a 
barra do corrcgo do Mandu', pro-
ximp á sede da fazenda da Biboca 
(residencia de ,Manoel Gonçalves) 
segue apanhando tod,as as vert~ll
tes do corrego do Mandu' até a 
ponta da Serra do Caju' e dáhi em 

· d~ante pelas divisas do nHrnicipio 
de Guapé com Piunrhy e de S. João 
do Gloria até o Rio Grande e por 
·e!'lte acima até a barra do Ribeirão 
da Vargem, onde começa esta divi-
·sa. 

N. 11 
O districto de Araujos tomará 'J 

rlome de districto de Ara una. 
Sala das sessões, 16 de agosto 

de 1923. - Passos Maia. - Val-
•ladares Ribeiro. - Camillo dl! 
Brito. 

O .SR. BASILIO DE MAGA-
LHÃES: - Pedi a palavra Píl ra 
offerecer duas emendas ao capi-
tulo em di scussão, sobre creação 
de districtos. 

A primeira refere-se á creação 
do districto de Victoriano Velloso, 
com séde na povoação do mesmo 
nome, pertencente ao muniCipio de 
Tiradentes. O município de Tira-
dentes, de accordo com o projecto 
elaborado peta nobre commissão 
Mista, receberá a mais o districto 
de S. Francisco de Assis do Onça, 
mas perde o de Barroso . 

O novo districto honrará, alé:n 
disso, o nome de Victoriano Vello-
so. ' 

A outra emenda ctea o distriçto 
de Macaia, com séde na povoação 
do mesmo nome, pertencente ao 
município de B'om Successo, e em 
·nada prejudicará esse suborganis-
mo adminl trativo do Estado, sa-
tlsfazentlo, tambem, aos ·desejos de 
sua populaçãb. (Muito bem!) 

Vãó á Mesa, são lidas e' entram 
conj unctamente E!m discirssão as 
seguintes: 
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I I EMENDAS 
, N. 12 

Accrt:sc ·ntc-sc a artigo 4. •, Oll· 
de l:onvicr: 1 

De Victorian \'clloso, com séde 
na póvoação d m.bsmo nom , pçr· 
tcncente no nHn1icip1o de Tirad,cn· 
tcs, C que terá HS divisas Sl'gttin· 
tes: 

Cor\reçando na serra de S, José 
ct'EI~R i, segue a linha ctivisorla 
pela extrema das fazendas de Edu-
ardo josé de . Almeida, Palmital e 
Francisco Franco e do itio do 
Brejo a1é ao rio das Mortes, no 
sitio de Caxarnbu'; atravessando o 
úito rio c abrangendo o povoad•J 
d,t Padre Gaspar, chega até ao al-
to do morro Cachorro-Bravo, c, 
pelo espigão deste acima, vac até .a 
porteira de Augusto Mattos; ,desta 
rulllíl pnra a fazenda dó Gonçaló ~ ~ 
dahi vac terminar no ponte em qtle 
~:-~c :.,ido. 

Sala das scssties do Sc11ado, 1G 
de agosto de 1023. - Basilio ele 
Magalhães . - Alfredo Catão. 
.Simão da Cunha. 

N. 13 
Accrcsccnte-se ao artigo 4. ", on-

de t.:OIIVÍCr: 

Dl! Macaia, com sédc na povoa-
ção do mesmo nome, pertencendo 
ao ruunicipio de Bom Successo, c 
que terei as divisas seguintes: 

Com,eçando na barra do ribeirão 
ltapcccrica, segue a linha divisaria 
por este acima até ao povoado de 
Guarita; extende-se dahi até it ser-
ra ela fazenda do capitão Antoni0 
Carlos e desta á serra de Babylo-
nia; deste ultimo ponto sobe até 
ao alto do corrego do V aradouro, 
.attin gindo em seguida ao corrego 
Mãe-Mar.ia, c, descendo este, chçga 
nté á barra do rio Pirapctinga, na 
sua conflucncia com o rio das Mor-
tes; vac por este abaixo até á sua 
conj li ficção com o rio Urandc c, 
finalmente, termina, acompanhan-
qo este, no ponto em que teve ini-
cio . 

Sala das sessões do Sellado, . 16 
de a!{osto de 11 02B. - Basilio de 
Magalhães. ..:... Alfredo C a tão. 
Albertina Dnrmmond. 

I ' I I 

Slt ABRIEL ANT S: -
Pedi a palavra, r. Pr si dente, pa-
ra nprdscntar a scg rintc emenda: 
(tê) 

Sr. Prc, idellte, na vida política c 
administrntiva do nosso Estad b 
município de Ouro Preto tcnr dado 
provas ll llperiorcs de uma brandura 
c de uma pncier\cia quasi illitnita-
das. ' 

Aqucll<t cidade vitl-sc privada dos 
fóros de Capital do Estado e sof-
fr(!u resignadamente esse grande 
golpe. A~ora, sr. Presidente, pelo 
projccto de reforma da divisão aU-
mlnistrativa do Estctdo, de novo o 
seu mtlnicipio vac-sc privar de um 
dos seus mais prospcros c ricos di s-
tridos, que é o de nabira, além ele 
qlratro outros districfos, tambcm 
muito 'Jrospcros, qtlacs os de S. 
GOijÇàlo do Bação, Moeda, S. José 
do Paraopeba c Aranha. 

Penso que será um acto de jus-
tiça do Senado não pcrmittir que 
se tire ainda de Ouro Preto um ou-
tro distric t,o, o de COIJgonhas do 
Campo, que passa para o de Que-
luz, segundo o ptlojecto, ora em dis-
cussão. 1 

Parece-me, sr . Presidente, que o 
pensamento da illtl tré commissão 
Mista, li ga ndo o~ dois povondos 
Mattosinhos c o districto de Con~o
nhas c transferindo este para Que-
luz foi o de evitar certas di fficul-
dades que costumam frcqucnt~men
tc suocedcr por occmüão dt; citações 
e intimações jucliciaes·. O Rio .Ma-
ranhão que os divide c é, ha .. muitos 

·.annos, o seu limite, é commodamcn-
tc transposto por cxcellen te 1 opte, 
de modo a muitas VC!?-CS e posso 
dar testcmunhq como juiz que fui 
na conprca de Ouro Preto, ooco(re-
rem difficuldade na pratica da-
quetles actos judiciaCJ>, porquanto o 
individuo procurado para rcccb r a 
citação o~r ÍJltimação traqspie fa~ 
ci tmente os limites do districto c 
passa para iuris,cl'cçãq diversa. Si 
visa a modificação desse e!'ltado, o 
dispositivo do pro,!ecto a •que' me 
venho r<!ferindo, melhor e com mais 
ecjuidade s consegt\é esse objecti-

11 f I 
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vo, não desfalcando mais Ouro Pre· 
to, ma · que continue pertencendo-lhe 
o districto de Congonhas a que se 
annexc o povoado de Mattosinhos, 
recebendo assim uma pequena com· 
pensação. 

O insignificante desfalque que re-
presenta essa annexação no muni-
cípio de Queluz, não affecta a sua 
noto ria riqueza . E' dos municípios 
do Estado um dos mais importan-
tes pelo numero do seus districtos 
c a capac idade fiananceira de todos 
elles. . 

.Julgando suffidentcmente justifi -
cada a emenda, a qual prestaram 
suas prestig-iosas a signaturas dois 
illustres collegas, um dos quaes é 
l!'lorioso filho de Ouro Preto, espe-
ro será bem acct'ita pela illustrada 
c digna commissão e approvada 
nelo Senado. (Muito bem! Muito 
bem!) 

Vae á Mesa. é lida e entra con-
i un ctamen te em discussão a seguin-
te 

EMENDA N . 14 
Ao arti go 5. o elimine-se "Congo-

nhas do Campo de Ouro Preto para 
Oueluz e substitu a-se pelo seguinte : 
"povoação de Mattosinhos de Que-
luz nara Ouro Preto". 

Sala das sessões, 16 de agosto de 
192:l. - Gabriel Santos. - Camil-
lo de Brito . - Albertino Drum-
mond . 

O SR. LEVINDO COELHO: 
Pedi a pa lavra para offerecer á 
consideração do Senado a seguin-
te emenda ao arti go 6 . o do projecto 
(Lê) . 

Essa emenda, ~ r . Presidente, es-
~~ Justificada em uma representa-
ção dos hilbitantt•s da povoação da 
mneda. representação que pnsso ás 
m~os de v. ex c. com a emenda. 

Vr1e á Mesa. é lida .e entra con-
iunctamente em discussão a seguin-
te · 

EMENDA N . 15 
~upprima-se no art . 6. o onde diz 

- "do districto da Moeda para a 
Povoação <io Côco que terá aquella 
denominação." 

Sala das Se sões, 16 de ago ·to 
de 1923. - Levindo Coelho . -
Miguel de Lanna. ...... Xavier Ro-
Ji m ' 

O SR. BASILIO DE MAGA-
LHAES: - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para apresentar tres emen-
das ao arti go 5.•. Antes, porém, de 
o fazer, não pos. o deixar de lamen-
tar a perda- que soffre o meu muni-
cípio com o desmembramento do 
districto de S. Francisco do Onça, 
que, em virtude do artigo 5. 0

, é 
transferido para o municipio de Ti -
radentes. 

Devo ponderar a v. exc. c ao 
Senado que não dese jo, por exces-
so de bairrismo, a intangibilidadc 
do meu municipio, porque os estu-
dos historicos, a que me tenho de-
dicado, me demonstraram que, si 
se conservasse o municipio de S. 
João d'EI-Rci tal como primitiva-
mente crendo, ellc chegaria até Pa-
rahyba do Sul, no Rio de janeiro, 
e até Guaratin guetá e Taubaté, em 
S. Paulo . 

Além disso, sempre ponderei, e o 
fiz num discurso que levantou gran -
de e in justificavel celeuma no Con-
gresso de Municipalidades, que ha-
via em Minns elevado numero de 
municípios fóra do tex to constitu-
cional . 

Com effeito, a ConRtituição dc-
'tc·rmin.1 no !;C U artigo 77. para Q'ra-
pho unico. que a população minima 
rle cadn município será de 20 mi-
h ~ hit ll ntes. Hr1. entretanto. IR mu-
nicípios no EstildO que não attin-
{!'<'m a 20 mil almas. 

E' bem de ver que a nossa ohri-
gilção Drec ipua eria dar n cRses 
municinios a sua no'oulação leQ'al, 
r. pa rn isso fora prec iso que os gra n-
rle~ m11nirioios cedessem o "quan-
tnm sn tis". Dara que os pequenos 
ln rrr~s~t>m o minimo leg11l . Mas. cn-
mn errns se vi e r ~ m accumulando 
nns anti f!ilS administrações. houve 
"''; r::~sn. sin C!u1ar n ~ circumvizi-
nhilncn elo meu mnnicipio: lá r.xis-
tem au11tro municípios, o de Pra-
dos, que mal attinge aos 10 mil, 
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Tiradcnte com 6 mil e poucos, La-
~oa Dourada, corn 5 mil, c Resende 
Co tn com O mil almas. Não era 
possível, mesmo com de falque do 
territorio dos municipios vizinhos, 
conseguir dar a todos c. ses o mi-
nimo legal de população. 

Rendo minhas homcnag ns á il -
lustrc commis ão Mista que elabo-
rou o projecto em discussão . 

Comprehendo, melhor do que nin-
guem, os intuitos elevados que a 
gui <~rilm, c ca lculo, melhor do que 
ninguem, as inuumeras difficulda-
dcs que clla terá enfrentado para 
fazer o muito que fez nesse seu 
trnhii lho. Mas, h a o seguinte, sr. 
Presidente, si a transferencia de S. 
Francisco do Onça do município de 
S. João d'EI-Rei para o de Tira-
dentes désse a este ultimo munici-
pio o mínimo lega l, S. João se con-
fornwria , porque é um município 
rico, co m uma popu lação superior 
a tiO mi l nlnws. Mas não é isso o que 
acontece, porque, retirando-se de 
Tiradentes o districto de Barroso, 
nuc é mnis importante do que S. 
Frnncisco d'o Onca, pn ra o munici-
pio de Prados, si compulsarmos os 
alg-ari smos forn ec idos pelas ultimas 
es ta tí s ti ca~ . veremos que Tiraden-
tes ficn prejudicado com essa tran-
fcrencia. 

Accresce outra c i rcumstancia, ~ 
é que o artigo 74, 11. 12, da Consti-
tui ção, diz o seguinte: "O municl-
pio que for augmentado ou crendo 
com tcrritorio desmembrado de 
outro, será responsavel por utwt 
quota parte das dividas ou ob ri -
g-ações, já existentes, do município 
prej udicado com o desmembra-
men to ... " 

Ora, sr . Presidente, o municipi0 
de S. João d'EI-Rei, embora mui -
to vasto. rico. propero e culto, te-
ve a in felicidade de so ffrcr uma 
administração ca lamitosa que o en-
ca lacrou por 40 ou-50 annos. O 111u 
nicipio de S. João d'EI-Rri deve 
perto de 2 mil contos c is o ape-
nas de divida con solidada, não se 
fazendo entrar em linha de conta a 
divida fluctuante, que é de perto 

d 200 contos. Excluind , porém, 
a dividn ll uctuantc, t 'mos a par-
cella de 2 mil conto!~, d' tal sor ti.! 
que a populaçã do nça levaria 
para o municip:o de Tiradent ·s 
urna divida de cerca de 100 contos. 
Nem scrin justo que uma certa po-
pulação, que se endividara dentro 
de um municipiú, ao passa r para 
outro se lib ·rtasse desse onus que 
clla propria creou, ou por sua ina-
cçiio ou por sua imprevidcnt ncti-
vidacle. Agora, trntando-sc de unt 
município paupcrrimo, como é o de 
Tiradentes, conviria a esse muni-
cíp io receber uma divid~ tão v_ul-
tosa? Seria ca so para 111dagaçocs 
muito sérias, porq ue o município 
de Tirnctentcs se acha em petição 
de miseria; ellc constitue um p so 
morto sobre o mun icíp io de São 
João d ' E l- l~ e i , quer cconom ica, 
quer politicamente . , . , 

A anti ga S. José d EI-Ret, outr-
ora muito mai. prospera do que S. 
João d'EI-Rei, hoje c. tá com suas 
casas em ruin a. Os raros homens 
publicas de Tiradentes estão trans-
formados em cabides de empregos. 
Existe lá um cidadão que é ao mcs · 
mo tempo delegado de policia, sc-
cretario e thesoureiro da Camara , 
inspector escolar, etc. De tal sorte 
que o rnunicipiQ so ffre nté falta dl! 
homens para a sua administração. 

Trago essas considerações . ao 
Senado por um dever que me 1111 -
põe a 'minha consciencia de repu · 
blicano e mineiro. Si a transferen-
cia do districto de S. Francisco do 
Onça para o município de Tiraden-
tes fosse vantajosa para este, eu c 
o povo que tenho a .hon ra de r.c-
prcsentar nos curva namos hunlll-
dcmente, respeitosamente, deant~ 
da decisão do Congresso . Mas tra-
go essas ponderações ao Senado 
para que ellc reflicta ainda em 
tempo e vc.ia si pódc recu~r dessa 
transferencia, que não sa tisfaz ao 
escopo a que vi sou. 

Por outro lado, não é justo que 
o povo de S. Francisco do Onça 
quetra sahir voluntarinmcnte de um 
município como o de S. João d'EI- ~ 
Rei, que, apesar de ~nca l~c rado , 
tem em si forças admtravets para 
progredir, e passar-se para um 
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munidpio que, como di ·se, é pau-
pcrrimo, c só podcr{t prosperar si 
o governo do Estado colonizar n:• 
!'tiaS terras ba ld ias c lá injectar u 
/ollus de ·angue novo. 

Depois de ·sas explicações com 
relação á lranf;fcrcm:ia de S. Fran-
cisco do Onça, vou, em poucas pa-
luvrm;, justificar as Ires emendas 
que fo rmulei sobre transfcr •ncia de 
ou tros di st ri ctos. 

A primeira já está, em pa rte, jus-
tificada pelo que tive a honra de 
dize r no Senado no tocante â cren-
~·ão do municipio de Candeia ria. 

E' a seguinte: 
"Accrcscente-se ao art. 5.", onde 

convier: 
- De Sant' Annn do jacaré, do 

lllllllicipio ele Olivci r a para o de 
Campo Bel! o. 

Sal~ das sessi>es do Senado, 16 
de agosto de 1923. - Basi I i o ele 
Maga lhães . - Alfredo Calão . 
Simão da Cunha." 

A população ele Sant' Ann a do ja-
ca r~ desej a essa transfcrencia. O 
dist rido está a pequena distancia 
de Campo Bello e a maior distancia 
de Oliveira. A transfcrencia, por-
f nn to, não só attcnde ao com modo 
dos habitantes, ao remcdio juridico, 
ao seu conforto, em summa, como 
lambem perrnittc a crcação do mu-
nicipio de Ca ndelaria. 

1\ outra emenda é a seguinte: 
"Accrescente-se ao art. 5. ", on-

de convier: 
De Lamim, do rnun icipio de Que-

luz, péHa o de Rio Espera. 
Sala das sessi1es do Senado, l G 

dv agosto de 1923. - Basilio de 
Maf.!a lhães. - Vicirn Marques. 
,\lfreclo Calão." 

Como o municipio de Queluz oh-
leve "m consideravel accresc imo 
com a adjuncção elo importanti ss imo 
di:;jricto de Congo nhas do Campo ... 

O sr. C a mil/o de Brito: - ]5 h ou: 
\ 'C 11111 a L' mcnda, conservando Con-
goq ll;Js de Ca mpo para Ouro Preta,. 

O sr. Basilio de Magalhães. - Em 
todo caso, emquanto a emenda não 

vingar, argumento com o que está 
no projcct . 

i, pois, como di zia, o municipi 
de Qucluz ebtcvc c se accrescimo 
con. idcrn vcl, não c muito que c da 
para Wo Espera o districto de La-
mim, ninda com a circumstancia de 
que sede a séde distam ape nas 3 
leguas, segundo c tou informado. 
Alem disso, Rio Espera tem 6 mil nl-
mns npenas c com o acc rescimo de 
Lnmim elle attin girâ ao minimo le-
gal prece ituado pelo Constitu ição. 

O sr. C a mil/o de Brito. - E fica 
rea lmente muito proximo. 

O sr. Basilio de Maga/luies. -
Fina lmente, a terceira emenda dis-
püe o seguinte: 

"Accrcscente-se ao art. 5. ", onde 
convier: 

De S. Fran cisco Xavier, do mu-
nicipio de Prados parn o de Rezen-
de Costa. 

Sala dns sessões do Senado, l G 
de agosto ele l 923. - Bnsilio de 
Maga lhães. - Alfredo Catão. 
Simão ela Cunha." 

Si o cspirito do legislndor se 
guia r pelo tex to constitucional, ~ um 
dever preci puo de todos nós dar aos 
pequenos municipios, que não têm 
lO mil almas, ao menos esse mini-
mo legal. Orn, Rezende Costa tem 
cerca el e 7 mil nlm as, é um nHrnici -
pio prospero e bem adm inistrado , 
c, si ob ti ve r S. Frnncisco Xavier, 
que é um districto prospero c mais 
proximo de Rezende Costn, atti ngi-
rá ao minimo legal. E é natural que 
Prados ceda a Rezende Costa, S . 
Francisco Xavier, porque Prados j{r 
ob teve Barroso, que é muito mais 
popu loso do que S. Francisco Xa-
vier. 

Tendo ass im justificado, emborn 
pnlliclamentc, as trcs emendas que 
ten ho a honra de passar ás mãos ele 
v. exc., espero. que v. exc. lhes 
dnrá o destino conveniente . (Mui-
to hem! Muito hem?) 

Vão á Mt;sa, são lidas c entram 
conj unctamcutc em discussão as se-
guintes: 

3\5 

EMENDA 
N. I 

E111endu additiva: 
Accrescentc-sc ao art. 5.", onde 

convier: 
De S. Francisco Xuvicr, do muni-

ripJo de Prado. para o ele l~ez n-
tl t! Costa. 

'n la daH seSS!Ícs do cnado, 
de agosto de 1923. - Basi lio 
Maga lhães. - Alfredo Cn tão. 
, i mão da Cunha. 

A emenda, portanto, vem sati ·-
fazer á vontade expressa, ao· ·an-
ceios, mesmo, do povo daquclle di!l-
tricto, que está perfeitamente con-
sclo de que, no regimcn democrati -
co em que vivemos, assi te-lhe in-
contestavclm nte es c direito, para 
is o con fi ando muito na integrida-
de 'daquelles que legi Iam nesta c 

1 fi na outra Casa do Congresso Minei-
de ro, e, mais do que is o, na orienta-

ção politica que 'está actualmênte 
felicitando o E tado de Minas, ori-
entação innegavelmente regenera-
dura de velhos costumes c que 'nor-N. 17 

Emenda adelitiva: 
1\ccrescen te-se ao n rt. 5." onde 

convier: 

• teia o nosso Estado para o seu ver-
dadeiro c grandioso destino. (Mui-
to bem!) 

De Lamim, do municipio de Que-
!uz , pnra o de Rio Espera . 

Sala das sessões do Senadb, 16 de 
;1gosto de l!l2:i . - Basi lio de Ma- · 
galhãcs. - Vieira Mnrqucs. - Al-
fredo Calão. 

N. 18 
Acc rescente-se ao art. 5. ", onde 

convier: 
- .O.e .Sant'Anna do jacaré, do . 

~ll'lllctpro de Oli vei ra para 0 de 
\.(lfl.po Bel! o. 

Sala das t· t·~~ücs elo Senado, 16 
ele agosto ele :923. - Basi lio de . 
~:~a~alhães. -· Alfredo Cntão. 
:"lln!:lO da Cunt.a. 

q .s~. ALFREDO CATÃO: 
Solrcrter a palavra, sr. Presidenre 
para ter a honra de mandar ~ 
Mesa a seguinte emenda: 

"Ao art. 5 . ", onde convier, a c-
crescente-se: 

De Pedro Teixeira, do municipio 
de Barbacena, para o de Lima 
Duarte. 

Sala das sess<ies do Senado, 16 
de agosto de 1923 . - Alfredo Ca-
tão . - Simão 'da Cunha. - Basi-
lio de Magalhães ." 

justificam essa medida duns re-
presentações de todn a população 
desse 'di stricto, um a enviada em 
1920 c outra recentemente, pedin-
do o desmembramento do referido 
districto de Pedro Teixeira, do mu-
nicipio de 'Barbacena, para ser in-
corporad.o ao · de . Lima Duarte . 

Estivessemos nós ainda nessa 
quadra em que ·as mais grave · 
questões politicas e os mais p~lpi 
tantes problema eram resolvtdos 
ai nda debaixo da interferencia in-
debita e nefasta de um chefe, hoje 
felizmente decaliido, chefe cuja 
vontnde esteve sempre adstricta âs 
convcnicncias de um partidarismo 
estreito,sem ideaes, sem inspirações 
de justiça, o tlistricto de Pedro 
Teixeira, que ha muitos annos aspi-
ra essa medida, não viria hoje 
pleiteai-a junto ao legi !ativo mi-
neiro, posto, como disse, conscio 
esteja da justiça e da equidade des-
sa medida. 

Si, sr. Presidente, . é rude ess:> 
franqueza com que estou a concei-
tuar sobre a situação potiti.ca ele-
cabida, a meu ver, tão divorciada 
dos verdadeiros principias republi-
canos, não me seja negado o per-
dão do Senado, não me sejam aba-
fados c ·ses estos de nmor á liber-
dade, não me seja reprimido o im-
pulso que me animn neste momen-
to, depois de 20 annos de injusto 
ostracismo, durnnte os quaes nunca 
me assistiram, nunca me pertrlitti-
rnm o direito de pedir para. a tcr-
rn tb minhn resjdencia, para ' a 
terra de meus filhos, qualquer cou-
sa que proporciona$Se áquclle re-
can to mineiro uma notn de progres-
so ! Si é rude cRsa minha fra lQU e-
za, é que me sinto hoje, sr .' Pre-
sidente, a respirar em um· a,mblen· 
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te mai ~:alutnr, Vl!]o-mP reln•e~ra
do nos 11 : •us dir , i tos de cirtad~·), 
n participar como que de sa verda-
deira red mpç!ío que ao Estado 
trouxeram os drs. Arthur Bernar-
dcs l~n ul Soares, esses dois ho-
mens de cncq~la rara c de virtudes 
l':tmnis. que presidem nctunlmente 
a Rr·rulllil'a P. o Estado de Minas 
Geracs. (Mu:ro bem!) 

Si, sr . Pre1-1idente, é esse o meu 
sc;.tir. 1:i r'· r:;se o palp• na do meu 
coração, porque não hei de expri-
,,, . n~ . j , . (, meu modo Jl! r•ensar? 
porque não hei de bemdizer a · 
Deus a graça que me con-
cedeu ainda, no avançado de-
clinio da minha existencia, a 
[elicidade de ver Minas, na sua 
nromissorn symholização de um 
[!igante que dorme, out r'ora tarda 
no cNtejo em marcha das un ida-
des da Federação, erguer-se, le-
vantar-se c ca minh ar em rumo aos 
seus desti nos de grandeza? 

Parece-me, sr. Presidente, pelo 
cnthusiasmo que me sacode todas 
as vezes que procuro apreciar a 
actual politica mineira, parece-me 
que estou a me desviar do assum-
pto que me trouxe a esta tribuna. 

O meu fim era tão sómen te fa-
zer uma exposição simples e con-
ci.;a par a i usti fica r a medida con-
f:ubstanciada n:~ emenda que offe-
reci á consideração do Senado. 

Sei que é escasso o tempo a ser 
repartido com todos os sn;. sena-
clorcs, para apresentarem c di scu-
tirem todos os casos affectos ao 
pro iecto li 9, ora em discussão . 

Não posso, pois, e si po. so, não 
devo abusar desse tempo com mui-
ta prodigalidade. 

Passarei. por isso, a di ze r que o 
municipio de Lima Duarte, sr. Pre-
sidente, soffrcu nos tempos do lm-
perio, como soffreu ainda na Re-
publica, diversas mo di fi c ações em 
seu tcrritorio . Devido á vontade 
capri chosa dos partidos a se reve-
za rem no l poder, elle vivi a numa 
como contradança. 

PorÇões de seu territorio frontei-
riço eram por vezes innumeras 
'transferidas desse municipio para 

utro vice-v r a. De todo cs e 
va -v •m que tanto o prejudicava 
c~1 seu lll' grcsso c de~cny~l~imcn
to resultou !icnr o mun1c1p10 de 
Li~1a uarte com uma linha divi-
soria descontinua, cheia de rcin-
trancias, de sinuosidades, linha ab-
solutamente in j~:sti !i cave l , sr. Pre-
~idente, porque ella não se ajusta-
va aos acciden tes naturaes do sol_o, 
como devia ser, dando Jogar a nao 
poucos con!lictos de jurisdic~ão: 

Citarei. por exemplo, o d1stm:to 
de Sant' An na do Garambéo, ~uc 
pertence ao municipio de L1ma 
Dnarte c por ellc cmbrcnha-se co-
mo um verdadeiro sacco, um a par-
te do tcrritorio de Barbacena . O 
caso, porém, mais cu rio ·o occor~· e 
com 0 districto de Santo AntoniO 
da Olaria, municipio de Rio P.reto, 
do qual cogita o actual projecto 
11 9. 

Esse distr ictrJ está verdadeira-
mente insulado, é, a hem di7:c~, 
um a possessão dentro do mul~lt:l· 
pio de Lima Duarte. .Basta .d~zer 
qu e, bem apur:~da a h.nha diVISO· 
ria do municipio de Lima Duarte 
com 0 de Rio Preto , essa linha a.t-
tingiria um do~ cantos. da e~ re 1 a 
matriz daquella povoaçao, de.l ~a~l 
do comprehendido no l~ltlii1C 1 P 1 0 

de Lima Duarte o cem it e~!O l?cal. 
Quer isso dizer que have.ra ate ~n.l 
baraços quan to ao registro CIVIl , 
po roue as pessoas .que_ fa ll ece r~!n 
no districto de Olana na o. podei ~o 
se r sepultadas sem a dev1da g111a 
passada na cidade de Lima Duarte. 

Quanto ao districto de Pedro 
Teixe ira, é um distm:to peqncn?, 
de tcrritorio muito rrctu zi ~o c SI-
tuado rl':asi ás portas da c~dadc r.le 
l.inHl Duarte. A populaçao de~sc 
districto tem por costume, nos di~S 
sanctificados, almoçar em casa c Ir 
assistir á missa em Lima Duarte, 
rc~ressando no mesmo dia a suas 
casas. tal a proximidade em QI~C 
se :~clw aquellc povoado dessa Cl-
r1arlr• . Elle dista 2 c meia leguas 
de Lima Duarte, emquanto que n 
s1~ n:1 ram de Barbacena 14 leguas. 

Basta isso para mostrar a justiça 
e a procedencia dos desejos daquel-
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la pop ulação em pP.rtencer a Lima 
Duarte. E tanto é c sa, sr. Presi-
d ntc, a vontad expressa do povo 
tlnq uella loca lidade, que todos os 
habitantes do districto. li ·~ xcepção 
de dois ou Ires, entre os quaes um 
ancião respeitavel, que deixou de 
pedir a medida collimadn pela 
emenda pela gratidão que julga de-
ver a distincto chefe do municipio 
de Barbacena, subscreveram a re-
presentação em que se funda a 
emenda. 

A confi guração desse nistricto, 
sr. Presiden te, é quasi egual á do 
distri cto de Olnria, a que hn pou-
co me rP.fcri. Não é, como diRse, 
uma ilha, não fi ca propriamente in-
sulado, mas é como que uma penin-
sula, uma faixa de trrra a Pntrar 
pelo municipio ele Li ma Duarte. 

Al ém de serem, sr. Presidente, as 
mais intimas pn!>sivel :~s rr.lnções 
rommerciaes c de familia desse po· 
vo com Lima Duarte. occorrr. aindn 
um;~ circumstancia ele summa im-
port~ncia. r é que Lima ·Duarte é 
termo judiciario ; Palmyra r cnbe-' 
ça da comarca. Ora, entre Palmy-
ril r. Lima Duarte não ha contigui-
cli!cle territorial: h ;~ ele nermeio o 
districto de Pedro Trixeira. o oue 
dá lngar, sr. Prr.s iclente. ao ahsur-
clo. á anomalia, de um iuiz oue par-
Ir de Palmyra em dili gencia p;tra 
Lima Duarte ver. em meio do ca-
minho. a sua ,iurisdicção interrom-
pidfl neto facto ele se encontrar em 
rnnnicinio extranho . A meu lado 
nchn -se o nosso digno collega, re-
~ idente Pm Palmvra, que poderá di -
7r r si é ou não verclade o oue 
ar.a hn dP affirmar; si é nossivr.l a 
n11rm Qller que <;e il'l partir de Pal-
mvr!l P ir a T.im:t Duarte sem n:.s-
~~ r nelns m11nicinios ele lniz de Fó-
:;~ nu Rarhacena. 

Havendo. pois, essa irrr.Q'ularina-
nn. n pnir.n mrio ne san11l-a será a 
tr ::~ nsfPrenciil do rlistrirto de Pedro 
Tr•i ~t flira Pilril o município de Lima 
n~~~rtP . 

Niío pense o Senado que estou n 
FnzPr aqui uma politica imperialis-
ta, ou um acto de partidarismo. Ao 

contrario. sou partidnrio dos mu-
nicipios pequenos. Não hn muito 
tcmpó, em uma viagem que fi z ao 
sul de Minas. tive occasião de ob-
servilf qur. todos os municipios pe-
queno pro pcrnvam prodigiosa-
menir. O municipio de jacutin ga, 
por exemplo, administrado por e se 
nosso digno compatricio que é o 
coronel Luiz Lisboa, dá a mais exu-
hern nte prova da capacidade de 

!:leus ndministradores . .mootrando 
cnmo, com ns pequenos recursos 
de um sô distrlcto, adquiriu todo 
os melhnramentm; necessa rios para 
"C tornar uma das melhores cida-
des daquella zona. O mesmo se 
observa em Passa Quatro e em ou-
tros munjcinios compostos de um 6 
districto . E si pleiteio a causa dos 
hab itantes de Pertro Teixeira, of-
ferecendo essa emenda, é porque 
reconheço que esse districto infe-
li zmen te não tem os requisitos .Pa-
ra ser elevndo a villa e o unico 
mein dr. se lhe proporcionar maior 
commodidade em suas relações judi-
ciarias e t9ministrativas é encorpo-
ral-o ao município mais proximo, 
nne é o de Lima Duarte, conforme 
já demonstrei . · 
Suhmettendo, poi , a minha emen-

da á consideração da digna com-
missão Mi. ta c ao voto do Senado, 
ronfio, sr. Presidente, no espirito 
de justi ça que oriente o legislativo 
minei ro e espero que a medida nel-
la concretizada mereça o suffragio 
desta corporação, ficando desta 
fórm a satisfeita a aspiração legiti-
ma e antiquissima no bom e ordei-
ro novo de Pedro Teixeira. 

E r::~ o oue tinha n dize r. (Muito 
bem! Muito bem!). 

Vae á Mesa, é lida e entra imme-
diatamente· em discussão a seguin-
te : 

EMENDA N. 19 

Ao art. 5. 0
, onde convier, accres-

cente-se: 
- De Pedro ;Teixeira do muni-

cipio de Barbacena para o de Lima 
Duarte. 
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S. dus ·cs ~ I!S do Settado, I 6 de 
agosto '"~ I 92~. - A !f r~~ o a tão. 
Simão da Cunha. - Ba ·tho de Ma~ 
gu lhi\cs. 

S~. BASILI DE MAOA~ 
LH!i.ES . - Pedi a palavra, sr. 
PresjdentG, para apresentar urna 

I ' i I . t . d . emenc 4 re ahvamen e as enonuna-
ções do districtos. 

V. exc., sabe melhor do que nin-
guem que ha em no so E tado mui-
tos districtos com denominaç6es 
tacs, que provocam obstaculos á 
corrcspondencia postal e telegra-
phica. 

QuEindo tive a honra de perten-
cer á commissão encarregada de 
organizar o Diccionario Hlstorico e 
Gcographico, empresa, gigantesca 
iniciada pel9 Instituto Historico 
orasileiro, fazia parte da mesma o 
<;r. Tavares de Lyra, então Minis-
tro da Viação . Lembro-me bem da 
indicação que apresentei a essa col-
lc~iada de eruditos e as regras que 
então estabeleci para essas deno-
minaçües. Tratando-se <!e Jogares 
dà mesma categoria, er<> natural 
que só · conservasse o nome primi-
tivo o mais antigo, tomando os de-
mais nomes differentes. 

El-ises nomes poderiam ser pro-
curadús ou na lin gua indigena ou 
entre os bcnemeritos da Patria. já 
dt.:~apJJ.arecidos no sepulcro. Tra-
tando-se de categorias differcntes, 
era natural que o de graduação 
mais elevada mantivesse a denomi-
nação, ;\Iterando-se o nome dos de 
ratcg:o ria inferior, para evitar con-
fu ~iit.:s sy nonymicas. Esses topony-
mos não podem continuar assim, e 
foi com o intuito ' de trazer á com-
ntis ·;jo um pequeno subsidio em tal · 
~cntido QUe formulei a minha emen-
da, relativa aos ;,omes de distri-
ctos . 

Ha, além disso, localidades de 
1H 1~1es excessivamente compridos c 
nfio podemos mais considerar dcs-
picienda a lei denominada do me-
nor ·ésfoi·ço ·ou, 'ihclhor, Ida pregui-

' i I I ' ça. 

Assim em vez de "N sa Senho-
' N " ra do Lorcto da Morada ovn , 

proponho que se diga "Lo reto"; em 
IQ gar de " ores do Turvo", alvitro 
"Iracy". Em geral, u proporia que 
toda povoação que tivesse o topo-
nymo de "Dores", mudasse de no-
tn<!, porque não viemos ao mundo 
para cultivat a tristeza, para cul-
tuar a dor; em vez de "Dores", de-
vemos procurar sempre um termo 
indicativo de "alegria", pois é a 
alel!ria que deve borbotar em todos 
os lare ·, aromando na flores dos 
nossos jardin e cantando nas es-
trellas dos nossos céos. 

Em vez de "Dores de Boa Espe-
rança", eu proporia, por exemplo, 
simple5mente, "Boa Espcranca" , 
nome lindíssimo, nome que acalen-
ta, oue estimula, ao passo que Do-
res é um vocabulo entibiaute, deso-
litdor. tristonho, capaz de transmit-
tir na alma humana o sentimento 
de magua, de pesar e de I ucto. 

Faço ainda outras alterações: 
Em vez de "S. Domingos do Mon-

te Alegre", (Alto Rio Doce), di ga-
se "Monte Alegre"; 

Em vez de "Santa Rita do Rio 
Abaixo" (S. loão d'EI-Rei), diga-
se "lbitutinga"; 

Em vez de "Sant' Anna d!J Rio 
das Velhas" (Araguary), diga-se 
"Onainumby"; 

Em vez de "Sauta Rita do ltin ga" 
(A~assuahy) , diga-se "ltinguy". 
· Em vez de "N. S. da Concciçiío" 
(Araxá), diga-se. "Araponga"; 

Em vez de "Bocaina" (Ayuruo-
ca) . diga-He "ltimjuru'; 

Em vez de "Livramento" (Ayu-
tunca) diga-se "Liberdade"; 

Em vez de "S. Bcuedicto" (Ay-
mnrés) di g-a-se "Tuhauna"; 

Em vez de "Uni~o" (Barbaoeua), 
di lrn-sc "V iga rio Brito"; 

Em vez de "Santa Rita" (Treme-
d; I) . cti ~ra -se " litqrnornn ga"; . 

Er11 vez de "N . S. da oncritão 
da Ponte Alta" (Campanha), , diga· 
~< ' "Pont e Alta": 

F.m vez de 'Sofedade (Caxám· 
bu'), di ga- e "Saudade''; 
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Eh1 vez de " S. Domingos do Rio 
ti Peixe' ( on eiçãd), diga-se "Pi-
racarahy'; 

êm vez de 'Abbadia dos Doura .. 
do~" , (Corbmandcl), diga-se ''Dou-
rtldcJs' ; 

Em vez de "Piedade do Bagre" 
(Curvello), diga-se "Bag(e"; 

Eni vez de "Pouso Alto" (Dia-
mnntintt), diga-se '' capuan"; 

Em vez de "Mercês de Arassua-
hy" (Di amantina), diga-se ''Pclis-
Uerto Cal dei r a. ; 

Etn vez de "Congonhas" (Dores 
dà Boa E:sperança), diga-se "lli ci-
nea"; ' 

Em vez de "S. José do Ourutu-
ba '' (Grão Mogol), diga-se "Espi-
noz-a"· 

I ' Em vez de "Solcdade de ltajubá" 
(ltajuhá), diga-se "ltajucatu"; 

Em vez de "S. Pra11cisco de Pau-
la" (Juiz de Fóra), diga-se "Fran-
cisco Bernardino"; 

Em vez de "S . A11tonio da Ponte 
Nova" (Lav ras), diga-se "ltutinga"; 

Em vez de "Conceição do Rio 
Ontnde" (Lavras), diga-se ' Ij acy"; ' 

Em vez de "Piedade" (Leopoldi-
na), diga- e "Piacatuba"; 

Em vez de "Rio Pàrdo" (Leopol-
dina), diga-se "Unaramy"; 

Em vez de "S. Gonçalo de Ubá" 
(Marianna), diga-se "Ubanhunga"; 

Em vez de "Rio Preto" (Paraca-
tu1), tllga-se "Ju'na"; 

Em vez de "Capivary" (Paraiso-
polis), diga-se "Tapiry"; 

Em vez de "S. Luiz" (Patos), di-
ga-se "Mi tancaray"; 

Em v e~ de "Abbadia de Pitan-
guy" (Pitanguy), diga-se '.'Ivapiran-
ga"; 

Em vez de "S. José da Ponte No-
va" (Rio José PP.dro) ( diga-. e ''Tu-
pttr!tba"; ' 

Em vez de "N. S. do Patrocínio 
dà Sertn Novai' (Rio Pardo), diga~ 
se ''Padre r N~varro"; 

Em vez de "8 , Miguel da Ponte 
Nova",, (Sacramento), • diga-se "Oa-
ráihebê!'; · r 

1 Em· vez de "Volta Grande" (S , 
Gonçalo de Sapuoahy), · digarse 
"Caré-Assu."'; 

Em vez de "Santa Barbara'1 (S. 
João Ncpómbceno), diga-se "Carlos 
Alves"· ' ' Em vdz de "Bom jardim" (S . 
M<tnocl do Mu llm), diga-se "Poti-
mtuba11; 

Em vez de " ri staes" (S. Maria 
do SuassCihy), diga-se "ltápotlnra"; 

Em vez de "Rio Preto'' (Th phi-
lo ttoni) , di ga-se "A ri stides 
Maia"; 

Em vez de "Arantes" (Turvo), 
cli ga•se "lguassuaba"; 

Em vez de "Dores do Campo" 
~Prados ), di ga-se "Nhuntacy"; 

Em vez de "S. Antonio do Oram-
mà' ' (Abre Cnmpo), diga-S'e "Ca-
pivary". · ' ' 

Sala das sessões do Senado, J(j 
de agoSto de 1923·. - Basilio de 
Magalhães. 1 

Passo ás mãos ele v. ex c. a emen-
da, esperando que o Senado a ap-
prove (Muito beqt! Multo bem!) 

Vae á Mesa, é lida, ayoiada e en-
tra conjunctamente em di scussão a 
seguinte ' 

EMENDA N. 20 
,J 

Nomes de di ~trictos: 
I) Em vez de "N. S. de ~oreto ela 

Morada Nova"• (Abaeté) diga-se 
"L-o reto"; 

11) Em vez de "Dores do Turvo" 
(Alto Rio Doce), diga~s~ "Iracy"; 

111) Em vez de "S. bomj;Jgqs do 
Monte Alegre" (Ait,o i o Doce), di-
ga-se "Monte Alegre"; , . . 

IV) Em vez de . ;1Sari ta , Rita elo 
Rio Abaixo" (S. jóão l:i'El-Rei) I m-
ga-se "lbitutinga"; ' ' ' · 1 

V) Em vez de "Sant' Arl n< do/Rio 
das Velhas11 (Adtguary~ ~ ' diga-s'e 
"Guainumby"; 

VI) Êm ez de "Santa Rita de 
Itinga" (A'rassuahy}, digá e' 1'Iti'n-
'gà"; ·'' ' ll1 I 
'· VII) Em vez de "N .r S. •dál Con-

ceição" (Araxá), diga-se "Ar.ape~ 
ranga"; - 1 i · 111 , ' • 

VUl) Em vez de / 'Booainn" {Ay.u-
ruoca) , diga-se "Itirajuru" l 'r , r· J 

: IX) : Em" vez de o\'ll.ivramento" 
(Ayuruoaii), ' diga..se ' ; Lib~rc\ade~'; ' 
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X) Em vez de "S. Benedicto" 
(Aymorés), di ga-se "Tabauna"; 

XI) Em v z de "União" (Barba-
cena), diga-se "Viga rio Brito"; 

XII) Em vez de "Santa Rita" 
(Tremedal), diga-se "Jacyporan-
ga"; 

XIII) Em vez de "N. S. da Con-
ceição da Ponte Alta" (Campanha), 
diga-se "Ponte Alta"; ' 

XIV) Em vez de "Soledade" (Ca· 
xambu') diga-se "Saudade"; 

XV) em vez de "S. Domingos do 
Rio do Peixe" (Conceição), diga-se 
"Piracarahy"; 

XVI) Em vez de "Abbadia dos 
Dourado (Coromandel), di ga-se 
"Dourados"; 

XVII) Em vez de "Piedade do Ba-
gre" (Curvello), diga-se "Bagres"; . 

XVIII) em vez de "Pouso Alto" 
(Diamantina), diga-se "Ocapuan"; 

XIX) em vez de "Mercês de Aras-
suahy", (Diamantina), diga-se "fe-
li berto Caldeira"; 

XX) Em vez de "Congonhas" 
(Dores da Boa Esperança), diga-
se "llicinea"; 

XXI) em vez de "S. José do Gu-
rutuba" (Grão Mo gol) , diga-se 
"Espinoza"; 

XXII) em vez de "Soledade de 
ltajubá" (ltajubá), diga-se Itaju-
catu"'; · 

XXIII) em vez de "S. Francisco 
de · Paula" (Juiz de Fóra), diga-se 
"Francisco Bernardino"; 

XXIV) Em vez de "S. Anto-
nio da Ponte Nova (Lavras), di. 
ga-se "ltatinga"; 

XXV) Em vez de "Conceição do 
Rio Grande" (Lavras), diga-se 
"ljacy"; 

XXVI) Em vez de "Piedade" 
(Leopoldina), diga-se "Piacatuba"; 

XXVII) em vez de "Rio Pardo 
(Leopoldina), diga-se "Unara-
n.y"; , 

XXVIII) Em vez de "S . Gonça• 
lo 'de Ubá" 1 '(Marianna), diga-se 
"Ubauhunga"; 

XXIX) Em vez de "Rio Preto" 
(Parneatu'), diga-se "!una''; · 

XXX) Em vez de "Capiva· 
ry" (Paraisopoli ) , diga-se "Ta· 
piry"; 

XXXI) Em vez de "S. Luiz" 
(Patos), di ga-se "Mitancaray" i 

XXXII) Em vez de "Abbadia de 
Pitanguy" (Pitanguy), diga-se 
"lvapiranga" ; 

XXXII I) Em vez de "S. José da 
Ponte Nova" (Rio José Pedro), di· 
ga-se Tapa ruba" i 

XXXIV) Em vez de "N. S. do 
Patrocínio da Serra Nova" (Rio 
Pardo), diga-se "Padre Na varro"; 

XXXV) Em vez de "S. Miguel 
da Ponte Nova" (Sac ramento), di-
ga· e "Coraibebê" i 

XXXVI) Em vez de "Volta Oran. 
de" (S. Gonçalo do Sapucahy), di. 
ga-se "Ca re-Assu" i 

XXXVII) Em vez de "Santa Bar. 
bara" (S. João Nepomuceno), diga. 
se "Carlos Alves" i 

XXXVIII) Em vez de "Bom jar-
dim" (S . Manoel do Mutum), diga. 
se "Potiratuba" i 

XXXIX) Em vez de "Crystaes" 
(S. Maria do Suassuhy), diga-se 
"ltapotinga" i 

XL) Em vez de "R io Preto" 
(Theophilo Ottoni), diga-se "Aris-
tides Maia" i 

XLI) Em vez de "Arantes" (Tur-
vo), diga-se "Jguassuaba"i 

XLII)Em vez de "Dores do Cam-
po" (Prados) , diga-se "Nhunta· 
cy"; 

XLIII) Em vez de "S. Antonio do 
Grama", (Abre Campo), diga-se 
"Capivary" i 

Sala das sessoes do Senado, 16 
de agosto de 1923 . - Basilio de 
Magalhães. 

O SR . SIMÃO DA CUNHA. -
Sr. Presidente, reconheço o crite-
rio e a elevação de vistas, os intui-
tos patrioticos que presidiram o tr.a· 
balho de organização do projecto de 
divisão administrativa, por parte da 
com missão Mista. Sei perfeitamen-
te que essa illustrada cofumissão 
proctirou attender, tanto quanto 
possível, a todos os pedidos, ·a to .! 
das as justas reclam~tÇões que lhe 
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foram presentes quando elaborava 
o alludido projecto. 

No tocante ao município que eu 
represento mais directamente nesta 
Casa, o municipio do Peçanha, co-
gita o projecto de tres medidas -
a elevação de um districto á cate. 
gorla de villa; a creação de um novo 
districto e o desmembramento de 
um dos seus actuaes districtos para 
ser annexado ao município vizinho 
de S. João Evangelista. 

Devo declarar ao Senado, sr. 
Presidente, que darei o meu apoio . 
a todas as medidas consignadas no 
mesmo projecto, com excepção ape-
nas da parte que transfere, para o 
referido município, o districto de 
Santo Antonio da Columna. 

Nenhuma opposição, sr. Presi-
dente, poderia encontrar essa me-
dida, da minha parte e do munici· 
pio do Peçanha, si ella representas-
se a vontade, não digo da maioria, 
mas ao menos da quarta parte da 
sua popt1lação. Entretanto, posso 
affirmar ao Senado que a quasi 
unanimidade de sua população, a 
maioria absoluta de seu nobre elei-
torado e todas as suas auctorida· 
des, sem excepção de uma só, bem 
como o directorio do partido repu-
blicano local, protestam energica-
mente contra o desmembramento 
de seu município. 

Sr. Presidente, o districto de San-
to Antonio da Columna acha-se 
intimamente ligado ao mumc1p10 
de PeÇanha por laços de amizade 
sincera, por vínculos de uma soli-
dariedade política indissoluvel. Eis 
ahi, sr. Presidente, a razão por que 
o d'istricto de Santo Antonio da 
Columna não deseja desligar-se do 
Peçanha, município a que deve o 
seu engrandecimento actual. 

O Senado poderá certificar-se da 
veracidade das minhas affirmações 
ouvindo a leitura, que peço licença 
para fazer, dos seguintes documen-
tos que de lá me foram enviados: 

Senador Simão da Cunha. 
De Peçanha. 
Camarn Municipal confi a vos.o.; 

esforços evitar transferencia di s-
tricto Santo Antonio Columna parti 
São João Evangelista ou outr. 
município vi sinho, pois população 
daquelle districto protc. ta seme-
lhante medida e empenha sua con-
tinuação município Peçanha. Cor-
deaes sa udaçiies. - Medeiros, pre-
siden te Camara exercício; Oiovn-
nini Costa, I. " secretaria, Raymuu-
do Pires, 2." sec retario; João Af-
fonso, vereador; José Rodrigues, 
vereador; FranCÍliCO Freitas, verea-
dor; Waldemiro Rosa, vereador . 
De Inteiro accordo com os termos 
do presente tt:!legramma. Bello Ho-
ri zonte, 31-7-923 . - St'bastião 
Vi ei ra, vereador pelo districto de 
S. Pedro Suassuhy. 

Simão Cunha. 
De Peça nha . 
Como vereador pelo dist rict.) 

Santo Antonio Columna, repre cn-
tando sentimento geral sua popula-
ção manifestado por 170 eleitores 
dos 209 que compareceram ultimo 
pleito' municipal, appello continun-
ção districto Columna parte muni-
cípio Peçanha, pois sua transfercn-
cia para S. João Evangelista outro 
municipio visinho iria maguar fun-
dnmente sua população. Affcctuo-
sas saudações. - Raymundo Pi-
res, vereador pelo districto. 

Senador Simão da Cunha. 
De Peçanha: 
Directorio Partido Republicano 

Mineiro e auctoridades deste dis-
tricto Santo Antonio da Columna 
adeante assignados, pedem encare . 
cidamente vossos esforços junto 
governo c vossos collegas niio con-
sentirem passagem districto para 
São João Evangelista ou outro 
qualquer município visinho. 

Si formos desmembrados· muni-
pio Peçanha, será verdade iro de-
sastre causa nosso progresso . 
Cordeaes Saudações. - Arsino 
Lopes, presidente direotorio i João 
Gonçalves, vice-presidente; Abdo-
lomiro Ferreiro, José Valle, Theo-



ronlo Magalhãu. I Joaquim Dumont, 
Antonio Ernesto, secretario; jose-
phino Costa, 1." juiz de paz, Abdo-
lomiro Ferreira, 2. • juiz de paz; 
Pêdro Chaves, 3. " juiz de paz; 
Herculano de Freitas, subdelega-
do; João Medeiros, t . " supplente; 
Antonio Ernesto, professoq Jo é 
Valle, esc rivão de paz. 

Exmos. srs. membros do Con-
gl'eRso Mineiro . 

Os adeante assignados, auctori-
clades, cómmerciantes, fazendeiros 
e povo em geral deste districto de 

anta Antonio da Colum na, tendo 
tido sciencia de que perante vv. 
excs'. pleitea o município de São 
João Evangelista a pa sagem de t~ 
districto do município do Peçanh.t 
pata •all i, vêm, como representan-
tes do geral sentimento da sua po-
pulação, protestar contra seme-
lhante pretenção, certós de que o 
elevado patriotismo de v. v. excs. 
não consentirá que seja transferi-
do este districto para S. JoãJ 
Evangelista ou outro qualquer 
município visinho, pois que a sua 
reti rada do prospero município do , 
Peçanha, viria ferir fundamente os 
interesses. de todos os seus labo-
riosos habitantes. O povo deste 
districto está satisfeito com o mu-
nicípio do Peçanha, e si for trans-
ferido para outro município, acar· 
retará isto um gera l sentimento de 
contrariedade e uma verdadeira 
decepção para elle, que, ardente e 
fervorosamente deseja continulll' 
como p~rte integrante do município 
elo Peçanha. Estão certos de que 
v. v. excs. não deixarão de tomar 
na consideração devida a presente 
representação, dictada pelo senti-
mento patriotico de um povo que 
só almeja o progresso de eu dis-
tricto. 

Santo Antonio da Columna, 29 
de julho de 1923 . (Seguem-se 200 
e tantas assignatur&S, devidamen-
te reconhecidas) . 

Vê, portanto, o Senado, sr. Pre-
sidente, , que o povo em peso da-
quelle districto e o povo do muni-
cípio ' do Peçanha protestam con-
tra o desmembramento de Santo 
Antottio ~a Cólumna para o1 muni-
cipib1 de S. João EvangeliSta . 

1 F •itall essa li geiras e raplda. 
consideraçties, . r o Presid nt I •m 
torno da projcctada transfcrcncin 
daquell distri ro, cumprindo as-
sim o meu d ver como obscuro rc· 
prese11tante (não apoiados) do 
município do Peçanha no seio do 
enado Mineiro, não pos o deixar 

de reconhecer que o honrados 
m mbros da commi são Misto, 
quando deram o seu apoio a •ssa 
medida, não tiveram por escopo 
senão os elevado interesses da al-
ta admini tração do nosso Estado 
que, para felicidade do povo mi-
neiro, tem hoje a ventura de ser 
governado por um honrado admi-
nistrador e benemerito estadista, 
como é o sr . dr . Raul Soares. 
(Apoiados). 

Pert, o que essa medida seja de 
facto uma medida salvadora para 
o municipio de S. João Evangelis-
ta, que, em vista das sua pessi. 
mas condições financeiras achmes, 
nãtJ poderia se manter se não vies-
se em seu auxilio o rico e prospero 
districto de Santo Antonio da Co-
lumna do municipio do Peçanha. 
(Muito bem! Mrlilo bem!) 

O SI~. MIGUEL LANNA:-Pe-
di a palavra para mandar á Mesa 
a segtlinte emenda: (Lê) 

Vae á Mesa, é lida e entra con-
j unctamen te em discussão a se-
guinte: 

EMENDA N. 21 
No artigo 18, onde se diz- "S. 

José do Gramma" - diga-se "Ja-
guaras~ú." 

~ala das sess<ies, 16 de agostiJ 
de 1923. -Miguel Lanna. - Lo-
vindo Coelho. - Xavier ~olim. 

Não havendo mais quem peça a 
palavra, encerra-se a discussão dv 
capitulo 2. o 

Entra 'em di scussão o capitulo 
3. 0 , comprehensivb dos artigos 23 
•a 30. ,, ' 

O R. BASILIO · DE MAGA-
LHÃES: - Pedi a palavra, sr. 
Presidente, para offereoer uma 
emenda ao artigo 24, ' no' qual se 
detennina que t · 
, :'As p~opriedades e11cravadns em 
um município ,e sujeitas 1 adminis-

lratlvnm nle a outro, ficam perten1 

'l'IHio a.n município t•m qn · esli-
VPren l Sl lnncl:ls." 

ll ll'gb-ludor, cu111n st· v~. trat a 
d o 11rt•ver alti o ~.:nso simp t c~111 •n lé 
·n1:1 r,:adin aos lllllllicipios, quan .. 
d. nu_ tocante aos districtos q~ual 
~ tunrao pode t::mtbem occorrcr. 
. :\f!ln de evitar inconvenientes n:1 
1n t •rpretaçã~ desse nrlig , propo-
nho a . c,rr u1ntc emenda: ( U) 

Vac :i Mesa, é lida c entra co11~ 
.i nnttarncntc em discussão a ·~
guintc: 

EMENDA N. 22 
Ao artigo 24, redija-se pela for-

ma seguinte: 
"/\s propriedades encravadas em 

um muni.cipio ~u districto c sujei-
t;:. ad nlllllstrattvamente a outro 
ficam pertencentes ao município o~ 
districto em que estiverem situa-
das." 

Saln das sessões do Senado, 16 
de é\ gosto de 192:3. - Basilio de 
Magalhães. - Vieira Marques.-
Aifrcdo C:.tão. 

O SH. VIEIRA MAI~QUES. -
Sr. Pre idente, a emenda que 
vou enviar á Mesa terá a acqui-
escencia da illustrada commissão 
Mista e a approvação do Senado. 

Ha positivamente, sr. presiden-
te, não pode deixar de haver. en-
gano na redacção do dispo itivo 
do art. 26 do projecto 11. 11 9, da 
Camara. 

Si a solução do litígio é, t: com 
acerto, deferida ao presidente do 
Estado, nf10 se comprehendc que el-
ln seJa simultaneamente deferida á 
commissão Geographica, ou a en-
g n hei ros desta. 

I ema is, sr. Presidente, solução 
c_ decisão são termos equipolentes, 
sao no caso uma e a mesma cou-
sn, não se comprehendendo decisão 
.de solução. 

Tenho para mim tambem, sr. 
Presidente, que a audiencia taxati-
va, imperativa do perito, pois a 
commissão Geographica, na espe-
cic, assim intervem, não se justifi-
ca, porque o liti gio, muitas vezes, 
pode ser encaminhado, plenamente 

A. S. ·- 21 

instruido, ao Presidente do E ta· 
do, qu '. tará habi litado a solucio-
nal·o, intl'pcndentem •ntc de novos 
' in1pcrantcs e~c l arccimcntos, uão 
~cn~lu curial a exigcncia imposta a 
a~h1tro tão esclarecido, que a pedi-
ra, sempre que a julgar convenien-
te; como menos dcf nsavel parec . 
n~e, ~ r . Presidente, a funcção dc-
Jsona, de juiz, de julgador attri-

huida ao perito, abertamente con-
traria, infringente, aberrante de to-
dos os principio , dos mais rudi-
mentares preceitos de direito. 
. Votando, corno votarei, sr. Pre-

Sidente, pela approvação do proje-
cto n. li !J da Camara dos sr . De-
putados em 2. • discussão, permitto-
me reservar o direito de offerecer 
emendas na 3. •, que attenuem o 
sensível desfalque de territorio que 
o n. IX do art. 3. o do referido 
projecto impõe ao pequeno e pros-
pero .município de Palmyra que. 
espec~a l!ll ente, represento, nesta 
casa, d1gno por todos os motivos 
das sympathia e do estimulo con-
forta.dor dos poderes publicas, 
(Mwto bem!) 

Vae á .mesa, é lida, apoiada c 
entra conJunctamente em discussão 
a seguinte: 

EMENDA N. 23 
Ao art. 26: Onde se diz - que 

a ~ubmetterá á Commissão Geogra-
phlca ou a engenheiros desta parn 
a_ respectiva "decisão" e "demarca· 
çao" ... 

Dig~-sc: - "q ue poderá ouvir n 
conn111ssão Geographica ou a en-
gen heiros desta, para a determina-
ção c fixação das respectivas linhas 
de extremação" ... 

O mais como está. 
S. das sessões do Senado, 16 de 

agosto de 1923. - Vieira Mar-
ques. 

O SR. ALBERT!NO D!~UM-
MO~D: - Não pedi a palavra, sr. 
Prc~1dentc, com intuito ele di :-lC IJ!ir o 
cap1hllo 3." do proj eclo. Desejo 
apenas desafiar a attcnçiio dn hoit -
racla commissiío Mista para qucs-
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tücs qtle precisam ficar retlolviúas c 
qu · ·orn , t •rtcza uAo c ·cupurão á 
sua · ria r •c idn iutl!llig~;nciu c á sua 
co1npctcncia 
Ha, pelo projectu, districtos trans-

feridos de uns municípios para ou-
tros; ha distrlctos subdivididos den-
tro do mesmo município pura con-
Htituirem dois ou mais; c ha, final-
llll'lll\!, district supprimidos. E' 
natural c é logic0 que o Congresso 
deixe definitivamente resolvida a 
ituação dos vereadores nos dois 

primei ros casos, pois na lei e! ito• 
ral apenas ·c prevê o caso da sup-
pre são de districto , 

Quando, sr. 1 residente, o verea-
dor rc ·I di r em seu di ·tricto, é cla-
ro que poderá acompanhai-o para 
outro município, apenas com a du-
vida de que o Congresso ia accrcs-
cr no numero de vereadores dessa 
'amara mais um, numero que essa 
':111w rn con. ti t ucionalmcnte já de-

via ter marcado no ultimo anno da 
legislatura passada. Mas quando 
esse vereador chega a ser presiden-
te da Camara, como ncon tece em al-
guns n111nicipios c reside fóra do 
distric to transferido para outro mu-
nicípio? Parece que nes;c caso a 
·ommissiio . eleve medita1:, como no 
caso tambcm de divisão de um dis-
:ricto dentro do mesmo município, 
:1té pass:t r o quamenn1o da presen-

. tc IL•gisla tura. Deve meditar tam-
hl'lll sobre o caso do artino 28, em 
que se diz que trcs :-tnnos antes de 
complet-a r-se o dcç cnnio da presen-
te cl i vi~;io administrativa, as Cama-
rns Municipaes c demais interessa-
dds dt•vcnio ~~ubme!tc r ao Presiden-
:L do Estado suas rcclamr.ções, seus 
propositos c su g~cs tões para a no-
va rt'forma administrativa, afim de 
qu • o 111 esiclente ouça a o oi nião da 
con1111issfio Ueo~raphicn, que, estou 
~~·g nn11nente in fo rmado, ainda leva-
r:~ tiO ;utn os a lev:tn t:t r n cn rta do 
Estado . Assim como deve pensar' 
1:1nlllcru, sr . Presidente, em casos lle 
f 1fÇ!l lllí110J' que OC O(I'CSS<1n dentrO 
cbse triennio, como :t incl :r niio hn 
illui to tempo c111 vrtrias n ·J!iões do 
ês tatlo, qu;uulo dns gr:tncl e~· enchen-

teti, que consumiram localidade 11 
norte d • Minas, pod ·ndo ch ·gar a 
~:onsumir districtos, qn · fi ·ariant 
st'lll ~eLh:, segu ndo 11 dlspusi 'f10 do 
artigo ::!H, que exige o prazo de tr<:s 
unnos éllltcs da data da terminaçfw 
,lo der ·nnio qul' se vac inici:tr com 
a pr ·sent ·r •íurma, para que os mu-
nicípios possam rcclnmar ou sugge-
rir providenci;ts parn novn reforma. 

F.' natura l que s • deixe uma por-
ta ahe1 ta parn cnsos como esses, 
de força mnior c que, embora rn-
ros, podem entretanto occorrer. co-
mo os que se der;111t no município de 
.Janun ria, Amssuahy c outros. 

Era apenas parn lembrar á illus-
t r a ela commis~ão Mista esses pon-
tos, c solicitar da sua competencia 
uma so lução, que tomei a palavra 
porque ncho que tudo isgo deve fi-
car previsto na lei que e!'itamos vo-
tando. (Muito hem! Muito /Jem!) 

Ninguem maig pedindo a pnla\'rn, 
encerra-se a discugsão do capitu lo 
~.· e da tabclla annexa. 

Tendo se retirado v a rios srs. se-
nadores, verifica-se não haver mais 
numero no recinto para as votaç(Jcs, 
pelo que o sr. Presidente declara 
adiada a votação do projecto c re-
specti vas emendas para a sessão 
seguinte. 

O SR. PRESIDENTE: - Por 
nada mais haver a trntn r, designo 
para a proxima sessão n seguinte 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

/\16 ás I ~ horas : 
.Leitura dn neta, CXI"!dicntc, nprc-

gentação de parecere~ , projrctos, in-
dicações c requerimentos. 

Sl!gunda parte 
Até ~s Hl ho ra~ : 

Votação em ~. • discusgfto do 
projccto n. 11 V, da Camarn, sobre 
a rcformn da di visão ndministrati -
va do Estado . 

I . • <hscnssão do projccto n. 4, do 
Scnndo, anctorlza ndo n rrcaçfiu da 
lnspcc.:toria de Estradns de Roda-
gens. 

Lev:n11:l-st' ;1 sessfio. 

3~5 

~'- s ~fá( 0.1~ liuru•in. 
ACT/\ IJA 25.• SESSI\0, J\{)S 17 

DE /\OUSTO DE 1!12:i 

Pn•sidcucia rio sr. /Jio~;o de 
V11SI'O/ICI.'IIOS 

. SUMMJ\f~l : Acta. - Exp ·-
lhcnte. - Qb-;l·rvaç,ics dos srs. 
'amil lo d • Brito, Basilio de Ma~a

lh fies, Moreira dn Hochn, r. Es-
c~b:1r. Discurso c projccto do H r. 
V1e1ra Marques. - Divisão ndmi-
nistrntiva. Discursos dos srs. j ofio 
Pio, Ribeiro d Oliveira, Alhcrti no 
O rummond, Camil lo de Brito c 
Alfredo Catão. - Construcção de 
estradas de 1\Jdagcm. - Orei m 
do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada 
acham-se presentes os srs. Diogo 
de Vasconcellos, Ribeiro de Olivei-
rn, Olymnio Mourão, Albertina 
Drummond, Gabriel Santos, J. 
Mon tandon, Cnmillo de Brito Le-
vindo Coelho, Xavier Rolim Getu -
lio de Cnrvalho, João Pio. A'lves de 
Lemos, Vieira ,\1\arqucs, Basilio de 
Magalhães, Periclrs de Mendonça, 
Pagsos Maia, Alfredo Catão, Mi-
guel Lanna, Valladares Ribeiro Si-
mão da Cunha, Moreira da R~cha 
c F. Escobar, faltando com ca usa 
participnda o sr. Miranda Junior e 
sem e lia os maig genhores . 

Abre-se a sesgão . 
O SR. 2." SECI~ET AR! O proce-

de it leiturn cln acta da anteceden-
te, que é, sem obscrvaçcies, appro-
vacla. 

O SR. t.• SECRETARIO dá con-
ta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

0/ficio 
Da com missão cnca rrcgnda dn' 

erccçfto do monumento :w dr . Del-
fi m Morcirn, wnvidnnclo o Senndo 
a fnzer-sc representar na cc rimo-
ni ll da resp ctivn inauguraçfto, a 
7 de setembro proxin10, em Sflnta 
IWa elo SnpucAlly . ' 

Parn r prcscnlnr o cnado, no-
mcin o sr. Presidente os srs. Al-
ves de LL•nrot', Escohnr c Vieira 
Marqnes. 

Tete,;rammas 
Do presid nt dn Camara de 

Prado., solicih111do niio ser toma-
do em consideração o pedido de 
tran. fercncin do districto d fio 
Francisco Xnvi r, daquclle para o 
município de Resende Costa . - A' 
cormnissfio Mista. 

De Ser~io Pedro da ilvn em 
nome de hnbitantes de Moeda,' pro-
testando contra a transfercncia 
desse cli stricto para o municipio de 
Bom fim . - A' mesma com missão. 

Representação 
Da Camara ele Santo Antonio do 

Monte, quanto ao modo como dc-
v~m ser fixndas a. divisas do dis-
tncto de Lagoa dn Prata, por crcar 
naquellc municipio. - A' mesn1a 
com missão. 

Representaçlio de habitantes do 
Serro 

O SR CAMILLO DE BRITO· -
Sr. Presidente, acabo de rec~ c r 
um telegramma, ele uma commis-
são ~onstituidn de diversas pessons 
da Cidade do Serro, pedindo ao Se-
nado o seu apoio contra o desmem-
bramento daquelle município . 

A Camara dos Deputados já nt-
tend~ t~ , . em pa,·te, aos desejos do 
munJCitJI O, conservando um dos 
d.istrictos, cuja transfcrencia havia 
s1do proposta. Corno se trata, po-
r:ém, de supprimir outros, é contrn 
1s. o que se representa no telcgram-
ma. 

Peço a v. ex c. rcmctter esse 
despacho á commissüo Mista, pnra 
toma l-o na devida consideração . 
(Muito bem!) - Vae á commissflo 
Mista. 

Representações de fazendeiro.~ tlt• 
Santo Antonio do Amparo 

O SR. BASILIO DE MAGA-
LH ÃES: - Não pogso limitar-me 
sr. P1csidentc, a prc'ir :1 v . cxc.' 
se digne de ordenar seJam I'Cmt't-
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1idns :1 commissfto Mi ~ tn duas rc-
pr ~ ·ntaç(ies de fazem! ·lros resi-
d ·ntcs nos lngarcs tlenominndo' 

ar idade, Caxambí1 , 11 ça c Gua-
rita, do distrido de Santo Antonio 
do Amparo, mun icipi de Bom u~:
c sso, ·o.icitanlio o apoitl do Sena-
do afim de ni1o scre:m llansferida;; 
!' li~ ~; f I opri da de~ <' ~~~jc·t'las par a 0 
districto de Antonio jt1stin iano, de 
cuja creaçiío se cogita no municí-
pio de Oliveira . 

Ao tratar-se da creação do refe-
rido districto, as divisas traçadas 
para o mesmo abrangeram uma 
parte consid ravel do de anto An-
tonio do Amparo. Este distric to é 
um dos mais i111portantes do muni-
cípio de Bom Successo. Possue 
luz e força electrica, grupo escolar, 
estrada de automoveis, rêde tele-
phonica; é, em summa, um distri-
cto que aspira, e muito justamente, 
a ser elevado fi categoria de mu-
nicípio, o que não tardará muito, 
si o Congresso Mineiro lhe quizer 
fazer justiça. 

Mutilando-se esse districto pela 
maneira por que lhe estão traça-
das as confrontações no projecto 
submettido á consideração do Con-
gresso, perde clle as suas melho-
res, as suas mais importantes pro-
priedades agricelas. São e . es fa-
zendeiros que não querem passar 
para o districto de Antonio justi-
niano, porque es tão satisfeitos com 
o pertencerem :, Santo Antonio do 
Ampnro; têm nlli o seu commodo, 
o seu rcmedio t•spiritual c ju1'idico, 
todo o seu conforto, em fim . Como 
podem, além d.isso. pcrte 1~ce r _a um 
districto de CUJét séde cstao distan-
ciados 5 ou 6 lcguas e por maus 
.:~m iuho~. quando têm elles com-

municaçiio rapida , por automoveis, 
n.:~ra Santo Antonio do Amparo? 
Como podem !lcs communicar-sc. 
com facilid.:~de , com Oliveira, para 
onde niio ha rêclc tclcphonica, 
quando j:í possuem esse melhora-
ment o, li g<111do-os a Bom Succcs-
so? 

,Trntando-sc, portanto, de fa-
z ndciros sacrificados nos seus in-
t crcs~cs muito justos, caso venham 
n passar parn ·Antonio Jnstiniano, 

faz m ll es muito hem, diri gi ndo-s 
ao enado por 111 io d ·s~as r ·pr ·-
s ·ntaçtics, c por is~o peço a v. ex~:. 
se digne de cncn minh nl-as :'t nobr · 
commissào Mista. (Mui/o bem!) 
- Vão ft com missão Mi ·ta. 

Declaracões de votos 

R. MOREIRA DA ROCHA. 
- Sr. Prc. i dente, devido a incom-
modos em pc. soa d família, d ix i 
de comparecer a algumas sessões 
do S(•nndo, sentindo immcnsamentc 
não me achar aq ui presente na ses-
são do dia 8 do corrente, em que o 
Senado, por um gesto elevado, 
congratulou-se com os ex mos. srs. 
drs. Arthur Bernardes e Raul Soa-
res. presidentes da Republica e do 
Estado, por seus anniversa rios na-
talícios e ao mesmo tempo prestou 
sua so lidariedade política áquell cs 
eminentes homens de Estado. 

Assim tambcm, ,sr. Presidente, 
lamento que não estivesse presente 
à sessão do dia 11 , em que o nosso 
collega, senador residente em Ubá, 
anresentou ao Senado uma indica-
ção, para que este se congratulas-
se com o sr. Presidente da Repu-
blica, por ter o seu governo conc~
dido honras protocollares a emi-
nente. príncipes da egreja catho-
lica . 

Ncs. e sentido, sr. Presidente, VC· 
nho declarar que, si estivesse prc-
scnt •, prestaria o meu nome, de 
muito bnm gr:tdo, a todas essas n~o 
cõcs c indicaciícs e assi m rcquc1ro 
n v. l'XC .• c di ~n c de fazer constar 
dn artn cs. a minha declaração . 

(Muito bem! Muito !Jem!) 

O SR . FRANCISCO ESCOBAR . 
- Sr. Presidente, acompa nhando o 
illustrc senador, sr. Morei r a da 
Rocha, peço a v. exc. que mande 
con. tar dn acta a minha adhcsiio c 
voto ás moções de apoio c congr;~ 
tulações com os ex mos . srs. drs. 
Arthur Bcrnnrdcs c Raul Soares, 
pelos seus natalícios c hem ;~ ssim :'t 
indicação votada pelo Senado, de 
felicitíl çiícs ao governo da Repu · 
hli c;~ pelo seu acto, tornando ex-
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t ·nsiva nos cn rdcaes H 11cção dos 
protncollos. 

(Mui/o bem! Muito bem!) 

O S I ~. PJWSIDENTE . - Con-
star~o da acta as declaraçiJes dos 
nobres senadores. 

Passa-se á 

Aprescntactio de pareceres, woje-
clos, intlicaçües c requerimentos 

(J Slt VIEII{A Mi\I~QUES. -
P ·di a palavra pnra apresen tar it 
considenção do Senado o seguin-
te projccto: (U) 

Sr. Presidente, não é preciso di-
ze r, porque v. exc. c o Senado es-
tão vendo, pela simples leitu ra do 
projecto que pns ·o ás mãos de v. 
ex c., que o mesmo visa, além de 
elevados fins sociaes c humanita-
rios, quanto a menores moral e 
!llntcria lmentc aban donados c a rc-
dusos sentenciados, uma das for-
lll as, certamente, das mais effica-
zcs de repressão da vadiagem, que 
o Congresso das Municipalidades 
Minei ras nos alvitrou, nas suas 
duas seguintes conclusões: 

• a) Qnc as Camaras Municipacs 
ponham á disposição do Estado, em 
lo!!a r conveniente, proximo ás suas 
~édcs, terrenos aprop riados ao tra-
bal ho dos sentenciados c dos pre-
sos por vadiagem; c 

b) Que o Estado e Municipalida-
des entrem em accordo para a fun-
dação de colonias de trabalho, des-
tinadas aos vadios e desoccupados. 

'r. Presidente, remcttendo o pro-
,iccto á Mesa para o· fin s regimen-
tacs, proponho-me a ju tifical-o 
t: lllllprida e minudcntcmentc, tal a 
relcvancia da materia que ncllc se 
ontém, quando o mesmo fôr dado 

a 2." discussão, deixando de f a zel-o 
agora, por pender de votação, ma-
teria urgente, constante da ordem 
do dia ele hoje . 

(Muito bem! Muito bem!) 
Vae á mesa, é lido, apoiado e 

mandado a imprimir o seguint~: 

l 23 - PH JE ' T ) N. 5 ~- c: E. 
NAD 

Prov8 sobre a crcnrcio de colonias 
correccionacs c dá outras provi-
(;c:zr tas 
C• Congres. o Legislati vo do L"· 

ta do de Minas Gentes decreta: 
Art. l o il rica o ~overno uucto-

rizado a fundar 'no Estado, de prc-
fcnwcia nas zonas cujas nwnici-
palidnd s se pr puzc rcm auxi li , r 
com cessão de terreno apropria-
do. ·c pecuniariamcntc, na constnt-
cção das respectiva obras c cus-
teio do cstabel cimento, até trcs 
colonias correccionacs, sendo U111 
deltas especialmente para ·menor ·s 
ctclinqucntes com a denominação de 
"Instituto Disciplinar", tendo um a 
secção para mulheres . 

Art. '2. • Esses c tabclccimcntos, 
cuja creação foi auctorizada pelas 
leis ns . 544, de 27 de setembro 
de 1910 c 790, de '18 de setembro 
de 1920, se rão fundados e man ti-
dos de conformidade com os disp·o-
itivos 'da lei n. 567, de 19 de sú-

tembro de 1911, e nelles serão in-
ternados, para 'rchabilitação pelo 
trabalho c instrucção, os mendigos 
validos, os vadios e os vagabundos 
inco rri gíveis e os menores dclin-
quentes, entre 14 e 21 annos, com-
prehendidos nessas ela ·scs os de-
finidos no Codigo Penal c nas. leis 
fedcracs ns . 145, de 12 de julho 
de 1893, art. 2. •, § § I . ", 2. • c 3." 
e 947 de 29 de dezembro de 1902, 
art. 1.•, n. w,. 

Art. 3. • Emquanto não se crcét· 
rem 'juizos ou Tribunaes especiaes 
para menores, serão elles proces-
sados na conformidade do precei-
tuado na citada lei n. 567, de '1 911, 
compétindo, porém, o julgameuw 
exclusivamente aos Juizes . de Di-
reito. 

Art. 4 .O Nos regulamentos que 
forem expedidos em execução da 
presente lei, o governo attenderá: 

a) o ·processo de internação dos 
infractores; 

b) as disposições dos artigos 49 
a 53 e 401, do Codigo Penal, IJQ 
qu~ forem applicaveisi ' 
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I. ·ro que 0~ int rnados c) n re 1g1a . ·r .. 1.t CuJ' n l>rattcn act I u-prulcssarem, 

r:'l ~) prohibição terminante, de 
a t' corporaes· 

quacsquer casl . ldgaoç~o das di~pos i -
e) a canso r ' _ t ·a. obre a ma cn , çtics em VIgor 5 • ue te-
f) o numero 'ele menores q . 

: direito de internar cada mUtclll· 
r~l . d , ue entrar em accor o 
c1paltda ~ . q Estado e 0 pessoal 
para auxllt~r o ' cctivos ven-
administrattvo c re~p ·ão dos seus 
cimentos, com pres~npç . . c! em 
deveres regimen diSCiplinai' ?r c 

t ' . 'dos diversos serviços c na ureza · . d . 
as obrigações dos mterna os, . . 

5 o E' o governo aucton-
Art. · J • o r pavilhões, na!' zado a constru i~, P V ,11 ou 

do Rio das e las, 
margens ais conveniente lhe 
em tocai que m . . nciaria mocle· 
parecer, uma r~enl~odi~o Penal e 
lo, nos termos a r~ tal fim até a 
a despender 2POO·OOO$ooo, annual-quantta de · 
mente . • da ptc.;en-

t 6 o Em ·exrcuçao . 
Ar · · derá aprOVI!Ita r 

te lei o gove~~tfci~~ e'staduaes e 
ter~enos e e-I ·I , reditos ou f a· 
abri r os nece;,sa .. t,s c • ·ta"'J s" , . operaçoes, • ~ Zt'r as prectsas. . d diversas ' f' do ··a·dno; as • vcn 1can ·" .. nas que poderao verbas orçamen .n ' f 

'destinadas a esse tm. . ser d'sposl· 

. I 11 vota•·ftu lia se· E' [1111\UIICIIIlll ' 
guinte: .,.1 A N 

EM I ~: ~ " · 
·t 2 " o1a: · Accrcscc ntc·~e no íl l · · ' 

convier: . •t' t do lich D , Candclana, cons I tn, . 
. ~ I tlc Nossa cnla!ra dn~ ch. tnc o . 1 l) ~ss·1 ra a tc1 

C I ·laS o qllcl ... ,, anL c • ·' . • desmenlhra-
aquclla den.ul.lll.n nçc\1~), Cnn.lpo l ello 
.1 dO ntUIII Cij liO ' , , . uo . ct' . ,. s serão as mesnltl 'i e cuJaS lVI ~·" . . ' 

'd 1 ~t neto do refcn o CI .. · 10 lle a•'osto I c1 • scssoes l"J Sa ~ as · 8~~ ili ~· de Ma galhães. 
de tD23 . - C •: _ Alhcrtino - lfredo atao. 
Drummoncl. 

SI~ JO~.O PIO (!'pm c ll c~-
. 1 ·tio) . __ Sr. Pre~l· 

min/wr a vo, ~t( 1 ·a que proceden 
dente, pc~ ~ ,cs ~~~istn sobre cs la 
·1 comm1ss.IO ·1 1·1· ·1o Se-
c • t ter c c pec I ' emenda, snl o .. -
nado a sua. rc~c~ça~ . município de 

A emencltt crc~ . Jclo el istri-
Candelaria, constltlndo I d Ca n-

de Nossa Senhoril . as cto . . I mmiciplo de Cam-
deim;, tlrad~ c ~L:nicipio de Campo 
po Be~l.o . . s~cri fica elo com n pcr-
Bello Ja ~~~s· 'districtos e a enlcnda 
da de ~~~ • . ·. clicai-o na sua 
viria allldíl pleJU .' e• financei-. t cia cconom1ca ' llnpor an d' de um municipio pros-
ra fa zcn o ' I r ;ro dois quasl sem va o . . 
pe . ·' ois iiCO IISelha cl A cornm1ssao, P ' 1 (Muito Art . 7. o Revo.gam-se as I. 

çties em cont rano. to 
Sala das Sessões, 17 de agos 

de 1923 . - Vieira Marques . 

rejeiçáo da emenda n. . 
!Jeml) é rejeitada Submcttida il votos, 

Passa-se á 
2 • PARTE DA ORDEM DO DI A 

· . stos a vo-são successlvamente po ell-
' 1 · ·alvas iiS em tos e approvac os, s. . t d " os aprcsen a a.-., das aos mesmos . te· 

' . 1 • a 30 o do segtlln . artigos · ' · 
Cl·o N 19 - 'CA-I!l23 - PlWlE · . MARA 

. ·t bre a divisão aclminis· d1sponc o so ' *) 
trativa do Estado · ( 

C·'t votilçiío das cmen-Passa-se 
elas. 

(•) Vide a integrn deste pr?jc-
t d 21 .. sessão ordlna-cto na ac a n · 

n enlCIId él · • • t da • c· F' <lllnunciatln n vo açno 

guinte: EMENDA N. 2 

te convier· /\ccrescen te-se onc . ·. 
. Fica creatlo o dlst rte~o 

Ac_tlgO: com sétle na povoaçao 
de h~n l~, nome no municit~i? do 
tio mcsm .' segui ntes c!IVI~as : 
Pcçnnh a, com a~ . Sllnssuh v Oran-p t'ndo do no c·· · 

ar I fl'"lttc 'I barril do rio ltalll · 
de, em " ' ·. . ão da Serra 
hilc lll'~ sc~uel .a C~ I c~çcti visor das 
AntoniO C l u~1 ··~ ro Capi m con ti-
agun., do n1el.rcl a ;,,esn;a clirc-
nunndo a segui~· ' Suassuh y Pc-

• 'I té O I'! O '' t cçno , . este acima a c to· e P01 • · · q ucl ' ·tuacs diVIsas com 
cnco l.ttr~ r as dn•c Sant'Anna do su .. 
05 d1stnctos c · 
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n~s uh y c S. onç;tlo do l ~an1n llt el c 
do tnt'smo rnunicipio. 

:.; . enndo, I ô de a~osto de 

E' ann11n ciada :1 vota ~·fi u da se-
guinte: 

1!12:1 . - Simão du Cnnlt11. - /\1-
frcdo Catão. - Miguel de l.unna . 

EMEND:\ N. 4 
·n1 vez de - Dessa barra sohc 

o Rio Ouebr::t 1\nzol, etc., diga-se : O SH . HIBEII~ DE OUVE I-
1~/\ (pam t•ncamilllwr a Pota('lio) : 
- J\ colnmissfio declara, sr. Pre-
sident e, •m visla das rnziies nddll-
zidas p ' lo ill u:i lrc :wctor dessa 
c1 nt'nd:1, ao npre enlnf -n, qne 11 
llll'SIItn pód • ser nccci ta pelo Sc-
1111do (Muito bem!) 

Da barra do Quebra Anzol com 

I ostn a votos a Clll t' IHiil, é np-
provndA. 

E' an 111111ciada a votnç;io da se-
guinte: 

EMENDA N. 3 
Cap. I, secçiío 2.•. 
1\ccrc:cen te-se no :1 ri. :i.", 11 . !i, 

onde trnta das divisas de Guanft:ics 
c Snnt'Anna de Ferros c depois de 
-l~io Doce - o seguinte: - Mau-
lida a disposição do art . unico, ~ 
1. ", dn lei provincial 2. 761, de 
1854. 

S. S. Senado, 16 de agosto de 
f D21. - Albertina Drurnmoncl. 

O S I~ . JOÃO PIO (para elzcami-
nhar a votaçlio): - A commissão, 
sr. Presidente, in fe lizmente não 
pódc aconscf ft ar a approvação des-
sa emenda, da nuctoria do nosso 
i ilustrado co llcga, sr. Albertin a 
Drummond. Entretanto, como o dis-
positivo que ella propcie, poderá, 
ta lvez, se r aproveitado, no meno ... 
l'lll parte, quanto ás divisas de que 
ahi se trata, talvez nté mesmo com 
vantngem para os dois mtnlicipim:. 
cu appclfaria parn o s u nuctor, 
pedindo a r e ti r a ela de sun crnencl:1, 
nfi n1 de que a commissft i> po~~~~· 
n1r flt nr cstucl :1 r o assumpto e :l íl 
lcrct' irn discussão cmittir juizo 
definitivo a resp1~ ito. 

O sr. Albertina Dmmmo11d: -
Co ncordo com a· retira da. 

O sr. João Pio: - Neste caso, 
sr. Presidente, faço ela commissiio 
a emenda e peça no Senado a sua 
retiradn . (Muito bem/) 

Snhmettido a votos o requ ri-
menta verbal el o sr. João Pio, é o 
mesmo ilpprovado, sendo retirada 
a emenda. 

o l~io . Joã , por este acima, até 
a barra do Corrego do . Engenho 
dns Pimenl ns; por este ílté a sua 
cabeceira no crrotc; c clahi n1 
r11mo á cabeceira fronh•ira elo CcJr-
rcgo da Mntlinhil c por cstc abai-
xo ao l~io S. Mathe)ls; segue p()r 
<!ste acima até n barra do Corrcgo 
do Machado c por este acima ;tl é 

ua cabect'ira na Serrin ha; dahi 
em rumo no morro da Banana c 
clnhi em direcção a Cachoeirinha 
no Pimpctinga e por este al)(lixo 
até a bnrrn do .fac uba, seguindll 
por este acima até n harra da ver-
tente que fica abaixo da ponte elo 
apartador do coronel Ànnania-; 
ferreira de Aguiar; sobe por esta 
vertente até sua cabeceira c dnhi 
em rumo éÍ Cilbcceira do or rego do 
aç ude de Antonio de Avi fa c por 
este c pelo Carrego Grande · aba i-
xo até o Quebra Anzol. 

Sala dns Scs~.Hies, f G de agos ~o 
de 1923. - João jacqucs Montan-
don . 

O SR. RIBEIRO DE OLIVE!-
RA (para encaminhar a ,•otação) : 
- Em nome ela commissão, peço 
iiO Senado a approvação dessa 
emenda. 

Posta a voto ·, ~ approvaffa a 
emenda . 

E' ann11n cintlil a vothçfto 'da 
guinte: 

EMENDA N. 5 
Emenda wrrccli l'a 

Nomes de 1111111icipius: 
a) Em vez de Bílrhacl'lt:t - di-

ga-se - Borda do Campo . 
b) Em vez ele Ti radentes - di-

ga-se - S. José d'EI-Rci. 
c) Em vez de Antonio Dias -

diga-se - Marliére. 
d) Em vez de Pomba - di gii-SC 

- Pombal. , 
e) Em vez ele Abbadia do Bom· 

Successo - eli s-a-se - Tapaci]él-
bél , ' 

I ' 
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f) Em vez de Conceição do Hio 
Verde - diga-se - l ~io Verd ·. 

g) Em vez d • Dor •s dn Boa Es-
perança - diWHl I Bon Espernm;a. 

h) Em vez ti · Dorl!s do Átl!rratlv 
- di).!a-sc - lbiracy. 

i) Em vez d · Dores do lntlayá-
diga-sc - lndnyá. 

j) Em vez de Patrocínio de Oun-
uhacs - dign-se uanhnruba. 

k) Em vez de S. Antonio elo Mn-
rhado - diga-se- Machado 

I) Em vez de ·. Domingos do 
I rala - cli ra-se - . Domingos. 

rn) Em vez ele S. José de Além 
flarahyba - di gé!-se Além Para-
hyha. 

n) Em vez de S. Manoel do Mu-
tum - diga-se - Mutum . 

o) Em vez de Tres Corações do 
Hio Verde - diga-se Trcs Cora-
çües. 

p) Em vez de Villa Nova de Pc-
zende - diga-se - Rezendclan -
dia. 

q) Em vez de S. Pedro de Al-
cantma - diga-se - lbyá. 

Sala das scsscies do Senado, 16 
de agosto de 1923. - Basilio de 
Magalhães. 

O SR. JOÃO PIO (para enca-
minhar a votaçcio): - O illustre 
senador, residente em S. João d'EI-

. Hei, apre~enlou duas emendas mu-
dando a denomiuação 'de diversos 
municipios e · districtos . 

E' um trabalho de alto valor, to-
dos nós 'o recouhecemos, como 
aliás tudo quanto parte da sua al-
ta competencia e do seu talento 
de escol. '(Apoiados). 

O sr. Basilio de Magalhcies. -
Agradeço a v. ex c. 

O sr. João Pio . - Entretanto, 
pcrmitta-mc s. ex c. di zer, o seu 
trabalho tem defeitos c senões, al-
guns gravissimos. · 

Altern, por exemplo, o uomc de 
Barbacena, de S. João d'EI-Rey c 
ele outras cidades min ei ras, que 
tem uma tradicção no proprio no-
me. Essa alteração traria enormes 
prej uizos ás nossas relações com-
merciaes, 'como seria a mudança 
do nome de juiz de Fóra, que tem 
relações commerciaes com o ex-
trangeiro, mudança que 'traria em-

haraços à correspondcm:ia coul-
mcrcial. Essu11 alt,~raçõc:~ cliflicul-
tariam o serviço de correio c telc-
grapho; 'determinaria por outro la-
do uma rcvi sfto uns nossas cartas 
geographicas, uos nossos .livros 
escolares. 

S. ·cxc. mudou, por exemplo, •. 
Oomingos do Prata para S. Do-
mingo , esquecendo que ha uo Es-
tado mai de 50 localidades 'com o 
nome de S. Domingos. 

Alt r a !! . ex c. o nome 'da cidade 
tio Pomba para Pombal, porque o 
primeiro se prc. ta a maliciosos 
trocadilhos (risos), · não sou 11111 
modelo de simplicidade e não vejo 
em que incida esse nome na pecha 
de offender certos ouvidos; nesse 
caso quanto nome deve ser muda-
do, quanta gente a ser rebaptizada 
(risos). ' 

A com missão, entretanto, corno 
disse, não aconselha essas altera-
cães pelos inconvenientes a que 
ha pouco ·me referi, principalmen-
te do ponto de vista de nossas 
transacções commerciaes c do ser-
viço postal. ' 

'\ . exc. escolheu, não ha duvida, 
com mui ta habilidade, novas deno-
minações ; o seu trabalho, como 
di se, só merece encomios e elo . 
gios de todos 'nós (apoiados); :1 
cornm issão terá, talvez, de apro-
veitar um grande numero dessas 
dP. nClminações, senão em substitui-
cão ·a nomes já existentes e tradi-
·cionacs, como os que apontei, pelo 
menos para localidades novas C! 
districtos que vão ser crcados. 
Mas, por isso mesmo a commissão 
não ·póde aconselhar a approvaçã(1 
da emenda tal como se acha redi-
gida c requereria a sua retirada. 
caso com 'isso 'concordasse o seu 
auctor. 

O sr. Basilio rle Ma{!alluies: -
Concordo inteiramente com v. exc., 
agradecendo os elogios, que abso-
lutamen te não mereço. (Nâo 
apoiados). 

O sr . j oâo Pio : - Ne~te caso, 
sr. Presidente, com acquiescencia 
do auctor, requeiro a retirada l\<1 
emenda (Mtú/o bem!) 
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Posto a votos o r ~q u cri mcnto 
v •rbal do sr. João 'Pio. é o me mo 
approvntlo, s •ndo rcliruda a emen-
da. 

E' posta a votos e approvada c1 
seguinte 

EMENDA 'N. 6 
Ao art. 2.", 11. VIII, redija-se do 

lie~uintc modo: 
Com ·o municipio de Silvianopo-

lis: 
Começam no ultimo ponto, aci-

ma referido, no rio 'Machado, nas 
divisas de Caldas, pelo rio Macha-
do abaixo até á barra do ribeirão 
do Machadinho, dahi seguem em 
clirccção aos Montes denominados 
"Monte Alegre" ·e "Cantagallo" P 
~el os altos desses montes seguem 
em dircc~ão ao carrego 'conhecido 
orlos nomes de Cedro e Peceguei-
ro, ou Chico Miguel, que passa uos 
iundos 'da casa de Joaquim Meni-
'lO, seguem atravessando a estrada 
renl que vae para Machadinha, pu-
ra cima da casa "de Americo 'Silvl'-
ric• Lope::., ondr. ha um marco de 
mndeira; da h i vão ao bairro dos 
Coutinhos e desse bairro seguem 
em direcção ·a um espigão que ti-
ca á ·esquerda do povoado da ca-
choeira do "Paiolinho", desse espi-
gão seguem sempre pelo alto c1o 
mesmo ·até a estrada que do dito 
povoado de Cachoeira do Paioli-
nho ~ diri ge para o bairro do 
Lambarv; desta estrada ao corr~
go 'da Cachoeira e por este abaixo 
até a sua foz no rio Dourado . 

E' annunciada a votação das se-
guintes ' 

EMENDAS NS . 7 e 8 
Ao mesmo art. c n. VIII modifi-

que-se: 
Com o municipio ele Caldas: em 

vez el e - Rio Machndo <1cima -
diga-se - Hio Machado abaixo. 

';ala da. Commissões, 16 de 
ngosto de 1923. - Mi guel de Lan-
na . 

Art. 4. ", nccresc ntc-se: 
... de Santo Antonio de 1/allym, 

çnm 1scdc m1 povoação elo mcsnw 

nome, no muni ·i pio de 'u ·lw •ira, 
com as scg:liilles divisas: 

• . • Â'f. divisns do distri to d • 
auto Antonio dI llahym, começam 

na harra do ribeirão do Pary con1 
o rio I tahym, seguem por cst • 
abaixo até o logar da pon-
te velha, na estrada que v '111 
de Pou. o Alcrrre, seguindo por 
esta cstradn em clirecçfw n ou-
ceiçiio do Ourn~~ . :Jtt: t' l•con trar as 
divisas da fazendn de Antonio Pe-
reira crpa, que fil:a pertencendo 
no districlo de nnt Antonio do 
ltah ym, e por cs as divisas até t!c 
novo encontrar :t dita stradn, se-
.rzuinclo por esta até a barra do ri-
beirão das Pedras com f> corrcgll 
que serve de divisas entre terra :-; 
de Jcronyrno Ribeiro dos Anjos c 
José Vieira Carneiro c pelo clit•> 
corrego até a passagem da referi-
da estrada, e por esta até o espi-
gão m divisas com o districto de 
Conceição dos Ouros, seguindo ne-
to espipão até as divisas das t r . 
ras de José Rodrigues com as d~l' 
herdeiros de Joaquim Pereira c 
Manoel Pereira ela Si lva, por estas 
até o alto da Serra Grande, e por 
es te alto. pelo espigão ela cordi -
lheira até o ribeirão Pary, comprc-
hendendo todas as vertentes para 
o rio ltahym e pelo dito ribeirão 
até a sua harra no ltahvm, onde 
principiaram estas divisas. 

O SR. RIBEIRO DE OLIVEI I~A 
(para encaminhar a volarrio). -
Em nome da commissão, peço ao 
Senado n ar·;)rovação dessas emen-
das . 

Subm ttidas a votos, são amhns 
a!)provada . 

F:' annunciada a votação da se-
guinte 

Elv\ENDA N. 9 
Ao art. 3. ", accrcscen te-se: 
As divisas entre os municípios 

Ide Paraisopolis (no districto de 
Sant'Anna do Sapucahy-mirim) c 
o de Jaguary serão as mesmas, 
com a segui nte alteração parcial: 
"parti ndo da serra dos "Pires", no 
município de Parnisopolis, seguem 
para a s rra C\G 1'Santa Luzia"l 
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até cn onlrar as divi ~as da fa zen-
da da "Boa Vi~ la", pertcnc nte a 
Pompilio de tal, seguindo ainda 
pelas divi~as d~!sla fa zenda até 
encontrar as do Estado de . Pau-
lo, na se rra que verte para o Bu-
l!llcira c ão l ~rancisco . 

ala das sc~sfics, 16 de agosto 
de 1!)23. - Mi gu I de Lanna. 

O Slt f'RANCISCO ESCOBi\1 
(Jinra c/lcnmilllwr a votação) . -
Desejo fazer uma declara ·fio de 
voto a rcspci to dessa emenda . 

Peço a v. cxc. mandar consi-
gnar na neta o meu voto contra-
rio, porque essa emenda, sob o 
pretexto de recti ficaçã de di vi sas, 
envolve uma invasão do territorio 
do municipio de Jaguary. Jaguary 
c Paraisopolis podiam pcrfci ta-
IIJcntc, por comnJ ulll accordo, rc-
cti fica r suas divisa. ; ma como 
Parnisopolis perde agora, com a 
creação do municipio ele Cachoei-
ra , um elos seus bons districtos, 
elle procura, sob o pretexto de rc-
cti ficação, uma compensação c não 
é justo que um pac, que vê o seu 
natrimonio diminuido pela eman-
cipação de um filho , vá procurar 

. compensação na casa do vizinho, 
embora diga o dictado que a gal-
linha do \'izin-ho é sempre mais 
!!o rda . Mas Jaguary já é uma ga l-
linha dcpenn ad;:. que i~ deu de si 
diversos pintos. hoje fr :1 n go~ cres-
cidos c vigoro os, como Campo 
1\lys tico. que se li gou a Ouro Fino, 
como Santa Rita da Extrema c 
Camhuh y, que ~e constituiram mn-
niripios, ficando hoje reduzido ;í 
rid;1dc c ao pequeno distri cto de 
S. ]osé do Tolt.:do. 

i\ go ra com essa r e di ficaçfto cllc 
perde tamhcm uma grande parte 
do se u tcrritorio. 

Voto contra a emenda, rese rvan-
do-me o direito de expor prrante 
a commissão as razfies do meu vo-
to c ele apresentar mesmo uma 
emenda, caso a emenda se ia an-
provada. (Muito hrm! Muito ·hem!) 

O SR. JOÃO PIO (para enrn-
minllnr a votação ) . - Sr. prc. i-
dente, essa emenda foi apresentada 
em 2. o turno, aliás com aucliencin 

da COlllllli8súo. EutrclllJfto, poslc· 
riorrn •utc, depois de cm:errndn a 
discu·sfto, novos ducunJl'ntos che-
garam ao estudo da conunissãu 
Mista . Além di ~so, o illustrc sena-
(lor que acaba de falar, represen-
tante mais di r ·cto daqucllc distri -
do, com as poucas palavras qu 
pronunciou, vciu justifica r a ncccs-
Hidade de mais detido exame ct.1 
matcria, pelo que a comJnissiio, :;i 
o autor da emenda com isso con-
conlar, requer a r~!irada dessa 
emenda. 

O sr . MiJ(IIef Lanna: - Concor· 
elo com a retirada. 

O sr. ]otio Pio: - lkquci ro, 
então, a v. ex c. , sr. prcsidenll', 
consulte o enado se approva a re-
ti rada da emenda. (Mui lu hem!) 

Posto a votos o requerimento 
verbal do sr. João Pio, é o mesmo 
approvado c retirada a emenda. 

São . ucccssivamente postas a 
votos c approv·1das as seguintes 

EMENDAS NS. 10 E 11 
Ao art. 4." do projecto n. 1 I!). 
Em vez de Franciscos, no muni-

cipio de Guapé, diga-se "Capitolio" 
com as seguintes divisas: 

Na barra do Ribeirão da Var-
gem com o Rio Grande (na mar-
gem direita do rio) segue pelo Ri-
beirão ela Vargcm acima até a es-
trada que vac de S. Francisco pa-
ra i\raujos, deste ponto segue apa-
nhando todas as vertentes elo dito 
Ribeirão da Vargcm até a barra do 
corrego do Mandu'. prox imo á sé-
de da fa zenda ela Biboca (rcsiden-
cia de Manoel Gonçalves) segue 
iJpan hando todas as vertentes do 
corrego do Manclu' até a ponta ela 
Scrrn .do Caju' c dahi em elcantc 
pelas divisas do municipio do Gua-
pé com Pialihy c de S. João do 
CJ ioria até o f~io Grande c por este 
nc ima até a barra do Ribeirão da 
Vargcm, onde começa e~ta divisa. 
O districto de Araujog tomará o 
nome ele di stricto de Ara una. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 
Hl23 . - Passos Maia. - Vallada-
res Ribeiro. - Cami\lo de Brito. 

\ 
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1~· nnnunciadn :1 vula \iiO da sc-
~~ uinlc: 

EMENDA N. 12 

Emtntla ndclitiva: 
Accrcsccntc-sc ao arti go 4. ", on-

d~ cónvicr: 
üc Victoriano Vcllos com sédc 

11a povoaçf11> do n1csmo nome, per-
lt' JJccnte ao município de Tiratlcn-
ll's, c que lcr;i as divisas seguin-
tes: 
. Com~~·H ndo na ~erra de S. João 

d El-l~c1, segue 11 linha divisaria pe-
la extrema das faze ndas de Eduar-
do José de Almeida, Palmital c 
1- l · r;IIJCJSco franco c do sitio do Bre. 

t·:MENDA N. la 
Emenda additlva: 
1\cnesccntc-~c ao artigo 4 .", on-

dt• co nvie r: 
De_ "Macaia", com sédc na po-

vpaçao do mesmo nome, pcrtcnccll· 
t a municipio de Bom Succct>so 
c que lerá as divisas ~cgnintcs: ' 

omc~a ndo na barra do ribeirão 
1 tapeccma, segue a linha divisaria 
por este ncima até ao povoad de 
Guarita; xtcndc-sc da h i nté a ser-
ra da fa?.c nda do capitão Antonio 
C.a rlos c d es ~a a se rra de Bahylo-
llla; eles te ult1mo ponto sobe até ao 
alto do corrcgo do Varadouro at-
lin gi.ndo em seguida o corrcgo 'Mãe 
Mnna, c, descendo este chega até 
fi barra du rio Pirapeti1

1

1ga, na sua 
uonfluencia com o rio das Mortes; 
vnc po r este abaixo até a sua con-
juncç~o com o rio Grande c fi -
na lmen te/ t rmina, acompa'nh~ndo 
este, no ponto em que teve inicio. 

,io até ao rio das Mortes, no sitio 
de Caxarnhu'· alravcssnn do o dito 
rio t' abra ngendo o povoado elo pa-
dre Gasnar, cheg-a até ao alto do 
morro Cachorro Bravo, c, pelo cs-
pi~iio deste acima, vac até a por-
tt.:ira de . Augusto Mattos; desta pa-
ra a fazenda do Gonçalo e rtahi vne 
tcr.minar no ponto em que teve ini -
cio. 

Sa la das sessões do Senado, J () 
de agosto de 1 !)23. - Basilio de 
Maga lhães. - .A lfredo Catão. l 

16 AJhPrtino Drummond. Sala das Sessfíes do Senado, 
de a :rosto ele. 1923. - 13asilio 
Magalhães . - Alfredo C a tão . 
Simão da Cunha. 

de E' annunciada a votação da se-

O SR . jOAO PIO (para encami-
nlwr a votação) - Sr. Presiden-
te, tendo o nosso iii ustrado rntlegn 
re. i dente em S. João I.I'El-R.ei: 
:1 prcscntado essa cmcncln f1 ultima 
hora. sem maior estudo da commis-
siio, <>em ter mesmo offerccido ne-
nhum docum nto para xame, ve-
_io-mc obrigado a pedir a rejeição 
da emrn dn caso o seu auclor, in-
~~· ressa J~do- . c pela medida1 não prc · 
f1ra rct1ral-a para melhor estudo. 
, O sr. Basilio de Maunlluíes : -

Concordo com a retira da. 
O sr. }Ofio Pio : - Neste caso, 

{;1co esse requerimento ao Sen:tcJo. 
(Muito bem!) 
Posto a voto~ 0 requerimento ver-

bal do ~r . João Pio, é o mesmo 
::~pprovado Cl rr.tirada a emenda. 

E' submcttida a yntos e appro-
vrtdfl 4 ~eguin te; 

guinte: 
EMENDA N. 14 

Ao arti go 5." elimi ne-se "Con-
gnnhas do Campo de Ouro Prclr' 
p;ua Qul.'lnz c substitua-se pelo se-
!!uinte: "povoação de Mattosin hos 
de Qli•luz para Ouro Preto." 

Sala ela: cssôPs, I G ele agosto de 
Hl23. - Gabriel Santos. - Ca-
millo de Rrito. - i\lhertino Drum-
mond . 

SR. J ?\O PI (para cncami-
nllar a I'O laçrio): - A commissiío 
sr. Presidente ·ente ter de pedir a 
rejeição dessa emenda, c sente 

1uc desejaria estar ao lado dl' 
Ouro Preto, cujo municipio foi rcni-
menfc sacrificado com o desmem· 
hra mcnto de varios dos seus dis-
t rictos . Ma. a commissão se vê 
obrigada a assim proceder pelo se-
guiJ.Jt.e argumento, qne lhe parece. 
clecJS JVO: é que para se ir de Con-
gonhns do Campo á séde elo lmuni-
,cipio, Ouro Preto, ~astam-se tres 
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dias de viagem, c 111 baiJeação c 
dormida. no passo qu' num s dia 
v:re-sc Ires vezes a Qucluz c vol-
ln-se. 

Bnsta es ·a consid rnçuo, lcomo 
llissc, para íH.:onsclhar a rejeição 
da l·lllendn, consultando-se, com 
isso. rn clhor, a comnrodidadc · dos 
!lahitantcs dc Congonhas. 

(MtJi to ~tt:lf) 

Subrll •i tida a votos a emenda, é 
a mesma rljeitada. 

O ~ ~~ . ALBEIHIN DRUM-
i\1 NO (pela ordem) : - Como 
r.rn dos suhscriptorcs dc~sa emen-
((<r, ·r. Presidente, peço a v. cx.c . 
mandar constar da neta que votei 
contra ell :t, em vista dn razão apre-
sentada pelo ill ustre relator da 
com missão Mi, ta. 

I ~. PHESIDENTE - Consta-
rá da acta a declaração do 
nobre enador. 

O SR. CAM JLLO DE BRITO 
(pela ordem): - Peço fazer con-
sta r elos an nnes o meu vo to favo-
ravel á emenda. A razão, unica, 
<lpresentacla pelo relator, não me 
parece procedente. Si formos ap-
plicar o criterio· da distancia a ou-
tras transfercncias cahiremos em 
grandes contradi cç<ies, pois o !HOje-
do em muitos pontos afasta-se des-
se cri te rio . 

O sr. ]o tio Pio: - Si a emen-
da c. tá em di scussão, peço a pala-
vrn . 

O sr. Camillo de Brito: - Não 
está em discussão, mas quero fa-
zer minha declaração de voto. V. 
exc. falou para encamin har a vo-
tação c cu falo justificando o meu 
voto . 

O sr. Presidente: - Mas o no-
llre senador nii pódc mais di scutir 
a emenda. Pódc fazer a sua de-
da ração succinta. Não ha nada 
em discussão. 

O sr. Camillo de Brito : - Que-
ria me ex tender na justificativa, mas 
v.cxc. me chama fr ordem e cu me sen-
1o, declarando que votei pela emen-
cta por não me conformar çom a ra-

zão unica, nprcst:nf~lda pela com-
nriss;io contra ella. (Muito bem/) 

E' nnnunciíldn a votação da se-
guinte: 

EMEN DA N. 15 
upprima-sc no art. fi.", onde 

diz: - "do districto da MoeJa pa-
rn a p voação do Côco que tcrú 
;rquella dcnominnção." 

Sala das ~Cl~S!Ít:s, 1fi de agosto de 
1!123. - Levindo Coelho. - Mi-
gut:l de La na. - Xavier Rolinr. 

O SR. J f.. Pl (para e/l ca-
min ltar n vnlaçrio): - A commi~
sfto , sr. Presidente, pede ao Se-
nado n acceitação dessa emenda. 
A Camara dos Deputado., ta lvez 
mal informada, havia proposto a 
1ransfercncia da sédc do districto 
de Moeda, municipio de Itabira, pa-
ra um logarejo, com meia duzia de 
casas. a que se dá o nome de -Cô-
co. E' uma medida anti-cconomica 
c anti-politica c que prejudica in-
teresses muito ·respeitaveis de cida-
dãos que á ultima hora trouxe-
ram rcclamaç<ies de muito valor ao 
con hecimento do Senado, como v. 
cxc. mesmo c testemunha, por um 
teleg-ramma em que solicitavam a 
medida consubstanciada na emen-
da. 

A commissiío pede, pois, a ap-
provaçiío da emenda (Muito bem!) 

Suhmdtida a votos, é approvada 
a emenda. 

E' annunciada a votação da se-
guinte: 

EMENDA N. 16 
Emenda add itiva: 
Accrcsccnte-se ao art. 5.•, onde 

convier: 
De S. Francisco Xavier, do rnu-

nicipio de Prados para o de Re-
sende Costa. 
Sala das Sessfies do Senado, 1 fi de 

agosto ele 1923. - Basilio de Mn-
g;llhãcs . - Alfredo Calão. - Si-
mão ela Cunha. 

O SR. JOÃO PIO (para encami-
nhar a vo taçrio): - Sr. Presiden-
te, o di tri cto de S. Francisco Xa-
vier é ttm districto importantíssimo 
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' a •rncnda pns. a-o do municipio 
d • Prados para o de R c. ·nd Costa. 

ra, Prados já foi sncrificndo 
com o dcsmcnrl.lramcnt de outros 
districtos c protestou contra e'sc 
novo desfalque, assim pr te tando 
tambem a população de S. Fran-
cisco Xavier, que não qu r a trans-
fcrcncia, preferindo continuar em 
Prados. 

Nessas condições, a commi são 
julga-se no dever de p di r ao " 
nado a r j ição da emenda. (Mui-
to bem!) 

Submettida a votos, é rejeitada a 
emenda. 

E' annunciada ~ votação da se-
guinte: 

EMENDA N. 17 
Emenda additiva: 
Accrescente-se ao art. 5. •, on-

de convier: . 
De Lamim, do municipio de Que-

luz. para o de Rio-Espera. . 
Sala elas Sesstics do Senado, 16 

de agosto de 1923. - Basilio clr 
Magalhães. - Vieira Marques . -
Alfredo Catão. 

O SR. JOÃO PIO (para encami-
nhar a votação): - Essa emenda, 
sr. Presidente, é tambem da aucto-
ria do illustre senador residente 
crn S. João d'El-Rey, e posso mes-
mo affirmar - s. exc. que me 
permitta a indiscreção - o nobre 
senado r, que hav ia formulado uma, 
emenda num sentido, á ultima ho-
ra , devido á pressa do mom ento 
redigiu essa outra, c eu propri~ 
devo confessar que concorri pa ra 
essa pressa. Isso prova, sr . Prcsi-
cl cntc, que não houve mais detido 
exame da matcria, e como devemos 
resolver, em assumpto de tanta im-
portancia, com a nccessaria calma 
c reflexão, pediria ao illustrc sena-
dor que rcti r asse a sua emenda, 
('Ia ra mais demorado estudo. 

O sr. Basilio de Maga/luíes : -
Concordo com a r c ti r a da. 

O sr. jncío Pio: - Nessas con-
dições, fazendo da com missão a 
emenda, peço a v. ex c. consu lta r 
o Senado si conscn te na rcti r a da 
da mesma. (Muito bem). 

I os to n volo. o r •qucriru •ntn 
v rhal do sr. João Pi o, é o mcsrno 
approvado l! reli ruela a t:mcnda . 

E' annuru.: iada a votaçflo da se-
guinte: 

EMENDA N. 18 
Accresccnte-se ao art. s.•, onde 

convier: 
- De Sant'Anna do jacaré, do 

municipi de liveira para o de 
Campo Bello. 

·. da sessões do Senado, I fi 
de ago·to de 1 92~. - Basilio d • 
Magalhãc . - Alfredo Calão. -
i mão da Cunha. 
O SR . BASILIO DE MAGA-

LHf..ES (para encaminhar a vota-
ção): - Peço a v. exc., sr . Pre-
sidente, consultar o cnado si con-
sente na retirada dessa emenda, 
da qual sou auctor . (Muito bem). 

Po to a votos o requerimento 
verbal do sr. Basi lio de Maga1hft s, 
é o mesmo approvado c reti rnd. a 
emenda. 

E' annunciada a votação da . e-
guinte: 

EMENDA N. 19 
Ao art. 5.•, onde convier, ac-

crc cente-se : 
- De Pedro Teixeira, do muni-

cipio de Barbacena para o de Li-
ma Duarte . 

Sala das sessões do Senado, I fi 
de agos to de I 923. - Alfredo Ca-
tão. - Simão da Cunha. - Basi-
lio de Magalhãe . 

O SR . ALFR ED ATf..O (pa-
ra encaminhar a votaçâo): - Sr. 
Ptcsidente, e. tou de pleno accordo 
que essa emenda, por mim apre-
sentada á consideração elo Senado 
seja r~tirada da di scussão, d~ 
conformrdade com o desejo mnni -
festaclo pelo illustrc relator da 
commissão Mista em casos iden1i -
cos. Faço-o até com certo co nten-
tamento, porque vejo que assim se 
me off rece opportunidade prrra 
ver o assumpto c. tudaclo detida-
mente pela comnrissão, em cuja in-
tegridade muito confio. , 

!~ca lço ai nd a, sr. Pres idente, es-
sa con fi ança depois que vi o illrr s-
trc senador, urjo nome declin o 



tnln lic nça ela 'mut, o sr. Jofi 
Pio, prolltlltciaudo-s · t'ln casos pa· 
n·t:ido:i cnlll o tle Pedro Tcixcirn, 
fris;lr sempr ·, collltJ preelomin:llll ·, 
o cri I rio da von tad · ··pressa tlu 
pc vo li gado ao da distnm:ia . Como 
o ca o cuucrt•tizado na minha 
emenda r une cxactamentc es~c. 
doi~ fundnment s, quer o dn von-
tade cxprcs ·a doR hnbitnntcs cl 
Pedro Tcixeirn, quer o da di . tan· 
cia - muito menor, como demons-
trei, para o município de Lima Du-
ade - venho requ rer a retirada 
da emenda, afim de que a commis-
são, ver ando o as tunpto com 
mais ponderação, possa afinal re-
solver, inspirada nos sentimentos 
de justiça c de conformidade, co-
mo disse, com o me. mo critcrio 
adoptado para casos idcnticos. 
(Muito fmn). 

Suhmctlido n votos o requeri-
mento verbal do sr. Alfredo Cnt11o, 
é o mesmo approvaúo c retirada a 
emenda. 

E' nnn unciada a votação da se 
guinte 

EMENDA N. 20 
Correcfiva 

Nomes de di trictos: 
I) Em vez de "N. S. de Lorêto 

da Morada Nova" (Abacté), diga-
se "Lo reto". 

11) Em vez de "Dores do Turvo" 
(Alto Rio Doce), diga-se "Iracy". 

111 ) Em vez de . Domingos do 
Mon te Alegre" (Alto Rio Doce) , 
:;e "Monte Alegre" . 

IV) Em vez de "Snntn Ri ta do 
r~io /\baixo ', (S. João d'El-Rei), 
di gn-se "lt ilutingn". 

V) Em vez de "Sant' Annn do Rio 
dns Velhns' (Arnguary), diga-se 
"Guainumby". 

VI) Em vez de "Santn Hita de 
ltingn" (Arassuahy), diga-se 
"ll inrra". 

VIl ) Em vez de "N. S. da Coa-
ceiçiío" (Araxá ), cli l!:t-sc Araporan· 

VIII ) Em vez de "Boc:-~ in n" (Ay u-
ruoca), diga-sC' ' "ltimj uru '". 

IX) Em vez de "Livramento. , 
( /\y muoça ), di ga-se "Li berdade". 

X) Em v z d ' . B ncdicto'1 

(J\ymnrés), di~a-se "Tabaúna". 
' I) Em vez de "Uniã " ( arba-

'llíl), di ~;t-sc "Vigario Brito". 
XII ) Em v •z d · " anta Rita" 

(Tr mcdal), diga-se "Jacyporan-
gn". 

XII I) Em v z de "N. . da Con-
ceição" (Ara xá) ,dign-s~.: "Arapor.w-
diga-sc ''I ontc i\ltn". 

XIV) Em vez ele "Solcdadc" (Ca-
xnmhu'), diga-se "Snudadc". 

XV) Em vez d "S. Domingos 
elo Rio do Peixe" (Conceição ), di-
ga-se "Pirncarahy". 

XVI) Em vez de "Abbadia dos 
Dourados" (Cor6mand.et), diga-se 
"Dourados". 

XVII) em vez de "Picd:;dr. do Ua-
gre" (Curvel lo), diga- e "Bagres". 

XVIII) Em vez de "Pouso Alto" 
(Diamantina), diga-se "Ocapuan". 

XIX) Em vez de "Mercês de Aras-
suahy" (Diamantina), diga-se "Fc-
li sberto Caldeira". 

XX) Em vez de "Congonhas" 
(Úores da Boa Esperança), dig[\-SC 
"llicinca". 

XXI) Em vez de "S. José do Gu-
rutuba' (Grão Mogol) , di ga-se 
"Espino a" . 

XX II ) Em vez de "Soledade de 
ltajuhá" (ltajubá), diga-se "Itaj u-
catu '". 

XX II I) Em vez de "S. Francisco 
de Paula" (juiz ele Fóra), diga-se 
"Francisco Berna rdino". 

XX IV) Em vez de "S. Antonio 
da Ponte Nova" (Lavras), diga-se 
"ftati nga". 

XXV) Em vez de "Conceição do 
Rio Grande" (Lnvras), diga-se "lja-
cy". 

XXV I) Em vez de "Piednde" 
(Leopolclina), diga- e "Piacatuba". 

XXV II ) Em vez tlc "Rio Pa rdo 
(Leopolcl ina), diga-se "U11arany". 

XXVIII ) Em vez de "S. Gonçalo 
ele Ubá" (Marianna), diga-se "Ubn-
tt hunga". 

XX IX) Em vez de "Rio Preto" 
(Parncntu'), dign-se "lt'tna". 

XXX) Em vez de "Ca pivary" 
(Pnra isopolis), diga-~e "Tapiry". 

XXX I) Em vez de 'S . Lui1.'' 
(I atos), di ga-se "M1 tnnca ray". 

.XXX II ) Em \' z de "Abhndin ele 
'J.> J t:lll g.'uy" (f> i ta r r "II~'J, t' ' EMENDAS 

N. 21 I ,., UJíl·SC 
vap1rangn''. 
XXX III ) Em vez de . José da 

Pont, Nova" t l{i jo '\' Pedr ) cli'-
ga-se "Tap;truha". ·' 

~o a ri . I H onde se di z - " • 
; (o~e do Or~llllllél" _ di gn-~c: __:, 

) XX~ I Y) Em vez de "N. S. do 
I ntrocrn lo .da Serra Nova" (Rio 
Pardo), drga-se "Padre Navar-
ro". ' 

XXXV) Em vez de "S M' I da p t N . lgue ' n c ova" (Sncrnmcnto) di-
.ll'·1-s' " ornibebê" . ' 
~XXVI ) Em vez de "Voltn Gran-

de (S . Gonçalo do Sapuca hy) di 
ga-se "Caré-Assu"'. ' · 
X~XVJJ) Em vez de "Santa Bar-

barn ,<~ · João Ncpomuceno), di-
g-a-se Carlos Alves". 
. x.~XV III ) Em vez de "Bom Jar-

drm (S . Manoel do Mutum) di-
g-n-sc "Poti ratuba". ' 

XX X I ~') Em vez t! "Cryst ·lt':;" 
(S. ~ann úo Suassuhy) dign-se 
ltapotlltgn". ' 

;XL) ~m vez de "Rio Preto;, 
(1 heoph~l~, Ottoni ), diga-se "A ris-
lldcs Ma1a . . 
X LI~ Em vez de "Arantes" (Tur-

vo). diga-se "lguassuaha" . 
XLII!, Em vez ele "Dores do· 

Campo (Prndos), diga-se "Nhu n-
tncy" . 

XI. •IJ ) Em vez ·1t· ··s. :'\n toniJ 
~o G.rama" (Abre Cnmpo ) d iga-~e 

aprvary". ' 
Sa ln dns Sessões do Senado 16 

de ngo~to de 1923. - Bas ilio, de 
Magn lhnes . 

O _SR. BASILI O DE MAGA · 
LH0 I::S (para rncaminlwr a vn-
tnçuo: - De accordo com os dc-

j.1 gn.1rns~ u . Saln tlns ~ ·s~rir~ do 
· t~ n a do, I ô de agosto ú, 1 !12~{. 
MI,C!'Uel de Lanrrn. _ Lcvirrd 0 ,_ 
Ih . - Xnvier I olim . • 

N. 22 
J\o ar!igo 24, redija-se pcln fôr-

ma scg111nte: 
''A . I s Pl:opr,lcc ndes ncrnvndas em 

;r.n~ l~ll1nH.c 1p10 ~u úislricto c sujci-
~ts .1U1111trstratlvamentc a outro 

f1 ca m. p~rten ccnt es ao municipit; 
ou drs,!ncto ' 111 que e ·tiverem si-
tuadas . 

Saln dns sessrícs do Senndo 1 ô 
de ngo~to de 1923. _ Bnsili~ de 
Mnga lhnes . - Vieirn Marqrres -
Alfredo Cntão. · · 

N. 23 
Ao artigo 20: Onde se diz _ que 

n sub.metterá (t commissiio Gco-
grnphrca ou ~ engenheiros tlt'sln 
par~ a respectiva decisrio c dcmar-
caçao" 

Diga-s.e: _- "que poderá ouvir 
a Comn!lssao Geographicn ou a 
c 1~gen~wos .desta, parn 11 cletcr-
~llnaçao c flxnção elas respcctivns 
l11thas de cxtrcmnção". · 

. Em seguida é po. to n votos c ap-
1:1 ovndo, salvas as modific<H'rit·s 
constantes t!as emendas npprova . 
das, o segt11n tc: 

(juar/ro ria divisria arlminislrafil'a 
do Estado de Minas o mes 

S('IOS mnnif•stados pelo il iustr 
relnto2· da commissão, quando da 
votaçao de. outrrt cmcndn, de mi-
n ~l :t~ nuctona, ~ Iteran do é' clenomi-
n ,J~~'? de v~ n os munici pios, rc-
qn~u o a re tlr <t d ~ dcssn cmcnd:t; 
P~ l n_ exa me mnrs detido el a com-
nu~sao (Muito bem!) 

i\BBi\DIJ\ DO BOM SUCCE 0 

Districtos: 

Suhm cttido íl votos o rcq ncri-
mc nt~o verlwl do sr. Ba:ilio Mt~
ga l.lt i!cs, é o mesmo approvado C• 
rehradn t1 emenda. 

Sií_o succcss iv:t men te, pos tas " 
volos c npprovmlas as seguint es: , 

N · S. ela J\bb:tdin de Bom Sue-
cesso. 

Ma tto Grosso . 

i\ Bi\ETE' 
Distrirtos: 

i\hncté. 
N · Senhora de Lo reto da 

dn Nova. 
S. Gonça lo do i\b:r fé. 

Morn-



ABHE AM I 
Dislriclos: 

A h r • ' atnpo. 
Sant Antonio do r:1111nt.1 . 

aut o Antonio do Matipó:J . 
São João do Matipóo. 
S. José da P •dra Bonita . 
Snnt'Anna da Pedra Ronit<l. 

J\GUAS VIRTU SA 
Di. I ri elos: 

Agum; Vi rtuosa . 
Lnmbarysinho. 

ALFENAS 
Dislriclos: 

A trenas. 
S. João do Barranco Alto. 
S . Joaquim da Serra Negra. 
Serrania. 

ALTO RIO O CE 
Dislriclos: 

Alto Wo Doce. 
São Caetano do Chopotó . 
Dores do Turvo . 
S. Domin gos de Monte Alegre. 

ALVINOPOLIS 

Dislriclos: 
Alvinopolis . 
Sa ude. 
ronsec:~. 
S. Scb:~stiiio do Sem-Pei xt.:. 

ANT ~10 DIAS 
Dislril'los: 

Antonio Dias. 
ltab irito . 
:) J\ n1 :a drJ Par:~izo . 

LAUD IO 

Dtslrirlos: 
Cbud::'. 
Cachoeira dt.: S. Antonio . 

AI~AGU Al~Y 

Disl ri c/ os: 
1\r:~guary. 
Sa nt 'J\ 1111 :1 do l ~io ti:~ :; Velli :ls. 
Piracahyhn. 
Arnn11hcce. 

A P i\ S. A 11 Y 
/Jislriclos: 

1\ ra:-~sua h y . 
Bom Jesus do Lufa . 
S. I onliu~us de Arossu:1hy . 
Bom Jesus do Pontal. 
ltill g'11. 
Commercin h o. 

nntn l ~ita do ltin gn. 
São R que. 
Sflo Pedro do jcquctinhonha. 

arahy ( '. José de) 
i\f~AXA' 

Dislriclos: 
Araxá . 
Nossa Senhora da Conceição. 
Dores de Santa Ju liana. 
Tapyra. 

ARCEBURGO 
Dislriclo : 

Arcchurgo. 
AREADO 

Dislriclo: 
S. Sehastiiio do Arcado. 

AYU RUOC A 
Dislrictos: 

Ayuruoca. 
Carvalhos. 
Bocai11a. 
Passa Vinte. 
Livramento . 
Serranos. 

AYMOIWS 
Disl riclos: 

Ay111o rés. 
Si'10 Benedicto. 
Pen ha do Capim . 
S. Schas tii10 do Alto C;1pim. 
Hcsplcmlor. 

BAEPENDY 

Di.~lriclos: 

13acpcnd y. 
Sf10 Thomé das Let ras. 
São Sch:1st ião da Encruzilh adn . 

BAMBU HV 
Dislrirlo: 

Bambuh y. 

bARBACE NA 
Distrirtos: 

Nos:-;a , •nhora da Pi •dado d · 
13n rhaccnn. 

Santa Barhnra do Tu ~,; u r i o. 
Desterro do Mello. 
Ped ro Teixeira. 
ampolide. 

S~ n t'A nn n do G:arnndnhy. 
Sao Sebastião dos Torres. 
Bins Fortes. 
Noss.a Senhora das Ooro!l d 

Rcmedtos. os 
Sí!nta. Rita da. lbitipoca . 
Sant' A·nn a do Livramento. 
União. 
S~nto Antonio da lbertioga. 
Sao José da Ressaquinha . 
llh~bs. 

BELLO HORI~ N:rE 
Dislrirtos: 

BeiJo Horizonte. 
Venda Nov11 ~ 

TREMEDAL 
Dislrirtos: 

Tremedal. 
São SebaRt1ão de· Lençóes. 
Santo A11 tpnio. do , Matto Verdr. 
São João de Pernambuco. 
Santo Antonio de Mamonas. 
Santa Rita. 
Santo A•ntonio de Brejo dos Mar- ' 

tvrcs. 
· São João do Bonito. 

BOCAYUVA 
Dislrictos: 

Bocayuva. 
Olhos d' Agua. 
Terra Branca . 
Barreiros. 
Tayobas. 

BOM• DESPACHO 
Districto: 

Hom Despacho. 

BOMFIM 
Dislricfos: 

Bornfim . 
C/'lfllPO Alegre . 
l~io Manso. 
Dom Sil,vado. 
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Piedade dos O raes. 
Sant'Anna do Paraope.l>n. 
BeiJo Valle. 
Porto Alegre. 
Brumadinho. 

BOM SUCCESSO 
Dislrlclos: 

Bom Successo. 
S~ nto ~ntonio do Amparo . 
Sao .loao BaRtista , 
São Thiago. 

BORDA DA MA,TTA 
Districfo : 

Borda da Ma tta. 

BR EJO OAS ALMAS 
Districlo: 

Brrjo das Almas. 

BUENOftOLJS 
Dislriclos: 

Buenopolis. 
Joaqttirn Felicio. 
Curima t <~ h y. 

CABO VERDE 
Disttictos: 

Cabo Verde. 
Barra 
Conceição da Boa Vi~ tn . 

CACHOEJR.t\, 
Dislrictos: 

Cachoeira. 
S. Antonio do ltah ym·. 

CAETE' 
Dislrictos: 

Caeté. 
Morro Vermelho. 
Penha. 
Roças Novas. 
União . 
Taquarassu'. 

CALDAS 
Distrlctos: 

Caldas. 
Sa nta Rita de 
lpuyuna . 
S. Benedicto .. 

Calc1t1s. 

.,t 
'·~ 

I I 

I. 



CAMBUHY 

Dislrictos: 11 
ambuhy. 11 

Bom l~etiro . 
Bom 1 sus do Cor rego. 

, I 

CAMBU UIRA 

Dislriclo: 
nmll uquirn . 'I~ 

I 

CAMPAN HA 1 
Dislrirtos: 

Camp, nha. 
Nossa Scnhorn da Conceição da 

Ponte Alta . 
CAMPESTRE 

Dislriclo: 
ampcstrc. 

CAMP BELLO 
I 

Dislrirtos: 
Campo Bello. . , 
Cry!itaes. . 

Nossa Scn horn ela!' Caud!!i;l!';, 
São Sebas ti ão do Porto de Mcn -

ct r!'. . 1 • 

CAMPOS GERAES 
I 

Dislriclos: 
Campo!i Gerae!i. 

o r rego do Campo. 
Éspirito Santo dos Coqueiro!'. 
Ca mpo do Meio. 

CAPELLINHA 
Districrv~~: 1 

Capell inha. 
Agua Boa. 

CARACOL 
Dislriclo: 

Ca racol. 
CARANGOLA 

Dislriclos: 
Ca rangola. 
São Francisco do Gloria . 
Divino Espírito Santo. ' 
E!ipera Feli z. 
São Mn thelt!>. 
Arroznl. 
Guimariie . 

CARATINGA 
Dislrictos: 

<~rati u ga. 
Inh!IPiml 
Eútre Folha~. 
Vermelho Novo. 
V •rm ·lho V c lho. 
Snnto Antonio do Mnnhunssu' . 
Veadinho. · 
Bom jesu!'\ do nlhn. 
Torres, 
Snnt 1Anna do lmbé. 
CARMO DO PAI~ANAHYBA 

I I 

Dislriclo: 
Carmo do Paranahybn. 

J 

CARMO DO RIO CLARO 
Dislrictos: 

Ca rn10 do Wo Claro. 
Conceição da Appa rccida. 

CASSIA 
Dislricfos: 

Ca!isia. 
Delfinopolis. 
Dores de Ponte Alta. 

CATAGUAZES 
Dislriclos: 

Cataguazes. 
Sant'Anna de Cataguazes. 
Porto de Santo Antonio. 
ltama raty. · 
Vista Alegre. 
Cataguari nho ( 
Laranjal 
Sereno 

CAXAMBU' 
of).i~ lri c l o~ : · 

Caxambu' 
Soledade 

CHRIST INA 
Dislriclo: 

Christina 
CONÇE JÇ ÃO 

' ' Dislriclos: 
Conceição 

I I 

Corregos ' 
S. Domingos cto Ri d do P lxe 
Morro do Pilar 1 

Sa nto Antoni o do Rio Ab'aixo 
r I 

nnto Anlo11i da Tapera 
. José da Brejauba 
ongonhas do Norte 

ltambé 
. Srbastliio do l~i o Preto 

Parau'na 
rrchados 
'. losé do Pa sa Bem 
Viamão 

CO CEIÇÃQ O 
Dislriclo: 

RIO VERDE 

onceição do Rio Verde 
CON VISTA 

Dislriclos; 
unquista 

)ubahy 
CONTAGEM 

Dislriclos: 
Contagem 

ampan hã 
Vnrgcm da Pantana 
Nev('.S 

CORINTHO 
Dislriclos: 

Corinlho •'' 
Morro da Uar~n 

COIWMANDEL 
!Jislrictos: 

orom:-t ndel 
Ahhadin dos Dourados 

CURVELLO 
Districtos: 

Curvello 
Si lva Jardim 
I icdadc do Bagre 
Andreq ui cé 
Trahiras 
I a raún a 

anta l~ita elo Cedro 
San to Antonio da L;1~0a 
lp ira ngn 
Alma 

DIAMANTINA 
Dislriclos : 

Diamanti ta I I f 
Currafinho 
MPndanha 
f~io M:111 so 
S. Jn:i rJ da Chapada r 1 

Dattas 
ouvêa 

lnhahy 
Hi o Preto 
Pouso Alto 
Mercês do ArMsuahy 
Gloria 
Campinas de S .. ebastião 
Guinda 
Conselheiro Matta 
Francisco Sá 

DIVINOPOLIS 
Dislriclo: 

Divinopofis 

I 

, ' I 
I ' 

DORES DA BOA ESPERANÇA 
Districlos: 

Dores da Roa Esperança 
ltacy 
Congonhas 

DORES DO ATERRADO 
Dislriclos: 

Dores elo Aterrado 
Garimpo ela Ca noas 

DORES DO INDA V A' 
Districtos: 

Dores do lndáyá 
Espírito Santo do Qunrtcl Ge-

ral 
Estrelfa 

" ELQY : MENDES 
Districlo: 

Eloy Mendes 
ENT~E RIOS 

Districtos: 
Entre Rios 
Serra do Camapuam· 
S. Braz do Suassuhy 
S. Sebasti5o do Gil 
Desterro de Entre Rios 
Rio ·do Peixe 
l.agoinha 

ESTRELI..A DO SUL 
Districlos : 

Estrelfa do Súl 
Santa Rita da Estrelfa 
Rin dar. Pedras 
Doliarina 

' I l 

't 

S. Seb:-~ s ti fto do PManahyba 



FORMIGA 
/Ji ·triclos: 

Formiga 
Arcos 
Carmo de Pains 
Porto l~ea l de ão francisco 

P RTALEZA 
DislrirtM: 

fortaleza 
achocira do Pajchu' 

FRUCTAL 
Districlos: 

fructal 
S. Prancisco de Salles 
Commendador Gomes 

GUANHl\ES 
Districtos: 

Uuanhães 
nores de uanhães 
Brau'nas de Ouanhãcs 
Farias de Ouanhães 
Porto de Guanhães 
Travessão de Ouanhães 
Jequitibá de Ouanhães 
Sapucaia de · Guanhães 

LiUAPE' 
Districtos: 

CJuape 
Araujos 
S. Sebastião dos F ranciscos 

UYMIRIM 
Districto : 

Gymirim 
GRÃO MOOOL 

Disl ri elos : 
<irão Mdgol. 
Nossa Senhora da Concciçflo da 

Ex trema. 
Santo Antonio da ltacambira . 
Santo Antonio do Riacho dos 

Machados. 
São José do Gorutuba. 
Porteirinha. 
Santo Antonio do Gorutuha. 

OUARANESIA 
Districtos: 

Gua ranesia. 
S. Pedro da União. 
Santa Cruz do Prata . 

UARANY 
Di ·tricto: 

'unrany. 
OUARA I{A' 

Districtos: 
Uuarará. 
Bicas . 
Mnripá. 

1UAXUPE' 
Districlos: 

Uuaxupe. 
S. Seba. tlão da Bnrra Mnnsa. 

INCONfiDEN IA 
Districtos: 

Coração de Jcsu!i. 
Extrema. 
jcquitnhy. 

ITABIRA 
Districlos: 

ltabira . 
São jm;.·· da Lagoa. 
Santa Maria. 
Nossa Senhora do Carmo. 
Allia~1çn. 

IT ABIRA DO CAMPO 
Districlos: 

ltabira do Campo. 
São Gonçalo do Bação. 
Moeda. 
São José do Paraopeha. 
Aranha. 

ITAJUBA' 
Districlos: 

Itajubá . 
Santo Antonio de Pirangu. sit . 
Soledade de Itajubli . 

ITAMBACUI~Y 

Districlos: 
ltambncury . 
Aranã. 
Frei Ser afim. 
Igreja Nov11 . 

ITANHANDU' 
Dist ri elos: 

ltanhandú . 
S. José do Picit . 
Alngoa. 
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• IT APECEIH A 
Districlos: 

ltapeccricn. 
Nossa Senhorn da · Durct! do 

a macho. 
Senhor Bom Jesus da Pedra do 

lndayá. 
Nossa •nhora do cslerro. 
São Schastii\1) do ' n rrnl. 
anlo Antonio dos Campo . 

ITi\úNA 
Dist ri elos: 

llallna . 
Carmo do C;,jurú. 
ltaliayussÍI . 
Conquista. 
Serra Azul. 

ITUYUTABA 
Dislrictos: 

ltuyutaba. 
Santa Victoria . 

JACU HV 
Disl ri elos: 

Jacuhy. 
Santa Cruz das Areias. 

JACUTINGA 
DÚiricto: 

'Santo Antonio do Jacutinga . 
JAGUARY 

Districtos: 
Jaguary. 
São José de Toledo. 

JANUARIA 
Districtos: 

Januaria. 
Brejo do Amparo. 
Mucambo. 
São João das Missões. 
Pedras de Ma ria da Cruz. 

JEQUERY 
Disfrictos: 

Jequery. 
Grotta. 

JEQU ITINHONHA 
Districtos: 

S~o M~guel de Jequitinhonha . 
Sao Joao da Vigia, 
Salto · Grande. 
Joahyma. 

J 1\0 I INIIEII\ 

Di lrictos: 
João Pinh iru. 

atinga. 
Canna Brava. 
Veredas. 

JUIZ DE FúRA 

Dislricfos: 
Juiz d Fór..t. 
Agua Limpa. 
Pauln Lima. 
R o ·a rio. 
São Fram:isc11 de Paula . 
Vargcm Grnnde . 
São Jose do Rio Preto. 
Porto das Flores. 

ão Pedro de Alcnntarr~ . 
Sant'Anna do Desterro . 
Sarandy. 
Chacara . 
Mathias Barhosa. 
Mariano Procopio. 
Bem fica. 

LAGOA DOURADA 
Disfriclo: 

Lagoa Dourada . 
LAVRAS 

Disf ri elos: 
Lavras. 
Conceição do Rio Grande. 
Hosatio. 
lngahy. 
Carmo das Luminarias. 
Santo Antonio da Ponte Nova . 
Carrancas (Nossa Senhora da 

Conceição de) 
Ribeirão Vermélho. 

LEOPOLDINA 
Disfrictos: 

Leopoldi'na . 
Campo Limpo . 
Conceição da 13ôa Vista. 
Providencia. 
Piedade . 
wo . Pardo. 
Recreio . 
Santa Isabel. 
São Joaquim•. 
Thebas, ,,, . 

, I 
·' I 

~ · 



LIMA DUAIHE 
Districlos: 

Limn Duarte. 
Conceição dn lbitipocn . 
São Domingos da Bac:lica. 

ant ' Anna d Carambéo. 
S. Antonio da Olaria . 

LUZ 
Di ·triclos: 

Luz do A tcrrndo. 
o r rego d' Anta. 

Esteios. 
MANGA 

Districlos: 
Manga. 
Morrinhos. 
japoré. 

MALACACHETA 
Districlos: 

Santa Rita do Malacacheta. 
Trindade. 
Setubinha . 
Setubal. 

MALACACHETA 
Dislrictos: 

Manh uassll. 
Santa Margarida . 
São João do Manhuassll. 
Santa Elena. 
São SinüJ . 
São Sebastião elo Sacramento. 
Snnt' Anna do Man huassú . 
Alegria . 
São Luiz. 

MANHUMIRIM 
Districtos: 

Mn nhumirim. 
Presidente Soares. 
Dores do i~io José Pedro . 

MAl~ DE HESPANHA 
Dislriclos: 

Mar de Hespanlla. 
Engen ho Novo . 
Monte Verde. 
Santo Antonio do Aventureiro. 
Santo Antonio do Chiador . 
Penha Long,t 
São Pedro do Pequrry, 
Soleqade do Chiador 1 
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Mi\RIANNA 
Dtslriclos: 

Marinnna . 
Passngetn. 
Siio Sebasti ão . 
Sumidouro . 
Camargos. 
São Caetano. 
Cachoeira d Brumad . 

anta :<itél do Dur~o .. 
Furquim. 

. Gonçalo de Ubit. 
Boa Vista . 
São Domingos. 

MAR IA DA FE' 
Dislricto: 

Maria da Fé. 

MERCES 
Dislricto: 

Mercês do Pomba. 
MINAS NOVAS 

Dislriclos: 
Minas Novas . 
Chapada. 
Sucuri li . 
Agua Limpa . 
Piedade. 
Veredinha . 
Caiça ra. 

MIRAHY 
Dislriclos: 

Mirahy. 
Dores de V ido ria. 

MONTE ALEGRE 
Dislril'lo: 

Monte Alegre. 'I 

MONTE CA RMELLQ 
Dislriclos: 

Monte Carmello. 

' j 

Nossa Senhora da Abbadia da 
, Agua Suja. 

lrahy. 
Doradoquara . 

MONTE SANTO 
Districtos: 

Monte Santo. 
São João Baptista elas Posses 1 

. Milagres. 

M NTE LAR S 
Distril'los: 

Montes faros. 
Morrinhos . 
lura1nento . 
'BeiJ a Vista. 

MUI~ I i\IIE' 

Dislriclos: 
iío Paulo do Muriahé . 

Nossa cn h r a do Gloria . 
Santa Rita d Gloria. 

auto Antonio do Gloria . 
Rosa rio da Limei r a. 
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ão Francisco da Boa Família . 
Patrocínio d Muriahé. 
Pirapanema. 
Bom Jesus da Cachoeira Alegre . 

/Jislrictos: 
Pnlnt;t 
Jysncirus 

I titpi ru s~ u· 

I .J\Lj\\1\ 

ih·cira Carvalho 
Morro Alto 

Pi\LMYI<A 
Dislriclos: 

Palmyra 
São João da erra 
Conceiçflo c:o Formo~ 
Dores do Parallybuna 

PARA' DE MINAS 
Districlos: 

Pará 
São José da Varginha 
Santo Antonio do Rio de S. joiio MUZAMBINHO 

Districtos : Acima 

Muzambinho. 
Monte BeiJo . 

OLIVEIRA 
Districtos: · 

Oliveira . 
Carmo da Matta. 
São Francisco de Paula. 
Japão. 
Sant'Anna do Jacaré. 
Antonio Justiniano. 

OURO FINO 

Dislrictos: 
Ouro Fino. 
Campo Mystico 
Monte-Sião 
Cllrysoli a 

OURO P I~ETO 

Dislrictos
1

: 

Ouro Preto 
Antonio Dias 
Séio Bartholontcu 
Cachoei ra do Campo 
Soledadc 
Casa Branca 
Antonio Pereira 
Ouro Branco 
São Gonçalo do Amarante 
Rio das Pedras 
São julião 
São Gonçalo do Monte " 

Matheus Leme 
S. Gonçalo do Pará 
S. Joaquim de Bicas 
Florestal 

PARACATU' 
Dislrir.los: 

Paracatu' 
Guarda-Mór 
Rio Preto ' · 
Morrinhos 
L age 
Buritys 
Formosa 
Garapicava 
joanapolis 

PARAGUASSU' 
Districlos: 

Paraguassu' 
Pararnirim 

PAHA ISOPOLJS 
Disl ri elos ; 

S. José cto 'Paraiso 
Conceição dos Ouros 
C . I 1 ap1vary . 
Sant'Anna do Sapucal,ty-Mi rim 
Gonça lves 

PARAOPEB'A 
Dislriclos: 

Paraopeba 
Araçá . 
Cordi 'b\1r o .• 

' ) I 



rAS '1\ QUATI{O 
Uistrlcfo: 

l'n ·sa Quatro 
PA Si\ TEMPO 

Disfricfo: 
Passa Tempo 

PASSOS 
Disfricfos: 

Passo!\ 
S. loão Banti:-;ta ·do Gloria 
S. José ela Barra 

PATOS 
Disfriclos: 

Pntos 
Snnt'Anna ele Patos 
Sonhora da Piedade da tagoa 

Formosa 
Dores do Areado 
Si!nta Rita de Pntos 
Ouintinos 
S. Pedro da Ponte Firme 
!I nrlrcouicé 
S. Luiz 

PATROCINIO 
Disl ricfos: 

Patrocinio 
S. Sebastião da Serra do Salitre 
Cru zei ro da Fortaleza 
S. S~bastião de Passa Tempo 
Santa Rosa 

PATROC INIO DE GUANHfi.ES 
Disl rictos: 

Patrocinio de Guanlrãcs 
Divino 
Gonzaga 

PE ÇA NHA 
Disfricfos: 

Pcça nha 
Santn Therezn do Bonito 
S. Pedro do Suassuhy 
Santo Antonio da Fi g-ueira 
Sant'Anna do Suassuhy 
Folha Larga 
F. losc do Jacury 
S. Gonçalo. do Ramalhete 

PEDRA BRANCA 
Disfrictos : 

S. Sebastião da Pedra Branca 
S. jose do Alegre 

r~OR LE POLDO 
Disfriclos: 

Pedro Leopoldo 
Ma ttosinhos 
Fidalgo 
Cnpim Branco 
Vcrn Cruz 
Prudente de Moraes 

PfLQUY 
Disfrittos: 

Santo Antonio do P.cq11y 
Onça 

T7ERDOES 
Dístrírfos: 

Perdüc 
CantHl\'erde 

PIR'APORA 
Distríclos: 

Pi rapora 
Lassance 
S. francisco de Piraporn 
Guaicuhy 

PIRANGA 
Disfrictos: 

Piranga 
Oliveira 
Braz Pires 
Calambáo 
Santo Antonio ' do , Pirapitinga 
Porto Seguro 
Guaraciaba. 
Pinheiros. 

PITANOUY 
Disfriclos: 

Pitang11y. 
Conceição do Pará. 
Cercado. 
Mnravilhas. :.; 
Abbadia. 
Conceição do Pompéo. 
Pnpagaios. · 

PIUMHY 
Dislríclos: 

Piumhy. 
Perobas. 
Bocaina. 
Pimenta. 
S. Roque, I · ~, 

p 
/)is/rícfo : 

DE J\L i\5 

Poços uc Caldas. 
POMDA 

Dístrícfos: 
Pomba. 
Taholciro. 
Si lvciras. 
Pi rnu'ba . 

P NTE NOVA 
Díslricfos: 

Ponte Nova . 
S;lllta Cruz do Escalvado. 
J\ m par o da Serra . 
Urucu'. 
Pied;:1de da Ponte Nova. 
Rio Doce . 
S. José dos Oratorios. 
Vétu-Assu'. 
Barra Longa. 

POUSO ALEGRE 
Dislriclos : 

Pouso Alegre. 
Nossa Senhora da Estiva. 
São jose do Congonhal. 

POUSO ALTO 
Dislriclos : 

Pouso Atlo. 
Sant'Anna do Capivary. 
O. Viçoso. 

PRADOS 
Dislriclos: 

Prados. 
S. Francisco Xavier . 
Dores de Campos. 
Barroso . 

PRATA 
Dislrictos : 

Prata. 
Bom Jardim. 
I~io Verde. 

ITANHOMI 
Dísfricfos: 

' Jtanhomi. 
Floresta . 
Cuieté. 
Lajão. 
Tarumiim, 

... 

----' 
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Dislriclos: 
uelttz. 

ELUZ 

Alio Maranhão. 
Santo J\mnro. 
Casa Grande. 
Sant'AI11111 do Mim do Chnpeu. 
Cattas Alta · de Noruega. 
11 avc ta a . 
I amim . 
Car:lllnhyba. 
Sil João do Cnrrapicho. 
Cn;1ella Nova dns Dorc ' . 
Cl11 :~. tiano Ottoni . 
C til t~ on h n s d0 Campo . 

RIO BRANCO 
Dislrictos : 

Rio Branco. ~, 

São Geraldo . 
Guiricema. ~ 
São jose do Barroso. 
Santo Antonio das Ma rlannas. 

RIO CASCA 1 

Ois/ ri elos: 
Rio Casca. 
São Pedro de Ferros. 
São Sebastião de Entre Rios . 
J urnmi rim . 

RIO ESPERA 
DWriclo : ' ! 

Rio Espera . 
RIO jOSE' PEDRO 

Disfriclos: 
Santo Antonio do Rio José Pe-

dro . 
São José da Ponte Nova. 
Passagem do jo c Pedro . 
Pock ranc . 

RIO NOVO 
Dislriclos: 

Rio Novo. ·I 
Piau. 
Goianá . 

.RIO PARDO 
Díslriclos: 

Rio Pardo. 
Nossa . Sen hora do Patrocinio da 

Serra Nova. 
S. João elo Paralso. 
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Agua ucn tc ( 011t'Anna da) 
Vcredinha (Nos a en hora da 

Ajuda da) 
RI PRET 

Disfriclos: 
l~io Pr lo. 
S. S bastião do Ba rreado. 

Barhara do Monte Ver-
de. 

S. chasliiío do Tahofio. 
N. cnhora da onceição do Bo-

qucirií 
Santa Rita de jacul in ga. 

RI PJHACICABA 
Districfo: 

S. Mi guel .h Pira . i ·~aln1. 

SABARA' 
Districtos: 

abará. 
Lapa. 
Raposos. 
Cuyabá. 

SABINOPOLIS 
Dist rictos: 

Sahinopolis. 
S. José dos Paulistns . 
Quilombo. 
Pa!rimonio. 

SACRAMENTO 
Dist rictos: 

Sacramento. 
S. Miguel da Ponte Nova. 
Su!-sa Senhora cto Des '?rra do 

De~cm boq ue. 
São João Baptista da Serra da 

Canastra. 
SALI NAS 

Dislriclos: 
S. Antonio de Sa linas 
Passagem da V reda 
1\gtt:-t Verme lh a 
Santa Cruz el e Salin as 
T:tyobeira 
SANT'ANNA DOS FE RROS 

Distrir/os: 
Sant' i\nna 
S. Sebastião dos fe rreiros 
Sete Cachoeiras 
Joanesia 

' ' 

. Antonio de aralin ra 
Esmeraldíls 
anta IWa do Peixe 

ltauninha 
ANTA BAIWARA 

Dislriclos: 
Santa Barhara 
S. João do M rro Grande 
Cocaes 
l?io Siio Francisco 
Catlas Alt as 

. Gonçal do Rio Abaixo 
Conceição do l~io Acima 
S. B:•uto 
Bom Jesus do Amparo 
Rrurnado 

SANTA CATHAR INA 
Districlos: 

Santa Catharina 
Concc!çiío da Pedra · 

SANTA LUZ IA DO RIO OJ\S 
VELHAS 

.Di~ triclos: 

Santa Luzia 
Lagoa Sa nta 
Prucknlc ele Moraes 
Bald im 
1\ibcir~o de jabolical ubas 
Riachn Fundo 
Vespasiano 

Si\ TA MAR IA DO SUASSUHY 
Dislricfos: 

Santa Maria do Suassuhy . 
Poaia 
Cristacs 
Morubáo 

SANTA QUITERIA 
Disfrictos: 

Santa Quitcria 
Capella Nova do 13clim 

EXTREMA 
Dis/i'iclo: 

Extrema 
SANTA RITA DO Si\:PUCAHY 

Disfrictos: 
Santa Rita do Sapucahy 
S. Sebilsti ão da Bel! a Vista 

SANTO ANT NICl DO MA· 
CHAD 

Districtos: 
Santo Antonio do Mm:ha1lo 
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S. João Baptista do Doumuinho 
Cattn:l do Reino 

SANT A TON I DO fi\ONTE 
Disfrictos: 

Santo Antonio do Monte 
os. a Senhora I da Srtudc 

Lagoa da Prat:~ 

TIR S 
Distrlctos: 

anto Antonio ri m; Tiro 
S. Jogé do Canastrão 
Abaeté Diamautino 
S. DOMINGOS 00 PRATA 

Districfos: 
S. Domin gos 
Sant'Anna do Alfié 
Dionísio 
V a rt:!em Alegre 
Babylonia 
Santa lzabel 
llhéos . do Prata 
S. José do Gramma 

S. FRANC ISCO 
Districfns: 

S. Francisco 
Nlorro 
Conceição da Vargcm 
Serra das A r a r as 
Urucuia 
Santo Antonio da Manga de S. 

Romã o 

Distrit'lo.~: 

llnlll:trandyha 
13a r rei r:w 
I cnha el · rrwtç.t 
Lo rena 

DYBA 

S. J 1\ D'I:L-hEI 
Districtos: 

S . joflo d'EI-Hci 
Santo Autonio do Rio das M{)r· 

tcs 
Santa IWa do J~io Abaixo 

Miguel do ajunt' 
N. Seuhora lla 'onccicão ela 

Barra 
Scnh r a ti c N aza rcth 

S. Gonçalo de lhituruna 
Bnuuado 

S. JOÃ 
Dislriclos: 

EVANGELISTA 

S. joiio Evangelista 
S. Sebastião dos Pintos 
Santo Antonio da ColumtJél 
S. JO ÃO NEPOMUCENO 
Districtos: 

S. joiío Ncpo111uc•2 no 
Descoberto 
Taru'-Assu' 
Santa Barbara 
Rochcd0 
S. Jose: ela Cachoeira 
S. jOSE' DOS BOTELI·IOS 

Districfos: 
S. jose do!> Botelhos 
Sauta Rita elas Palmeiras Nossa Senhora da Concciçâo jo 

Capão Redondo 
S. GONÇA LO DO SAPUCAHY S. ]O E' D'ALE'M PARAHYBA 

Disfriclos: 
S. Gonça lo do Sapucahy 
Volta Grandl! 
Santa lzabcl 
!Miro ,, 
Paredes do Sapucahy 

S. GOTHÁfmO 
Districtos: 

S. Go thnrelo 
S. jcronymb dos· Pocões 
S. josé das Perobas . I 

Francisco das' CHagas 

• I 

Dislriclos: 
S. José d'Aiém Parahvba 
Angustt ra 
Sant'Anna do Pirapetinga 
S. Sehaslião ela F.strclla. 
Volta Grande. 
S. Luiz . 
'T:spirito Santo da Agua 

S. MANOEL 
Districfos: 

S. Manoel: I' 

Pinhotibn. I ' ~ I 

Limpa. 



S. MAN .L D MUTUM 
Districlos : 

Mutum . 
. Sebastião do ccidcnte. 

Bom jardim . 
Santo Antonio do Mutum . 
S. Francisco do Humaytà . 
. . PEDRO IJE ALCANT AHA 

Districlos: 
S. Pedro de Ah:antara . 

anta Antonio da Pratinha. 
S. SEBAST fi'í DO PAIUd ·o 

Districtos: 
S. Sebastião do Paraiso. 
()uayanazes. 
Espirito Santo do Prata. 
Capetinga. 
Guardinha. 
S. THOMAZ DE AQU IN O 

Districto: 
S. Thomaz de Aqui no . 

SERRO 
Districtos: 

Serro . 
Santo Antonio do Hio do Peixe . 
Nossa Senhora dos Prazeres do 

Milho Verde. 
Santo Antonio do ltambé. 
S. Gonçalo do Rio das Pedras . 
S. José do Itapanhoacanga . 
No sa Senhora Mãe dos Homens 

do Turvo . 
NoSSé\ Senhora da Penha do Rio 

Vermelho . 
SETE LAGOAS 

Districtos: 
Sete Lagoas . 
lnhatuna . 
jequitibá. 
Burity. 
Fortuna. 

SILVESTRE FERRAZ 
Districtos: 

Silvestre Ferraz. 
S. Lourenço. 

SILVII\NOPOLIS 
Dislrictos: 

Silvianopolis. 
Espirito Santo do Dourado. 

350 

THEOPHIL 

Di ·trictos: 
Theophilo ltoni. 
Poté. 
Rio Preto 
Aguas Bella ·. 
Urucú. 
Indiana . 
Concordia. 

TTONI 

TIIV\DENTE~ 

/Jist ri elos: 
Tiradentes. 
S. hancisco de i\ssi: do Unç: 1. 

TOMBOS 
Districto: 

Tombos . 
TRES CORAÇOES DO WO 

VERDE 
Districto: 

T rcs Co rações. 

TRES PONTAS 
Dist ri elos: 

Tres Pontas . 
Sant'Anna da Vargcm. 
Pontalete. 

TURVO 
Disl ri elos: 

Turvo. 
S. Vicente Ferrer. 
S. Bom Jesus do Jardim . 
Arantes. 
Madre de Deus do Rio Grande. 

UBA' 
Districlos: 

Ubá. 
Sant' Anna do Sapé. 
S. José dos Tocantins. 
Rodeiro. ~ • 
Divino. 
Conceição do Turvo. 

UBERABA 
Disl ri elos: 

Uberaba. 
Conceição da:; Alagoas. 
Dores de Can)po Formoso. 
S. Miguel do Verissimo. 

/Jistrictos: 
Uberabinha . 
Sallta Maria, 
Martinopolls. 

VAROINHA 
Dístrlctos: 

Varginha. 
Carmo da Cachoeira . 

VIÇOSA 
Districlos: 

Viçosa. 
S. Sebastião do Herval. 
S. Miguel do Araponga. 
S. Sebastião de Coimbra. 
Santo Antonio dos Teixeiras. 
S. Sebastião da Pedra do Anta. 
S. Vicente do Oramma . 
S. Miguel do Anta. 
Palestina. 

VILLA BRAZ 
Dislriclos: 

Villa Braz. 
Piranguinho. 

VILLA BRASILIA 

Di$friotos: 
Brasilia. 
Assis Brasi l. 
Contendas. 
Santo Antonio da Boa Vistíl . 
S. João da Ponte. 
Campo Redondo. 
lhiracatú. 
Ubnhy. 

VILLA NEPOMUCENO 

Dislriclo: 
Nepomuceno. 

VILLA RESENDE COSTA. 

Districto: 
Hesende Co~ ta. 

VILLA NOVA QE LIMA 

Districlos: 
Villa Nova de Lima. 
Rio Acima. 
Piedade do P:mwpch11. 

VILLA N VA DE I~ · ENO · 
Dislrlcfos: 

Villa Nova de l~cscndc . 
i\lpinopolis . 
Bom Jesus da Penha . 

VIROINIA 
Virginia . 

Districto: 
S:da das sesslie. da Camara do:~ 

Deputados, 9 de agosto de I 923 .-
Presidente, João Lisboa. - O 

1 . " Secretario, Euler Coelho. -
O 2 . o Secretario, Annibal Assum-
pção. 

Adaptado em 2.• para passar it 
3. o discussão, volta o projecto com 
as emendas approvadas á commis-
são Mista . 

E' lido, posto em I. • di cussã 
e, sem debate, approvado, sendo 
remettido á commissão de Ohras 
Publicas, o seguinte: 

1923 - PROJECTO N. 4 - SE· 
NADO 

Dispõe sobre a construcçüo de es-
tradas de rodagem 1 

O Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta: 

Art. I . • E' auctorizado o go-
verno do Estado a crear, sem au-
gmen to de despesas e dependen-
te da Directoria de Viação, a lns-
pectoria de Estradas de Rodagem. 

Art. 2. • No respectivo re~ula
mento o governo fixará a attrtbui-
ções da lnspecto ri a, estabelecerft 
o modo de concessão, construcção, 
conservação, concertos e repara· 
ções, trafego e fiscalização das Es-
tradas de Rodagem, penas, multas 
e sua applicação, transito, policia, 
e segurança, de accordo com a 
sua classificação e importancia; 
determinará o modelo de vehiculos 
que nella. poderão transitar e 
quaes os prej udiciaes, e que deve-
rão ser proscriptos, a sua forma 
de registro, licençn e taxas a se-
rem cobradas, os preceitos re ~; u
lamentares cmfim a se rem adapta-
dos no caso pelas municipalidades. 

Art. 3 ." Tendo em consideração 
H classificação e importancia das 
estradas de rodngem e as differen-
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tcs ZOiins úo Estado, o ~ov.crno 
adoptara 11111 modelo d ' vehll.:ulo 
proprio c haratv c. ~ cr(l, 11111 , d · p~~
··itu dcllcs nas munlclp:tlldntks, IM-;:a serem cedidas a estas c nos par-
tic ulares, pelo custo. . . .· 

Art. 4 ... Revogam-se as d1spos1-
~·(ics em contrario. 

'n la das st'.siles do .e1.1ado, I ~ 
d. agosto de 1923. - Vlélra Mar-
ques. _ Simão dn Cnnha. - Al-
fredo Calão. 

o SI{. PI~ESIDE TE: - P~r 
nada mais haver a tratar: ·e, desi-
gno para .a proxim~t ~cs:ao a o r . 
dem do dia ·- regl!ncntd l. 

Levan ta ... sc a sessao. 

Sessão ordln.n .t~i'l. 

ACTA IJA 2ti." ESSÃO, AO 18 
DE AGOSTO DE 1023 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
ron cellos 

SUMMAH IO: - Acta. - Expe~li
. ente.- Ohscrvr~çiles do. sr. Ge-

tu li o de Carva lho.- Discurso e 
indicação do sr. _C.Jch.llio de c; r~ 
valho .- I~ cdaççuo f1n~ l :-:- I a 
reccr de commissão (diVISaQ ~d
ministraliva) .- Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a cham.ada, 

ach:lm-se presentes _os. srs. Dtog.o 
de Vasconcellos, Htbetro de qll-
vl!ira Glympio Mourão, Albertina 
nrun;mond, tlabricl Sant?s, J · 
M ntanclQn, lclmillo ele B.nto, L_e-
vindo Coelho, Xavier Rolt,nt , Jo.ao 
Pio Getulio ele Carvalho, Vtelra 
Ma;·ques, Pericles de Mendonça, 
Basi lio de Magalhães, Alv~s de 
Lemo., Miguel Lann <.l, ~\orc 11· a da 
l~ocha, Vallada n.'S, R1betro, Esco-
bar e Passos Mélla, faltand? com 
causa parti ci padn o sr .. Miranda 
jltnior, e, sem ella, os maiS senho-
res. 

J\hre-se a se~!)ão. 

0 SR. 2." SECRETARIO pro-
cede ~ leitura dil neta da ante-
ccclclttc, qtlé é. sem observações, 
approvacl:l . 

() SR. I ." SECRETAIHO dá 
con t11 do ~eg 11inte 

EXPSDIENTE 
'J'c/CJ:((I IIll/lGS 

lJo ex lno ·r. tlr . Arthur ~er
narues, presidente ?a Rcpubltca, 
agradecendo n moça o d~ . applau-
sos c solidaricdad~ . pollt~ca ~lo 
Senado á sun admllllstr~çao, ~~ ~m 
como a de congratulaçucs desta 
Casa do Congre so, pelo acto do 
seu governo equiparando, no pro-
tocollo 0 cardeaes da Egrej:~ 
Catholica aos principc de sang_u~, 
succe. ·ore. de sober:ltto,s.- Sei-
ente . 

l)utro, em que o s1:. ·Presidente 
da l~epubllca cólnlnUnlca l.tav.er t~
mndo conhecimento da mcllcaç.ao 
approvada pelo Seltado sug~er.l~t
do medidas tenden tes â protecçao 
do trabalho agrícola, e prom~ttc 
estudar o assumpto com o devttlo 
cuidado. - Sclenté. 

Oo cidadão João Alfredo Cor-
reia, negociante t!'o dist!·icto de 
Ala!:oa, solicitando o apoto do. Se-
nado para não ser atjtlê lle clt stn-
cto transferido de Ayuruoca ~ara 
lt:ln handu' .- J\' com111issão Mtsta. 

R~presentações 

De f:-t ~endc iros rlos districtc.s de 
Dores elo Turvo, do mun.icipio de 
Alto Ri o Doce c J\lliança, do de 
Piranga, pedindo a pa~ '<J g~:m. de 
sua propriedades pari\ o clt ·tnct.u 
de Conceição elo Turvo, transfcn-
do de Piranga para Ubá. - A' 
mesma commi~são. 

Oois n11lros, ele hahilantcs el o 
disl ri elo de ~). Rumãn. ~l:d!n.lo se r 
O ln CS11ll1 clev:ldO a 111 Un!Cip10 . 
A' mesma co1nmissão . 

De habitantes elo di striclo de 
Passa Bem, municipi do Serro, 
pedint!o. ~ua transférl:~ ncia, para o 
111 unictp! O de Ferros.- A mesma 
com missão . 

Commuuicnrrio 
O SR . VIE IRA MARQUES com-

1n11nica que o sr. Alfredo Caliio, 
por moles ti 't gnave em pe ~o a de 
sua famí lia, fa ltar~ a :dguptas 
sessües.- Inteirado. 1 •, , 
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TelegtlllllllutH de 11Urlas jJroceden-
das 

' H. OETULIO DE CA I~VJ\
LHO:- Vou ·enviar á Mesa, sr. 
Pre ·id ntc, para que v, exc .• e 
di gne de os encaminhar á com-
mi. síío Mistn, encarregada do as-
sunlpto, diversos telcgrarnmas. 

O primeiro é do Di rcctorio Po-
lítico de S. jo~é da Lagoa, clis-
tricto de ltabira de Matto Dentro, 
pedindo a su:t elevação á catego-
ria de vi lia. E' josé ela La-
goa, r. Presidente, um do dos 
mais importante. districtos daqucl-
lc município. 'l em n mais forte 
prova da energia c operosidade ele 
seus habitantes numa industria que 
lhe é especial e que dezenas e de-
zenas ele contos de réis canaliza 
todo anno para o referido districto 
u fabricação rle chapcus de palha 
de côco. 

Não se encontra um pedinte nes-
se districto, qtw já é servido de 
luz electrica c talhado se acha para 
11n1 futuro prospero e grandioso, 
porque alli terá que se e1itroncar, 
naturalmente, o prolongamento do 
ramal de Santa Barbarn com a E. 
F. Victoria a Minas. Parece justJ 
o pedido, que faz o Directorio Po-
líti co elo clistricto, no · sentido ele 
ser satisfeita a aspiração de seus 
habitantes de vêr essa florescente 
localidade elevacla á categoria de 
vi ll a e município. ' 

Outro telegramma é do presi· 
dente ela Camara elo Rio Pardo, o 
sr. Soter do Carmo, .que appi:! ll a 
parn os sentimcnto!i de justiça elo 
Congresso, pedincln se não consu-
me a iniqtudade d ser transferido 
para Salinas o povoado de Tayo-
bei r as, que é o melhor do municí-
pio. 

Um outro sr. Presidente, é fir-
mado por diversas pessoa princi-
paes do orojectado município ele 
S. Sebastião elos orrentes ou Sa-
lriilopolis . 

Penso, sr : Pre!; id en te, que a 
idca que nwis impulsionou a cria-
c;fio desse novo municipio foi ho-
menn gea r-se a memoria prantea<1a 

clé Sabinó Brttro o, filho daque(te 
lognr, ctllfo aliá· justis imo á . ua 
Jnetuoria, porqu o Estado de Mi-
nas c todo o Senado bem conhe-
cem qual foi c valor c a ~sta tura 
moral ele nblno Barroso (Muito 
bem!) . 

1 Pedem o. signatàno. do tel c-
gramma que d ldlstricto que no 
novo municir)ío se va amtexar -
S. José dos Pnúlistas, não seja nut-
tilado, como cstâ no projecto, con-
tinuand 11111a parte incorporada 
ao municlpio do Serro c transfe-
rindo-se apenas a outra parte para 
abinopolis. 
A' primeirn vista, parece real-

mente injusta es a mutilação, por-
que si o •munic~pio jú c Clriado 
com um tcrritorio mininto, nao c 
razoavcl se qivida o cli stricto que 
se lhe vae annexar. 

Passa ndo á Me a esses telc-
grammas, estou certo de que os 
pedidos clelles constante serão 
pela comml. são Mista c pelo Se-
nado tornndos na devida conside-
ração. I 

(Muito bem!) 
Vão á cotnmissão Mista. 
Passa-se á 

Arresenfarcio de rareceres, 'pro-
jectos, indicações e requer/meu-
tos. 

Vencimentos dos fun cionarios de 
Secretaria 

O SR. GETULIO DE CARVA-
LHO: - Volto <i tribuna, sr. Pre-
sidente, afim de env iar it Mesa, pa-
ra que v. ~xc. se digne de sub-
mctter á approvação do Senado, a 
seguinte indicação: (Lê) 

Sinto-me bem em ser o apresen-
tante desta indicação, sr. Pre. i-
dente, porque é um en ejo que se 
me offerecc para que possa desfa-
zer uma balela que no anno pas-
sado e piritas menos justiceiros ' fi -
zeram echoar no seio do funcciona-
llsmo publico da Capital de que 
eu era no Senad uma voz que se 
levantava contra os interesses des-
se hlnccionalisn\o . A razão da ba-
lela foi a seguinte: o honrado sr. 



. •nador Álbcrtino Drummond npr '-
t;cntott uma em ·ndn no projccto '111 
qu • se au ·toriwva o 1-(0\' ·rno a n:-
vcr a tabclla dus vcnchucntus dos 
funcdunarios du Estado, c1ncnda 
que mandava an:rcsccntar depois 
da palavra rever o complemento 
desde já. Os meus companheiros 
dn commissão de rçamento me 
encarregaram de impugnar tal 
emenda, incumuencia que recebi á 
ultima hora, istu é, quando o lava 
liCndo apresentada. Os motivos ai-
legados pelos collcgas da commis-
são eram justos e sobrelevava en-
tre outros o facto de que cramo~ 
110 mez de se tembro e o governo. 
empossado, havia pouco, ainda não 
se achava habilitado para ter um 
conhecimento completo c seguro da 
:.iluação financeira do Estado e. 
portanto, não podia tão depressa, 
como parecia querer a emenda, ef-
fcctua r a dita revi ão. 

Ao contrario do que então se as-
soalhou, sr. Presidente, tenho em 
grande apreço e sympathia a clas-
se dos funccionarios puhlicos, pos-
to, intimamente, não deixe de las-
timar que tantos cidadãos moços, 
cheios de energia e capacidade de 
trabalho que poderiam dedicar-se 
a outros generos de actividade, en-
grossando os seus haveres e con-
correndo para o accrescentamento 
da fazenda publica, deixem estio-
lar essa energia e esperdiçar essa 
capacidade, dentro de uma repar-
tição publica, OJJde o futur.o ll~eR 
não sorri, onde passam a v1da In-
teira numa situação de subalterni-
dade, preparando p~ra .depois ~e 
sua morte um porv1r atnda mms 
negro, de nrivações e dcpendencia 
par a as rcspec~ivas familias. 

O sr. ]orio Pio:- Mas, o fun-
ccionalismo publico é lambem um 
factor economico ... 

O sr. Getulio de Carl'a/ltn: - E' 
certo. entretanto, sr. Presidente, 
que o funccionalismo publico é it~
tlispensavol nas socicclades organi-
zadas, porque é a parte ostatica, é 
como a parte da mechanica que 
estabelece o eq uilibrio dos corpos 
que repousa m o sem a qual não 

va i • n f rçn dy11nmt cn q11e põe 1t 
funccionalll •nt fl nppt~re l ho geral. 

Não se pód · prescindir tio fun-
·cionulisnlo puhlic;o; mas, u plc-
thorn tlc fu1u.:cionarlos é un1 mal , c 
que se dovc attrihuir ao urbanis-
mo, a esse apego dos nossos mo-
ços á vida urban11, 11 e. se desprezo 
c abandono qu volnm ao campo, 
á vida rural e a outras espheras de 
actividade muito mais ampla. c 
productivas, para se entregarem 
nas cidades il desoladora len-
dcncia ao emprego publico . 

Lamento, sr. Presidente, mas por-
que o lamento, não se segue que eu 
não tenha sympathia e anreço :'t 
classe dos funccionarios publico .. 

Disse c repito, sr. Presidente, 
qul' me sinto hcm em ser o apre-
sentante desta indicação, cuja jus-
tificativa decorre dos proprios ter· 
mos em que se acha redigida, por-
quanto o Congresso Legislativo no 
anno passado já auctorizou as Me; 
sas das duas Casas do Poder Lc· 
gislativo, pela reso lução n. 111 /\,a 
Nganizar novas tabellas de venci-
mentos, lendo justamente em vi~;ta 
a c a reza da vida. 

O sr. joâo Pio: - H a um meio 
muito· faci l de elevar os vencimen-
tos dos funcciona rios publicos : é 
dívidi l-os por dois e multiplicar O" 
vencimentos por dois. 

O sr. Getulio de Carl'alho: - O 
élparte do nobre senador trata de 
algarismos, e não posso de mo-
mento apan har-lhe a t?recisão. 

Conti nua ndo a justificar a in di-
cação, sr. Presidente, pareGerne que 
0 opportunissima, não só po rque 
a vida se· vac tornando cada vez 
mais c a r a, si não tamhem porque 
ora está correndo na outra Casa 
do Congresso 11111 projecto justa .. 
mente ele revisão ou organiznç.".o 
de novas tabellas para o funccio-
na lismo do Estado em geral. E não 
ê justo que, nossa melhoria da ela!' ·· 
se gerA l, sejam preteridOS ?" f.un-
ccionar iOS do Poder Leg1slahvo, 
que cgualmentc coparticipam do 
encarecimento da vida e que, sem 
o augmcnto dos seus vencimentos, 
não poderão continuar a prover ;i 
sua 111anhmça !! de suas fa milias. 
(Apoiados; mui/o bem!) 

Í cnso, sr. Pr •sidenlc, qnc a Me .. 
sa d enad , nt •ndemlo-s com 
n do 'amara, praticar;'t wn t~clo 
d · justi~·a cq uiparnudo os vcnci-
nt ·ntos dus fun clonnri s de uma 
c. outra 'asa aos de •gual catego-
1'1~1 de o~1tra~. rep~rtiçiie. porqu 
IWO se pod' JUStificar o f<tcto de 
l'lllpr gt.ldOH de uma Secret~~ria se-
r •m ma1s hem remunerados do qu 
os dl' outra. (Apoiados,· muito 
hem!) 

Assim, . r . Presidente pela ma-
nifestação em apartes d~s sr .. se-
nndore ! ainda. m~is me convenço 
de ser JUSta n 1nd1cação que passo 
ás mãos de v. exc., para submet-
Id-a it apreciação do Senado, for-
mulando votos para que, dentro 
elas forças do orçamento a er vo-
tado n.o corrente ann o, possam ser 
nttc nd1dos o· justos reclamos dos 
funccionarios das duas Casas do 
C01~grcsso Mineiro . (Mui/o bem! 
M111to hem!) 

Vac .á ·Me .. a, é lida, npoit~da c 
lntra lllllllecliatnrncntc em discus .. 
stw a seguinte: 

lndicaçtio 

Indico que a Mesa do Senado, em 
entendimento com a da Camara dos 
srs. Deputados e para o fim de at. 
ten der o encarecimento geral da vi. 
da, organize, desde já, novas tnbel. 
las de vencimentos dos funcciona-
rios da Sec retaria desta Casa do 
Congresso Legislativo, dando assim 
cumprimento á Hesolução n. 111 -A 
do mesmo Congresso, de setembro 
do :111110 passado. 

Snla das Sessões, 18 de agosto 
de 1923. - Getulio de Carvalho. 

Ningucm pedindo a palavra, en-
cerra-se a discussão. 

Procedendo-se, em seguida, á vo-
tnção, é approvada a indicação. 

O SR. XAVIER ROLI M, obtendo 
a pa lavra, offerece e envia á Mesa, 
pela com missão de Hedacção, a se. 
guinte 

A. S.- 23 

REDACÇJ\ FINAL 

D11 /lf'ojcclo 11 . I, da Camara :>obre 
appro1•artio de contas' 

, I\ con11~1issão de .Hcdacçiío, a cujo 
cxnmc fo1 submcthdo o projecto 11 • 
I, da Camara dos srs. Deputado , 
no corrente anno approvado pelo 
Senado nos tr s turnos regimentac 
é ~e parecer que se adopte a se~ 
gumt: rcdacção fina l para subir á 
sa ncçao. 

O Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Ger~e decreta: 

Art · I . • São approvadas as des-
pesas do exercício de 1922, constan. 
tes. das cont~s verificadas na Secre. 
l~na das F111anças, definitivamente 
f1xadas em 114.626 :818$639, com-
prehendendo: 

a) Os dispendios em razão das 
tabellas da lei n. 826, de 1. • de ou-
tubro de 1921, e os creditos sup-
plef!len lares, extraordinarios e es-
peclaes abertos, na importancia de 
78.446:175$660. I 

.b~ A restituição dos depositas da 
diVIda fluctuante, na importancia 
de 9.1 56:495$141, a saber: 

da Caixa Beneficente da Força 
Publica, 121:531$724. 

do Cofre de Orphãos 
209:290$002, I ' ' '''' ''' 

de bens de ausentes ........ . 
10:435$910. I 

de emprestimo~ economicos 
5 • 989; 180$052 , I ' ' " 

de depositas, fia nças c cauções, 
2. 130:405$594. 

da Ca ixa Beneficente dos Fun-
ccionarios Publicos, 595:455$920. 

da Caixa Beneficente dos Fun-
ccion~rios Publicos, conta de cm-
presttmos, 100: 195$939. 

Somma, 9. 156:495$141. 
c) As 'entregas ás Carnart~s Mu-

nicipaes, durante o exercício, 110 
va lor de 6.519:955$918. 

d) As acq u is i çõe~ de titulos e 1lc 
outros valores, no montante de 
15.509:757$563. 

e) Os sa ldos 'do exercicil) r.m po-
çle r de agente~, ~>xac to res, munici-
palidades e respons:tveis, na im-
portancia de 4. 994:434$357 . 
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Art. 2. o São approvouos s crc· 

ditos: ' 
a) Supplemeutarc" abertos c j u:l· 

tificados nos decretos us. 6. 16ô, 
de 29 de a ~to. to dP. 1922, e 6. 28~, 
de 18 de maio dP 1923. 

b) Especiar.s abertos e justifica-
do nos decreto~; ns. 5. 842, de 25 
de janeiro de 1922; 5. 843, de 25 
de janeiro de 1922; 6. 153, de 12 
de agosto 'de 1922; 6. 208, de 28 dl' 
setembro de I 922 : 6. 21 O. de 30 de 
setembro de 1922: 6. 232. de 19 de 
dezembro de '1922 ; 6.240, de 12 de 
janeiro de 1923. 

c) J::xttaordi'narios abertos de 
conformidade com os decretos ns. 
6.008, de 3 'de marco de 1922: 
6.m2. de 17 de março de 1 92~; 
6.099, de 30 de maio de 1922; 
6. 1 I I, 'de 13 de iunho de 1922: 
6.081, de 16 de maio de 192:!; 
6. 117. de 30 de junho de 1922 : 
&.118, de 30 'de junho de 1922; 
6.143, de 2 de julho de 1922; 6. 144, 
de 25 de julho de 1922; '6.142, d1~ 
25 de julho de 1922 ; 6. 152, de 4 
de agosto de '1922; 6. 193. de 5 de-
setembro de I 922; 6. 209, de 29 de 
setembro 'de 1922; 6.215, de 17 de 
outubro 'de 1922 ; 6.22 1, de 9 de 
novembro de 1922; 6.229 e 6.230 
de 5 de dezembro de 1922; 6.272, 
rle 23 de março 'de 1923. 

Art. 3. o São reconhecidos e con-
firmados os recursos 'de recr.ir.1 
que teve o 'exercício de I 922, fixa· 
dos em 11 4.626:818$639, que com-
prehendem: 

n) A renda ordinaria arrecadaa :1 
conforme o~ ·paragraphos da lei n 
826, de I . o de outubro de 192 1, na 
importancia de 58. 063:684$ 120, e 
a extraordinaria arrecadada de ·ac-
cordo com os paragraphos da mes-
ma lei, na importancia de ...... . . 
20. 421 :989$753. . 

h) o" depositas em dinheiro c 
reçolhidos: 

No cofre de orphãos, 1:176$702. 
De 'depositas, fian ças e cauções, 

2.812:880$024 . 

De bC IIS de aUSCIItCs, 46:0 11 $20(i. 
De Caixa Bcnoficcn tc dos Func-

cionarios ' Publicos, 527:0 10$697. 
Da Caixa Beueficeutc da Forp 

Publica, 218:609$386. 
De Caixa Beneficente dos Func-

cionarios Publicos, 'cJ de ernpresti-
mos, 76:222$544. 

No total de 11.048:965$666. 
c) Os recebimentos das munici· 

pai idades no valor de . ........... . 
7.590:422$883. . 

d) Os saques em co ntas banca-
rias no va lor de li . 289: 168$760. 

e) Os supprimentos recebidos dos 
exercicios dP 192 1, no va lor de .. . 
1.335:929$ 108, e de 1923 no vnlor 
de 4.876:658$31.9. 

Art. 4. • Os saldos dernoustrados 
no balanço em poder dos bancos 
e a debito de exactores e diversos 
responsaveis serão transportados 
para o exercício de 1923, para o 
effei to de serem aquellcs movimen-
tados nas respectivas contas cor-
rentes, e estes, quando liquidados, 
reco lhi das e escripturados sob a 
epigraphe - Jndcmnizações da ren-
da eventual. 

Art . 5. o As rendas deste exerci-
cio, provenientes de impostos de 
lançamentos, que não tenham sido 
arrecadadas, farão parte da divida 
activa do Estado e como tal serão 
cscripturadas no cxercicio em que 
se cffectuar a cobrança. 

Art. 6. o Fica approvado o balan-
ço do activo c pé.ssivo que revela a 
estimação dos valores componen-
tes do patrimonio do Estado e as 
responsabilidades ao mesmo vincu-

1ladas, constantes das seguintes par-
cellas: 

Do activo 
ProprioR do Estado, ............. . 

227. 992:67 4$321 . 
Divida activa, 73. 355:697$610 . 
Valores do Estado, ............. .. 

19.279 :932$786. 
Amortização da divida externa, 

6.320:213$300. 
Titulo da divida externa, ..... . 

28.414:534$199. 
óé Cai xa Economica, 

7.367:055$107. 
......... , Municipalidades, .......... .. .... . 

19.318:626$357. 
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Banco I o paiz n extrangeiro, •PARE ER 
2R. 788: 143$041. 

l::xactorc , 3. 53 I :469$091 . 
IOihirsos rcspon avei , .... ... . 

5, 742':480~829. I I 

obre as emendas oflart!cida ., 
apprnvqdas pelq t; /l!lllo , ao i>ro-
jerto n. 119. (Divlsrio nrlminis-

No, total p • 412. T43:77 1$534 
lralivai , 

Dó pas. ivo 

A commissc 1Misfa Especf, f of-
rc ·e ~1:tr, 3'. • tlisé r sú o b'ruj~
cto 11 . li V, dn ama r á c m à : 1-

guinks ernen uà~ acc flllR pelo S · 
Divida externa fundada, . . . . • . . rtaüo em segll 1db lu(lro: '' 1 

11 6. 121r340$000. Eme!ldas 1 

1 Divida irltérha fundada , . . . . . . . N. I 
58.988:600$000. r Accrescchte-se ao art. .d": . 

Dl.,,,.da" flllctuarrte, •1 ' ArtigQ1 Flca Cfea~o o, i tri Jl 
• '" · · · · · · · · · · · •· de Chbnrn, com séd na bovoaça 

22 · 9~0:789$670 · do rhe mo 1\bmç, n ~l utrl ciplo dd 
Divida u convertida, ..... · .. · · · · Pcçanha, orh á~ s<!guintes di v!' as. 

2)76:Ó00$0o0. '
1 

Pártindo do rio Suas. uhy Or. h~ 
Bancos, 9. 766:112$595. c1 em frente a barra do ri< ltaf{i-
Emprestirnos municipaes, ..... · bacury seglre em dircc ·fi da Sér-
663:823$318. ra Aritonio Cunha e ó dl l r das 
Exercício de 1923, . . . . . . . . . . . . . aguas elo r!Sd ão Capim, conH-

4.876:658$349. 11uando á seguir a me.ma direcção 
No total de 215.743:323$932. até o r!o Sua~.uhy Pequero! e po:· 

Com a diffe rença a favor do p11 • e~t . acrma, a c en~pn~r~r < s ,actua~s 
t · · d 197 000·44"$602 r ' drvrsas com os dr. trrdos de Sant-
rrmonro e · · '' ) · • Anna do Sl.rns · uh ~, e S. I, Gon~·alo 
~tt. 7. o Fica o governo auctorr- do ' .Ri1mallrete ' do ' mes/no ' municí-

zad a abrir no corrente exercit:1 i o. ' 1 ' ' ' 

o crcdi o 'de 100 .000$000 para pa- ' ' 'N. 2 ' 
grmcntb 1 de 'despesas de exet:icio-; 1 I J 

crc .rrados, d ' verbas que nã·) ha- Ao:~l't. 2., n. XXIV. ' 
jam deixadb sobras, e que não ~o~- Em vez de ....L IDe!isa barra sohe 
. , /Ti l se ' . 'tí tisfeitas pé la' âe exerci- o rio Quebra An7,ol, etc., di ga-se: 
cios fi rdos do vigente orçamento. Qa 1 barra do Qucb,ra An~o l çom 

o •• ,.' o Rio S. João, por es te acrnJ~ a~é 
Art. 8. \r.ca o g~verno at~~to.r- a )Jarra do ~oq go dÇJ ,t;:ngen)10 

zndo. df!s de ,Ja, a ab rr ~ 0 crcdr:o. de , das Pimentas; p~r cstç até a. su 
7:200$000 pnr{\ fSUpprrr a dcfrcrcn- cabccci r a r) o erro te· i C daiJr cn,r 
c ia (i(l verba , d9 n t1. 1 · •,. pc:ra:w, · I r:rmo á cabe~~/ r a fronte ira do Cor-
phQ t.··~ , ns. 4 te 6 ,da ler n, ,,4, , I rego da Mattinha c por este abai-
cie1 fl ,dc putqbro de 1922 · 11 xo ao Rio .S· . . , Matheus; segue-Rc 

j,• t . 9'. o Revogam-se as di.>pos i- 1 por c te í\Çi111a,até a bar,ra dp ~or-
çõcs em contrario. rc~o dp Macha.do e por e~re aq!pa 

~ , , . ~ at • sua cabecerra 11a Scrqnhn i ,oR-
Splq, ~as Commrssr)cs, ao~ 18 de hi em rumo ao morro da B~'~ fl jln1 ~~ostp éje iq23 ·, -:- ~avrer R o- , c da h i em direc,ção a ~c h oç rr11~ 1::1 

l11n. -~ V<\l)apaçes Rrbt:rro · - Ba- no' Pirapctin a pór ste abatxQ 
si i o l e Magalhães. até a b r r, do J~~ tll1a ,' ' . cg~!i r 'dó 
A rcqn e rimcnt~ do mesmo sen1wr, por este aci 1a até a bar < • a· er .. 

entra immediatament~ em discussão tente qr e fica abai o da por\tá tló' 
' apartndor do Cor lei Ahanin. 'F 'r-e é, se 111 çtci;Jato, approvada essa re- . A~ 1· , " ,_ ,, • . 'J' , 

I · llara rcrr ' de trar, s oc c. a dacçiio, a qua vac a coprnr-se , ' vertente até ~üp til h •d ir' 'e. tdahi 
ser enviada á sa ~~ rP · l em nímb 'á cat1eceirn ,;'do c rr 

O ·Sit JOti0 1PIO,obtenclo a' lln- db' a'ç nde deAh to ri 1tlcA il~eiJ r 
vra offcrêcc e envia á Mesa, pc1:1 este e pelo Corrcgb Gi'andé abni-
con;missão Mista, o seguinte: xo até o Quebra Anzol. 
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N. 3 
Ao nrt . 2. ", n. VIII redija-o.:•: do 

seguinte modo: 
Com o Município de Silvianopo~ 

li ; 
Começam no ultimo ponto, aci-

ma reft;rido, no Rio Machado, nas 
divisas ue Ca ldas, p lo 1~1 0 Macha . 
do ahaixo até a barra do ribeirão 
do Machadinha, dnhi seguem em 
direcção aos Montes denominados 
"Monte Alegre" e "Cantagalo" c 
pelos altos desses montes seguem 
em direcção ao corrego conhecido 
pelos nomes de Cedro e Pcceguei-
ro, ou Chi co· Miguel, que passa nos 
fundos da Casa de Joaquim Me-
nino, seguem atravessando . a es-
trada real que vae para Machadi-
nha, para cima da Casa de Ameri-
co Silverio Lop !l, onde ha um mar-
co de madeira; dahi vão ao bairro 
dos Coutinhos e desse bairro se-
guem em direcção a um espigão 
que fica á esquerda do povoado d.:1 
Cachoeira do "Paiolinho", desse 
segue sempre pelo alto do mesmo 
a t ~ a estrada que do dito povoa-
do de Cachoeira do Pniolinhó se 
dirige para o ~airro do Larnbary; 
desta estrada ao carrego da Ca-
choeira e por este abaixo até a 
sua foz no Rio Dourado . 

N. 4 
Ao mesmo artigo e n. VIII mo-

difique-se: 
Com o Município de Caldas: em 

vez de - Rio Machndo acima -
diga-se - Rio Machado abaixo . 

N. 5 
Ao art. 4 .", accrcscentc-se: 
... de Santo Antonio de /tal!ym, 

com séde na povoação do mesmo 
nome, no município de Cachoeira 
com as seguintes divisas : ' 

... Ar:. divisas do dir:.tricto de 
Santo Antonio do Jtahym começam 
na ~arra do Ribeirão do Pary com 
o no ltahym, segue por er:. te abai-
xo até o Jogar da ponte velha, na 
estra.da que vem de Pouso Alegre, 
segUindo por esta estrada em dire· 
cção a Conceição dos Ouros, atf: 
encontrar as divisas da fazenda de 
4'\nto1~io Pereira Serpa, que fica 

pertencendo ao districto de Santo 
Antonio do ltahym, c por cs a 
di"visail até de nov ·ncontrar a di-
ta estrada, · cgt~indo por c ·ta até 
a barra do ribeirão das Pedras 
com o car rego que se rve dC! di-
visas entre terras d jeronymo 
Ribeiro dos Ahjos c jo. é Vieira 

arnciro e pelo dito corrego até a 
passagem ela referida strada, e 
por c. ta até o espigão em divisas 
com o districto de Conceição dos 
Ouros, seguindo pelo e. pigão 11té 
as divisas das terras de jo é Ro-
drigue com as do herdeiros de 
Joaquim Pereira e Manoel Pereira 
da Si lva, por estas até o alto da 
Serra Grande, c por este alto, pelo 
espigão da cordilheira até o ri· 
beirão Pary, comprehcndendo to-
das as vertentes para o rio tta-
hym c pelo dito ribeirão até a sua 
barra no ltahym, onde principiam 
estas divisas. 

N. 6 
Ao art. 4." 
Em vez de Franciscos, no muni-

~pio de Ouapé, diga-se "Capito-
lio", com as seguintes divisas: 

Na barra do Ribeirão da Var-
gem com o Rio Grande (na mar-
gem direita · do Rio) segue pelo 
Ribeirão da Vargem . :~cima até a 
P.strada que vae ue Capitotio para 
Arau'na, der:. te ponto segue apa-
nhando todas as vertentes do dito 
Ribeirão da Vargem até a barra 
do corregu do Mandu', proximo á 
~édc da fazenda da Biboca (rer:.i-
tlcncia de Manoel Gonçalves), se-

I glte apanhando todas as vertentes 
do corrego Mandu' até n ponta 
do Caju' c dahi em deantc pelns 
divisas do mnnicipio de Guapé 
com Piumhy e de S. João do Gto-
rill até o Rio Grande e por este 
acima até a barra do Ribeirão da 
Vargem, onde começa esta divisa. 

N. 7 
Ao art. 4. • 
O districto de Araujor;, tomará n 

nome de districto de Ara una. 
N. 8 

Emenda additiva . 
Accresccnte-se ao artigo 4. ", on· 

de convier: 
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O' Mamla, com s '•de na povoa~ Htbciro de tivcir;l.··· Eugenio de 
ção do 111 •smo nome, pertcncent1~ Mello .- Uudesteu Pires .- João 
ao município de 0111 Succésso, c Beraldo. - A Imprimir-se. 
que terá as divisaR seguintcR: 

Começnndo na barra do ribeirão I o srr. PRESIDENTE: - Por 
ltapccC'rica, segue a tinha diviso- nada mais haver a tratar-se, desi-
ria por este acima até ao povoado gno para a proxima sessão a se-
de Guarita; ex tende-se dnhi até a guintc 
se rra da fazenda do capitão An- ' ORDEM DO DIA 
tonio Carlos e desta á serra de 
Babylonia; deste ultirro ponto, só-
bc até ao alto do corrcgo do Va-
radouro, attingindo em seguida o 
corrego Mãe Maria, c, descendo 
r:ste, chega até á barra do rio Pi-
rapctinga, na sua confluencla com 
() rio das Mortes; vae por este abai-
x.o até a sua conjuncção com o 
no Grande, e, finalmente termina 
acompanhando este no j1onto en; 
que teve inicio. 

N. 9 
Supprima-se a alinea no art . 6.• 

onde se diz: ....! "do districto da 
Moeda para a povoação do Côco 
que terá aquella denominação". 

N. 10 
No art. 18, onde se diz - "S 

José do Uramma" .... diga-se: _:_ 
"jaguarassu"'. 

N. 11 
Ao artigo 24, redija-se pela fór-

ma seguinte: 
"As propriedades encravadas em 

11111 muni.cipio ~u districto e sujei-
tas ad rmn1stratrvarncnte n outro 
fi.t: an~ pertencentes ao município OL; 
d1stncto em que estiverem ~;itua·· 
das". 

N. 12 
Ao artigo 26: Onde se diz -·· 

lLIIC a su?metterá á Commissão 
( H'ograph1ca ou a cngen hei ros des-
ta par a a respectiva dccistio c de-
ma rcnrtio" . .. 

DiiF:t·s:: - "que poderá. ouvir a 
Con1111.1Ssao Geographica ou a en-
genhwos desta, para a determina-
ção e fixação das respectivas li-
nhas de ex tremação".,. 

O ma ir;, como está. 
Sala das Commissões, 18 de 

agosto de 1023.- João Pio. 

Primeira parte 
Até ás 13 horas: 
Leitura da acta, oxpedicnte, 

apresentação de pareceres, projc-
ctos, indicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Até ás 16 horas: 
1. • discussão do projccto n. 5, 

do Senado, auctorizando o gpver-
no a crear até tres colonias cor-
reccionaes e uma penitenciaria 
modelo, no Estado. 

Levanta-se a sessão . 

Sessão ordina.ria 
ACT A DA 27.' SESSÃO, AOS 20 

DE AGOSTO DE 1923 
Presidencia do sr. Diogo de Vas-

concellos 
SUMMARIO: - Acta. - Expe-

diente . - ObsP.rvações do sr. Pas-
sos Maia. - Reclamação do sr. 
Albertina Drutnmond. - Discur-
so do. sr. Passos Maia. - Parece-
res de com missões . - Projecto n. 
5, do Senado (colonias correcio-
naes). - Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamadá, 
' acham-se presentes os srs. Diogo 
de Vasconcellos, Ribeiro de Olivei-
ra, Otympio Mourão, Albertina 
Drummond, Gabriel Santos, Mon-
tandon, Vieira Marques, Alves de 
Lemos, Lcvindo Coelho, Xavier Ro-
lim, Pericles de Mendonça, Passos 
MÇ~ia, Simão da Cunhl\, Moreira da 
Rocha, Miguel Lanna e F. Esco-
bar, faltando com causa participa-
da os r;,n;, Moreira. Junior e 1\lfre-
dó Catão e sem ella os mais se-
nhores. • 

Abre-se a sessão. : . 
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R. 2. o ECRET i\ RI proce- trnnsp rene ia daqu lle districto 
d il l eif tl r~ da acta q _1111teccd~th para o t,nuni<;jpio qe ferr ·, foi 
t 1 li ~~ SÇ II1 ol.>~erv! ÇOCS, appro, encamin wda Çi C!l}llj nte á Mesa 
vrldd. 1 

1 
1 e nij , coriJP cou ta do ll~ticiarlo. 

I R. 1,0 1 EG B 4RI o SR. PRESIDENTE: - À I'C~ 
a ~o scgu lnf~ clarnáÇão d nobre cttador cons-

' tará da acta. E•XPE JENT E 

1 1 1 Offcips r 1 1 

I o sr. dr. J. J. •abrn, ~over
nador da l3alll:~, agrltdeccndo, em 
nome do povo hahiano, as congra-
tulações do enado Minuiro pela 
passagem da data dornmemorativa 
do 1 . • tentenario da sua emanci-
pação politica . - Inteirado. 

Da Camara Municipal de Bam-
huhy, rcp resent<ttJdo sobre a justi-
ça de ser trqnsfarido de F9rmi~a 
para aquell ~ municivio o drstricto 
de Porto Rcar. - A' commissão 
Mista. ' ' 

Reprt!se(l/aç,ies 
I 

De fazendeiros residentes em 
Rerneclios, municipio de Barbacena, 
pedi nclo a ransferencia de suéjs 
nropricdad~~ pál'a o de Alto Rio 
Doce. - A'• me ma com missão. 

De habitantc1 do distriéto de 
Alal{oa, prote~tando contra a pro-
,icctada transferencia daquelle dis-\ 
t ricto .do municipio de Ayuruoca 
para o ele ltanh andú. - A' mes-
ma com missão. 

Te(egrqmma do pr~sidente · da Ca-
' wra do Rio Claro. 

I 

O SR. •PASS S MA.IA: - Te~ 
nho a honra de leva,r ao conheci-' ,. mento de · I• . ex c. tm telegrarnma 
ouc acabo de r ceber do prcsiclçn-
t.e da Camnra de. Cn '·p\O çlo Rio 
C la r o, ncdindp o apoip do Senadp 
no sentido ~e r1ão se 1( vqr a offei-
to o proj ctadÇ> d . nlCt]lbramcnto 
de seu tm'micipi em prove~to de 
outros. - V~ 1á, commi~ ão Mista. 1 

I 1Reélatnaçfio · t '111 ! I p SR. , f\ BEI~Tlf:'JO ,DRUM- , 
O, D ~rei<~ ·a e 1 pcdG çonstéJr da 

acta , que a .sepres ntaçao dos ha~ 
bi~~ ntes do 4tst içto ~e Passa Bem, 
município do · Serro, pedincto 11 

Pa sa-se á 

I Apresetdacuo (/e parecere$, proje-
clo , {ndi aç(ies e requçri"wztos 

1 Congratulações pelos •lne/ltoramcll-
tos de Tres Pontas 

I O SR. PAS~OS MAIA: -Apro-
veito-me do ensejo para dizer al-

I 
gumas palavras sob re Tres Pontas, 
c dade sul-mineira, de que ha mui-
to tempo sou admirador. Logar 

I ~bençoado, ja~ no meio do um ter-
ntorio fcracis imo, de cujos seio~ 
ex'uberantes um povo honesto c 
trabalhador ha logrado, nestes ui 
ti1nos annos, desentranhar urna 
das ,ma i copiÇ>sas producçõcs do · 

, ~stado. 
I E' sim um loga·r abençoado, por-
que teve a rara ventura de ser es-

1 piritualmente gJ iadó por um ho-
mem que Deu fizera de cor para 
lhe rea lç~~ as immaculadas virtu-
des - o revmo. conego Francisco 
de Paula Victot, cuja caridade era 
maior do que a de S. Martinpo, 
pois, emquanto este a capa repar-
tia com os pobres, aquelle conego 
a sua toda irltt\ira lhes dava. ' 

I I I 

, )~m dis o, foi ju~tamen~~ em 
, Tre , Ponta~ que viveu e morreu 
um dos ultimos bariics do ln11 crio, 
o sr. Antonio r errei r a de Brito 
barão da Boa Esperança, que vi-
veu rodeado de uma vcrdadc(rn 
côrte, 0 

r I 

E estou certo, sr. Presidente, 
que v. ex c., w rn a sua vasta c. 
profunda cultura da nossa histo-
ri a, teria immenso prazer de rrata r 
com esse hohlétn tlxtraordi nario, ae 
cu ja amizade rill rito nie dêsva'n é'~o·, 
e' que, durante a C-"istencia; ·es t~ve 
semp re •acompanhado de um se,-
quito, pela sua bondade, pela lha-
lneza do seu trato e pela sua gràn-
d~ benemerencia, 1 1 ' 

I ,I ., I ' r. 
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Não é só por e te motivo que 
c sa cidade merece a attenção os 
de veios de todos nós. Ainda ao 
tempo da nossa mocidade, quando 
tinhanlos de palmi lhar de 80 a I 00 
leguas para reccbérmos instrucção 
em Marianna, Caraça e Ouro Pre-
to, já Tres Pontas era importante 
centro de cultura, límpida fonte de 
luz onde c abeberaram muito dos 
homens que hoje dirigem a políti-
ca, no sul de Minas. 

O que, porém, mnis me impul-
. iona a despertar a attenção do 
Senado para nquella região é um 
facto in edito e sem par na histeria 
mineira, que ora all i se passa : o 
povo ele Tres Pontas, a expensas 
proprias c de ua municipalidade, 
iniciou uma estrada de ferro, des-
tinada a ir da séde do município 
á estação da Espera, na Rêde Sul-
Mineira. 

Até bem pouco tempo, senhore , 
pensava-se que só a in glezes e nor-
te-americanos era dado projectar e 
rea liza r um tentamen desta or-
dem . Pois bem, os trespontanos 
vieram JllOStrar que lambem os 
mineiros são capazes de iniciativas 
de egual pujança. 

Estribado em in formações segu~ 
ras, posso levar á noticia do Se-
nado que o servi ço de revolvimento 
de terras já está a ki lomctro 
e meio da cidade, as obras de 
arte já se acham em grande acti-
vidade e o material fixo e rodante, 
cncommendndo na Belgica por in-
termedio das casas "Brasi l-dra-
ding'' e "Soares Sampaio'', já che-
gou e veiu felizmente optimo; de 
tal sorte que se espera, ainda no 
corrente armo, a concl usão e inau-
guração desse importante ramal 
fe rro-via rio. 

julgo, entretanto, que hem mere-
ce a sympathia do Senado pnra 
que se lhes conceda o auxilio a qu\! 
têm direito, nos termos da ven-
turosa lei mineira de setembro de 
1920 . 

Terminando, sr. Pres idente, ve-
nho pedi r que esta Casa se con-
gratule com o exmo. sr. Presi-
det1te do Estado por esse melho~a
mento que faz d~ Tr~s Pontas o 

primus inter pares dos município-; 
mineiros c que, nlérn d' constituir 
um nobre exemplo a ser imitado 

I pelas outras dilidnd s, vem xtrn-
ordi nnriarncnte b neficifll' o sul ch.: 
Minas. (Muito bem! Muito bem!) 

SR. PRESIDENTE: - A 
Mesa providenciará no sentido do 
requerimento do nobre senador. 

O R. RIBEIRO DE OLIVEI-

1 
RA, obtendo a palavra, offcrece I! 
envia á Mesa, pela conunissão de 
Finanças, os seguintes 
I PARECERES 
Dd para 3. • discussão o projeclo 

n. 50, da Camara, dr. 1916 
A commissão de Finanças, a que 

jfoi presente o projecto n. 50, da 
Camara, sobre taxa de viação, já 
votado ~m 2.• discussão com emen-
da da commissão, é de parecer que 
•o mesmo seja submettido 3. • dis-
cussão e approvado . 

1 Sala das commissões, 20 de agos-
to de 1923. - Ribeiro de Oliveira. 
-Alves de Lemos. - Levindo 
Coelho. 
'Projecfo 11. 50, da Camara, a que 
1 se refere esse parecer 

O Congresso Legislativo do Es-
'tado de Minas Ocracs resolve: 

Art. 1 . o A taxa de viação insti -
tuída pelo art. 1." da lei n. 661, de 
14 de setembro de 1915, não com-
prehende as custas judiciarias. 

Art. • 2. • No computo da taxa de 
viação sobre os impostos de sellos 
Ide folhas de autos e dos livros de 
notas dos tabelliães e protocollos 
dos escrivães do judicial, deverá 
ter-se em vista a somma total elos 
impostos c não o sello ele cada fo-
lha. 

Art . 3. • A isenção a que se re-
fere o art. 56, n. 7, do dec . n. 
1 . 798, de 11 de março de 1905, 
comprchendc os immoveis com que 
os socios entrarem para a forma-
ção do capital das sociedades com-
merciaes e civh;, sob qualquer fór-
ma. . 
: Art. 4. • Revogam-se as dispOSI-

ções em contrario, 
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ala das conunissties da amnra 
dos Deputados, em Bell Horizon-
te, 28 de agos to de 1016. - pre-
sidente, dilon 8 . Martins de An· 
dradc. - 1.0 secreta rio, Edgar-
do da unha Perei ra . - O 2." 
sec retario, Leopoldo de Luna.- A' 
imprimir-se. 

Sobre um requerimento do Asy/o 
S. José do Pé do Morro 

A' commissão de Finanças foi 
presente um requerimento do Asy-
lo S. José do Pé do Morro, muni-
cipjo de Passa Quatro, pedindo um 
auxilio para sua manutenção c con-
strucção de edifício nccessa rio á 
sua instituição e é de parecer e 
requer seja o requerimento remct-
tido ao governo para tornar em 
consideração. 

ala das commissües, 20 de 
agosto de 1923. - Ribei ro de O li· 
vci r a. - Al ves de Lemos . - Le-
vindo Coelho. 

Sobre um requerimento da Camara 
Municipal de Tres Pontas 

A commissão de Finanças, a que 
foi presente um requerimento da 
Camara Municipal de Trcs Pontas, 
pedindo abertura de cred ito, de 
accordo com a lei 760, de 6 de se-
tembro de 1920, para pagamentc 
ria subvenção da estrada de ferro, 
construida nas bases da lei citada , 
é de parecer c requer seja enviado 
o requerimento ao governo para 
informar. 

Sala das commissões, 20 dC' 
a~os to de 1923 . - Ribeiro de Oli-
veira . - Alves de Lemos. - Le-
vi ndo Coelho. 

Sobre uma represenlaçtio da As-
socinclio Central da Diocese de 
!Mio Horizonte: 
A' co rnmissão de Finanças foi 

presente uma· representação da 
Associação Central da Diocese de 
Bcllo Horizonte, pela sua Secreta-
ria, pedindo um dispositi vo na lei 
orçnmentnria que isente do paga-
mento ele direitos de transmissão 
de propriedade as acquisições que 
precisrt\t se r fe ita~ nesta Çapital 

para 11 residencia do Bispo c difi· 
caçã do cminario. A Comm issiio 
encontrou-se em clifficuldades paru 
res lvcr o caso, apc ·ar de julgai-o 
razoavel, todavia não tem elemen. 
to parn verifica r si pódc is o per· 
turbar a vida economica da Prefei-
tura, por isso requer seja enviado 
a representação ao gove rno para 
info rmar a respeito . . 

Sala elas Commis ões, 20 de agos-
to dl' 1923. - Ribeiro de liveira. 
- Alves de Lemo . - Levindo Coe-
lho. 

Sobre uma representação da Asso-
ciação Co mmercia/ de S. joâo 
d'EI-Rei. 
A c:ommissão de Finançns, a que 

foi presente uma rep resentação da 
Associ11ção Commercial de S. João 
ci'EI-Rei, pedindo isenção do im-
posto de transmissão de proprie-
dade para terrenos adquiridos, é 
de parecer e requer seja ouvido o 
~ove rn o a respeito. 
Saln elas Comm isst'íes, 20 el e agos-

to de 1923 . - Ribeiro de Oliveira . 
- Alves de Lemos. - Lcvindo 
Coelho. 

Sobre t/111 requerimento do serven· 
te titulado da Imprensa O/fi· 
c ia/ . 

f!'oi presente á commissão de Fi· 
nanças um requerimento do serven-
te titulado da Imprensa Official, 
Pedro Rodri gues da Silva, pedindo 
a ugmen to de vencimentos, allegan· 
do ouc os serventes de outras re-
partições percebem mais que o sup-
plicante, tendo o mesmo trabalho. 

A co rnmissão pede e req uer in-
formações ao gove rn o, par a resol-
ver sobre a justi ç11 do req uerente. 

Sala das commisst1es, 20 de agos-
to de Hl23. - Ribeiro de Oliveira. 
- Alves de Lemos. - Levindo Coe-
lho. 

Terminando esses cinco ultirnos 
pareceres em requerimento, entram 
immediAtnmcnte em discussão, sen-
do sem debate approvados, indo-
se a providenciar cottforme Q v~t1 • 
cido , 
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Pa sn-sc á 

2. • PAinE DA 
E' lido, entra em 1." disc tiS iío e 

é, sem debate, np,>rovado1 sendo 
nmet!ido á cornmis ã.) de Legisla-
ção c justiça, o egu inte 

1923- PROJECTO N. 5- SENADO 
Provê sobre a creaçâo de colonias 

correccionaes e dá outras provi-
dencias. 

Congresso Legislati v•> ciJ E:~ ta . 
do de Minas Oeraes decreta: 

Art. I . o Fica o governo aucto-
rizndo a fundar no Estado, de pre· 
fe rcncia nas zonas cujas municipa-
lidade se propuzerem auxilia r com 
cessão ele terrenos apropriados e 
pecunia ri amente, na construcção 
dAs respectivas obras e custeio do 
estabelecimento, até tres colonias 
co rreccionaes, sendo uma dellas es-
pecialmente para menores delin-
quentes com a denominação de "In-
stituto Disciplinar", tendo uma se-
cção pa ra mulheres . 

Art. · 2. o Esses estabelecimentos, 
cuja creação foi auctorizada pelas 
leis ns . 544, de 27 de setembro de 
HH O c 790, ele 18 de setembro de 
1920, se rão fundados c manHdos de 
conformidade com os rlispositivos 
da lei n. 567, de 19 de se tembro · 
rlc 1911 , e nelles se rão internados, 
pam rehabilitação pelo trabalho e 
instrucção, os mendi gos validos, os 
vadias e vagabundos incorrigiveis 
c os menores delinquentes, entre 
I 4 e 2 I annos, comprehendidos 
nessas classes os definidos no Co-
cli ~o Penal e nas leis federaes ns . 
145, de 12 de julho de 1893, art. 
2. ''. paraQ'raphos I . 0 , 2. • e 3.6, e 
!N7, de 29 de dezembro de I 902, 
:c rt. I . 0 , n. IV. 

Art. 3.• Emquanto não se crca-
rem juizos ou tribunacs especiaes 
parn menores,. se rão elles processa-
dos na couformidadc do preceitua-
do na citada lei n. 567, de 1911 , 
competindo porém o julgamento ef-
clusivllmentc aos juizes de direito . 

Art. 4. o Nos reguta1nentos que 
forem ~xpe~icjos ~n1 çxçcuç~o da · 

,prc ente I i, 
rá: 

gov rn att nd •· 

a) o proc so de internação dos 
infmctores; 

b) a~ di sposiçõc~ do!; nrtigos 49 
a 5:1 c 401, do Codigo Penal, no 
que for •m applicaveis; ' 

c) a religião que os intcrnado!i 
profes arell), cuja pmtica facili .. 
,tará; 

d) a proh ibição terminante de 
quAesqucr ca tigos cqrporae ; 

c) a consolidação das disposí· 
çiies em vigor sob~e a ma teria; 

f) o numero de menores que tcrn 
tlireito de internar cada municipa-
lidadf' que rntrar em 11ccordo parn 
auxi liar o Estado e o pessoal lld· 
ministrativo e respectivos venci-
mentCls, com prescripção dos seu 
devere!';, rcgimcn disci plinar, órdem 
c natureza dos diverso, sqrviços e 
as obrigações dos jntcrnados. 

Art . 5. o E' o governo a doriza. 
elo a construir, por- pavilhões, nas 
'margens do Rio da~ Velhas, ou em 
local que mais CQnvenientc lhe pa-

lreccr, uma penitenciaria 'mod~ICl i 
no~ termos do . Codigo Penal c a 
despe nder para tal fim até a quan· 
1tia. de 200:000$000, annualmente . 

Art. 6. o Em execução da presen-
~~· lei 0 governo poderá aproveit~ r 
terrenos e edifieio!l estaduaes e ab rtr 
os nccessarios creditas ou fazer as 
preci as operações, não se verifi· 
c:utclo sa ldos da diversas vetihas 
orçn mentarias1 que poderão ser des, 
tinadas a esse fit)l . 

Art. 7 . o Revogam-se as disposi-
ções em con tra rio . . 
, SaiA das Se. st1es, I 7 de agos· 
.to de 1923. - VIeira Marques. 

O SR . PRESIDENTE: - Por 
nada mais haver a tratar, designo 
para a proxi ma Ressão a eguin-
~e : 

ORDEM DO DIA · l Até ás l~ borag: 
i Leitura da Acta , expedi ente, apre-
~c ntn ção de pareceres, projectos, in , 

:cações ,e, requerilnéntos ! 
~ ~:var•tit·!:v : a ses~ão : 11 . 
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~-•'='MMãO orcttn r:i 
ACT A DA ~a.• SESSA , A 

DE AO ST DE 1923 
21 

Pr.esidencia do sr. Diogo de Vas-
conc~II(Js 

SUMMARI : - Acta. - Expe-
dicnt~. - Rpre.!jentaçóes. - Ob-
servações dos rs. Camillo de Bri-
to e Passos Maia. - Parecer de 
CQmrni~ões. - Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, 
açham-se presente os srs. Diogo 
dr. Vasconcellos, Ribeiro de Olivei-
ra, Olympio Mourão, Albertino 
Drummond, 1. Montandon, Lcvin-
do Coelho, Xavier Rolim, João Pio, 
Getulio de Carvalho, Vieira Mar-
ques, Periclcs de Mendonça, Alves 
de Lemos, Basilio de Magalhães, 
Passos Mai·a, Valladares Ribeiro, 
Camillo de Brito, Simão da Cunha, 
Moreira da Rocha e Miguel Lanna, 
faltando com causa participada os 
srs. Miranda Junior e Alfredo Ca-
tão e sem ella os demais senhores. 

Ab(e-se o sessão. 
O SR. 2.• SECRETARIO proce-

de á leitura da acta da anteceden-
te, que é, sem observações, appro-
vada. 

O SR. t.• SECRETARIO dá conta 
do seguinte: 

EXPEDIENTE 
Requerimentos 

De Mario Roquetfe Pinto, fazen-
deiro em Mar de Hespanha, e Ju-
lio Dias de Castro, em Conceição 
do Rio Verde, pedindo a transfe-
rencia de suas propriedades, respe-
ctivamente, para os municípios de 
Juiz de Fóra c Sylvestre Ferraz. 
- A' com missão Mista. 

De Francisco de Paula de Ma-
J:(alhãcs 1acqucs, funccionario do 
Estado, pedindo lhe seja contado, 
para effeito de aposentadoria, o 
tempo decorrido de 15 de maio de 
1899 a 18 de abril de 1904. - A' 
com missão de Finanças. 
Representação do presidente da 

Camara e do direcforio político 
de Campos Oeraes 
O SR. CAMILLO DE BRITO:-

Pedi a palavra, sr. Presidente, 

para enviar á Mesa uma rcpre en-
tação do presidente da Camara c 
do directorio politico de Campos 
Geraes, pedindo ao S nado provi-
dencias afim de que não seja des-
membrado o terrltorlo daquelle 
rnunicipio. 

Vou ler a representação c peço 
a v. exc . c digne de remcttel -a á 

1 com missão Mista, para tornai-a na 
devida consideração. 

"Exmo. sr. nado r Camillo de 
Brito. 

Temos a honra de appellar para 
a acção esclarecida e efficaz de v. 
ex c. no seio do Congresso do Es-
tado, em favor da manutenção da 
integridade territorial do município 
de Campos Geraes, que apenas e 
compõe de 3 districtos, com uma 
população de 21.810 habitantes, 
segundo o ultimo recenseamento 
federal. 

Este pequeno município, em 22 
annos de existencia autonoma, 
progrediu resolutamente, ostentan-
do se rviços de abastecimento de 
agua potavel, desde I 9 I 2; telcpl)o-
nes, 1911; luz electrica, 1912; di s-
põe de 3 estradas de automoveis, 
mantém· 8 escolas ruracs, e a sua 
collectoria estadual, da ultima as-
cendeu á primeira classe, com uma 
renda annual de perto de I 80 con-
tos. r .. I 

Exporta mil contos de assucar; 
200 de arroz; 600 de café; 850 de 
manteiga; c 4.000 de bois gordos, 
etc., etc. 

Em rapido escorço, desenhamos 
o seu attingido progresso e o seu 

ircito de continuar a viver na pie-
la posse dos seus dois unicos dis-
rictos ( tres com a séde), base se-

gura de seu natural florescimen-
Jento . 

Pedimos, pois, o apoio de v. 
xc., com empenho instante, que 
c digne advo~ar c patrocinar a 
ossa causa tao justa, qual a da 

conservação da completa integri-
ade territorial deste município. 
Patenteando a v. exc. desde já 

o nosso sincero reconhecimento e 
1 nossa commovida gratidão, cer-
tos como nos achamos de merecer, 

36 ,,,. 

com a ,bcncvola attcnção de v. CJíC., 
a rhal gene roso acq~· csc ncia ao 
IIOSSO petlido, aq ui O ub C Ve-
11108, com stmido h)>r • o c rcspeitó-
sa cótl~iclcraÇão. ' 

'Att . amos. ·c ·relidos venera-
dores. - jóaquin1 1 sé de Ara ti· 
jo, 1 (Csldenf db 'Dircctorio Políti-
co; Jorge 1d Paula Mcibcrg, prc-
idcnW1 da Camara." 

Requerimento da viuva do ex-co/-
' loclor de Bambully 

O SR. PA MÁIA : ~ Pedi 
a palavra, sr. Presidente pnrn 
rnandar á ' Mcs/1, afiln d ue tc-
nlta o cll' ' tino t'onveti ltrt te, um re-
querimento de d. M~rcionilia Mon-
tijo, viuva do ex-co ll cc or da cida-
de de Bambuhy, pedi do a resti-
tuição da qu antia à e .4:858$ 105, 
con1 'que entrou para os tofres pu-
bticos etn consequencia de um as-
salto havido nnquella collectoria. 

A requerente historia na sua (~e
tição todo o occorrido c mostra 
com documentos a inteira inculpa-
bilidade de seu fallecido marido. 

E' longa a petiÇão, está rtlllíto 
bem fundamentada c cu peço a v. 
exc. se digne de dar-lhe o destino 
regimental. , 

Conheço bastante o c pirito de 
justi~a que anima 'o Senado Minci-
rb; por' isso espero que depois de 
ouvido o govcruo sobre uma cousa 
tão justa, se dê afinal remedio a 
uma situação tão afflictlva cdmo é 
a dessa senhora. (Mii/fo bem). -
Va~ á êommissão de Finança$. 

Pas a-se á 
o ' 

Apresentação dt• pareceres, proje~ 
elos, indicações e •requerimentos 

I 

O SR. PASSOS MAIA, obtcpdp 
a palavra, offcrccc c envia á ;Mesa 
o seguinte 

PARECER 
Dá para discusstio o pro jecto n. 

•4, do Senado, sobre estradas de 
1rodngem 1 

A commissão de' Ób'ras 'p'ublica!;, 
a que foi presente' o projeet'o de lei 
n. 4,1 desta Casa do 'Congresso Mi-
neiro, cPeanl!'o a lnspecfori.â de Es-
tradas ' de Rod~geml cons · df;r~ndo 

I I 'I j >~ 1 I 

que c a medida de grandQ n -
' c~sRidad c, ina~iavcl c vcq1 atisfa-

zcr uma ela l' U~g ~s ttics do on-
~rcsso das Mynici palidndcl\; c011-r 
s1d rando que mesmo pr jo to 
está e1n termo de ·cr ncceito, é·dc 
parecf,!r que seja p mesmo discuti-
do e approvado. 

$ala da ~ COfllis.'iõcs d • brat; 
Publicas do Se!l{ldO (v\inciro, 20 dl! 
agosto de 1 92~.- Alfredo Catão . 
- Getulio de Carvalho. - I a ·sos 
Maia (com rcstrlcçõcs). - A itl-

• • ! 
(flnlll'- c. 

O R. PRESIDENTE: - Por 
, nada mais haver a tratar, designo 
para a pr~xima sessão a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte '1 , 

Até ás 13 horas:• 
L itura da acta, expediente, 

apresentação de parece res, proje- · 
c tos, indicações c requerimentos. • 

Segunda parte 
I I 

Até ás IP horas: 
3 .'• discussão do proJec to ,n. 50, 

i da Camara, sobre taxa de viaçãó .. 
I 

Levanta-s~ ~ scs ão. ' 
I f 

I I o 

Sessão OJ.•clinnria 
ACTA DA 2n.· s~ Ao, Aos 22' 

I DE · ~GOSTO DE 1923 
Presidencia do si' . Diogo de Vas-

concellos 
SUMMARIO: .L Acta. - Mani-

festação de pesar - Representa-
ção · do presidente da Camara ' c 
varibs hab itantes de Aba'cté. 1 _, 

Ol:iscrvaçrics do sr. Valladarcs.-
Congratulaçlies com o dr . <lar~ 
los Chagas " 1Discurso o sr. 
Cami llo de Brito. - P<1rcccrcs 
de c lll'llissrics 1 - (ndiçação c 
clis urso 'do 'sr. Basj li de Maga-
lhães. - bscrvação do sr. 

' _?assas M~ia . - , Projccto n. !5,0:.\ 
1 sob re• ,t~xao , qe viação. ~ Obse.r-
1 v ação do gr. Ribeiro de Qli,veira. 

- Ordem do dia. 
I 111 I 'li I ( 

A's doze 10r s, feita a phamada, 
acham-se pre~cntçs os sr . Diogp 
:de Ya§t;QIJC~IIgs , Alb rtiqq r;>n1m· 

I 

• 



rnond, Gabriel :tnloR, Camillo de 
Brito, Levindo Coelho, Xavier Ro-
lim, Getu lio de Carvalho, João Pio, 
Vi Ira Marques, Pericles de Men-
donça, Basilio de Magalhães, Passos 
Maia, Miguel Lana , imão da Cu-
nha, Morei ra da Rocha, Valladarc. 
Hibeiro e Francisco Escobar, fal-
tando com causa participada os srs . 
Miranda Junior e Alfredo Catão e, 
sem e lia, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
O sr. 2. • Secretario procede â 

leitura da acta da antecedente, que 
é, sem observações, approvada. 

Sobre a mesa não h a expediente. 
Manifestarrio de pesar 

O SR. CAMILLO DE BHITO:-
Sr. Presidente, ach ando-se enluctado 
o lar do nosso distincto collega, se-
nador Alfredo Catão, pelo falleci -
mento de uma ua filhinha, requei-
ro a v. ex c. se di gne de mandar 
telcgraphar a s . ex c., exprimindo 
os pesames do Senado Mineiro . 

O SR . MOREIRA DA ROCHA : 
- Sr . Presidente, estando eu infor-
mado de que já se acha nesta Ca-
pital o nosso prezado collega, sr. 
Alfredo Catão, pediria a v. exc ., 
que, em vez do telegramma solici ta-
do pelo sr . senador Carhillo de 
Brito, v. exc. nomeasse uma com-
missão que fosse pessoalmente apre-
sentar ao nosso collega os pcsames 
do ~~nado. . 

O ,çr. Camillo de Brito: - Per-
feitamente . 

Submettido a votos o requerimen-
to verbal do sr. Moreira da Rocha, 
é o mesmo approvado unanime-
mente. 

O SR . PRESIDENTE : - No-
meio par a a commissão os srs. Mo-
reira da Rocha, Camillo de Brito c 
H i beiro de Oliveira. 
Represcntaçlio do Presidente da Cn-

mnra e de varias habitantes de 
Abneté 
O SR. VALLADARES RIBEIRO: 

- Pedi a palavra, sr. Presidente, 
para passar ás mãos de v. exc. as 
duas representações que vou ler. 

• 

Ex mo. sr. dr . Antonio Amador 
Alvares da Sjtva, d. d. prcsidcnt · 
da Camara Municipal de Abaeté. -
Tendo chegado ao no. so conheci-
mento que, no Congresso Minei ro, 
está em pro eguimento a represcn-
tnção do districtÇ> de Tiros, pedin-
do a emancipação polltica do seu 
territorio, para fazer-se séde de mu-
nicípio, que e constituirá dos dis-
trictos de Ca nastrão, Abaeté Dia-
mantino e do nosso futuro districtu 
de S. Gonçalo do Abacté; vimos 
perante v. ex c. e o Congresso Mi-
nei ro protestar contra o desmem-
bramento deste districto, que nenhu-
ma \':111tagem porlcrá esperar de sc-
rm:lhan tc mediú:J. 

As difficuldadt!s de communica-
çfio. que havi,, tnlre este logar e a 
sédc da Camara, desappareceram 
desde que o governo estadual dotou-
nos com uma optima ponte sobre o 
rio Borrachttdo, e empresas parti-
cularr..~ . con; :~arcas, sobre os rios 
Ah11~ té c l!lday<i. 

Não acontecendo o mesmo com a 
comm unicação d'aqui para Tiros, 
cujas estradqs de roda l!'em, em uma 
cx f ~nsão dl.' n:ai!; de 30 kilometros, 
:;i,;o quasi intr<: nsitaveis, em qual-
quer estação do anno . 

Accresce que iremos ter para sé-
de de murucipio um Jogarcjo despro-
vido de qualquer dos elementos in-
dispensaveis á sua prosperidade, 
falto de conforto, c que ficará fa-
tfllmente condemnado ao mais ju~
to ostracismo - taes as suas condi-
ções topographicas . .. 

Aqui fica lav rado o protesto do 
eleitorndo e do povo de S. Gonçalo 
do Abaeté, que fazem questão de 
pertencer, corno até flgo ra, ao muni-
cípio c comarca de Abaeté. 

Pedindo a v. exc. queira fazl.'r 
sua a nossa ca usa, constituindo-se 
nosso pntrono perante o Congresso 
Mineiro, aproveitamos a occnsião 
para apresentar-lhe os protestos da 
nosl'n solid flr iednde c mais subida 
'Csiima e gratidão . 

S. Gonçalo do Ahaeté, 9 de agos-
to de 1923. - Padre João de Almei-
rta Mattos, Messias de Almeida Mat-
tos, Martinho de Almeida Mattos, 
Eva rl sto Braga, José Coelho da Ro· 
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cha, .' ··sé Baptista de Sou:;a, Scbas-
tifio Tn ·sara d • Sullcs, José Candi-
do di! Mora 'H Junior, Antonio Alves 
M:1ia, João fl'rreira Sohrinhu, João 
de Sousa Tt!ixcira, Aristotelcs Leão, 
Pl•drQ ~a Silva Leão, Joã José e-
ronyrno, José Ferreira Junior, José 
Hodrigues de Araujo, Joaquim Ora-
ciano de Sousa, José l~odrigues Ju· 
nior, J aquim Si lvcrio Rosa, Paraí-
so José de Oli veira, Antonio Floren-
cio da Silva, Manoel Si lverio Morei-
.ra e José Cnndido de Moraes Filho . 

Ex mos. sts. Presid nte e demais 
membros do Senado Mineiro. 

Tenho a honra de passar ás 
.mãos de v. ex c., por intermedio do 
exmo. sr . senador Valladares Ri· 
bc iro1 um protesto do povo de S. 

onçalo, districto de São José do 
Canastrão, protestando contra a sua 
incorporação ao futuro município 
de Tiros, caso venha este a ser 
creado . 

Sendo São Gonçalo a mais pros-
pera zopa daquelle districto e assi-
gnando o protesto as suas pessoas 
mais representativas e de maior re-
sponsabilidade, como o seu vigario, 
padre João de Almeida Mattos e 
baseado em factos reaes e que nãc 
podem ser esquec idos, como, a me-
nos o crite rio de população, a im-
possibilidade material e moral de 
Tiros de se tornar um município 
prospero, não podia deixar de en-
dossar o seu protesto, como agora 
o faço. 

Muito propositadamente abstive-
me de qualquer acção até agora, 
por me parecer que só o Interesse 
das respectivas populações deviam 
ge r ouvidos, li vres de quaesquer em-
baraços; agora, que a parte mais 
{)I'Osp~ra do futuro município acaba 
de se manifestar tlio claramente, 
fazendo ver a inviabilidade do mu-, 
'nlciplo projectado, aproveito-me da 
opportunidade para affirmar a in-
conveniencia daquella creação, o 
que facilmente poderá o Senado ve-
rificar com um simples interroga 
torio a qualquer pessoa que conheça 

Tiros c cuja opinião lhe mcre· 
ça fé. 

Com os protestos do meu maior 
respeito, sou 

De v. v. cxcs. o patrlcio c corr•. 
- Amador Alvares, presidente da 
Camara Municipal; Francisco José 
Ferreira, José Caetano do Carmo, 
José Rodrigues da Costa, Pedro 
Pereira Porto, João Oonçalo Sobri-
nho, Francisco Lucas da Silva. 

A lei tura dessas representaçlles, sr. 
Presidente, como vê o Senado, dis-
pensa qualquer commentario ou jus. 
tiflcativas de minha parte com re-
lação ao assumpto de que ahi se 
trata. 

Peço a v. exc., si isso fôr possi-
vel, consultar o Senado si permitte 
que as referidas representações se-
jam transcriptas nos annaes, depoi · 
de presentes á commissão Mista. 

O sr. Presidente: - Não\ h a ne-
cessidade de requerimento. 

O sr. Valladares: - Estou infor-
mado de que as representações en-
viadas ao Senado figuram apenas 
em resumo na a c ta e nos annaes. 

O sr. Presidente: - Mas desde 
que v. ex c. teu as representações, 
ellas fazem parte do seu discurso e 
serão com elle publicadas . 
O sr. Valladares Ribeiro: - Bem, 

neste caso, passo á Mesa as repre-
sentações e espero que sejam pre-
sentes á commissão Mista e incor-
poradas ás li ge iras palavras que 
acabo de proferir. (Muito bem!) 

Vão á commissão Mista. 
Felicitações ao dr. Carlos Chagas 

O SR. CAMILLO DE BRITO:-
Acabo de ter no "Diario de Minas" 
a apologia dos intellectuaes no es-
tylo e conceito que tanto recom-
mendam-no. 

Nos tempos actuaes são elles os 
que dão orientação á vida social 
e mais ainda os que imprimem o 
renome e o brilho aos paizes, diz 
aquelle orgão da publicidade. 

De accordo, parece-me que desta 
casa devem partir os applausos ás 
conquistas benemeritas e a repre-
sentação no extrangeiro, elevando 



a ticncln c a slla ·cultura no Br • 
si I. 

A dcmo11 tra~úes bti lhant s, as 
con fcrcncia s, os trabalhos sclé11ti fi. 
co aos ill l!titutos oB e tabclecim'eu-
tos hos1jitn lar •s • tiveram h admira-
çãd. do sabio ·, que conforta aos 
podoros publico no empenho de 

·(ill'omove ~em ao 1l1em publioó. f 
'l Ha nisto ainda 1 o e timulo para 

!ler .contalllada a obra.começada sob 
tão bows au picios .da prophyla'Xia 
rural e de combate ás molestias con. 
.tagiosa!l.1, O departame1/to 9a Sau-
de PulJ{Jca dirigido' pe o eminente 
dr. 11 arloll Chagasortcm nas suas 
attrib uições o que mais perto en· 
tende com a r.esistencia da raça e o 
de ~nvo~vimento das populações. 

' Além desse trabalhos, o sabio 
illu tre dá brilho ao nosso paiz, 
portdó em •relevo OJ muito que se 
tem •feito é o que ha a esperar-se 
da illustração e· do empenho patrio-
tiao r daquellt!s que pettencem á cru-
zada da medicina . 11 

Deve 1ficar assignalado nos 'an-
naes e na imprensa ·do nosso Esta-
do, ~obretudo nos1corações dos 'mi-
neiros, o ·interview do "jornal do 
Commercio'lr que não ha ervi ço 
maior do que esse •qu se refere ao 
bcm'-'cstar da populaQão ·n lle ex-
posto ' com raro brilho , 

Nesse sentido, st !" Presidente, o 
Senado, que sempre acompanha to: 
dos• os pto'gressos qti vêm s mp're 
ernl auxilio ' tl'a 1 scieheia e dd S~ude 
Publi ca, deve se' setv i~ dessa occa-
sião 1\a ra ltransmittir ' ao sr .. dr. .' 
Ca rl O$ iChngns, qttc tanto eiQvou o 
nome <lc Minas no extrangciro . .. 

O sr. Passos Maia: ·- De todo o 
pniz. . . I• 'i!l ._, 

O sr. Camillo de Brito .. . as nos-
sas cdngratulações• pelo seu feliz 
!'egresso ;i · pntria e pelo renome 
que com;eguiu ·mais uma vez para 
Minas e•para o Brns il inteiro . 

Requeiro', pbis, f a•:rv .• ex c. irva- · 
se· de consultar• o Senado: para se 
mandar um , tel grarnma de fcli cita-
çcios. n s. ex c ! e1 que seja- tra-nscri-
pto nos' annnes o •lntervlew êlo dr. 

C~ulos Chaga publicado no, "Jor-
11'11 do Con1mcrcio", do Wo e que 
passo á · mãos de v. xc . 
" tlbm•ttido b voto 1o r.cquerl· 

m •u to verbal do sr. Carnl llo de 
Brito) é o I lCS I1l O approvado én'l am-
bas a parte . I , 

PuiJ/icarrio a que se réfer'ri o t'à" 
' dor ' 

I 
A MISSÃO D DR , CARLOS CHA. 

GAS NA EUROPA 
I I I Impressões do dl~ecVor do Depdr a-

I 
mento da Sauçle Publica 1 

, .A minha viagem á Europa, disse 
nos s. exc ., teve um duplo fim: 
oomparecer ás es ões do Comité 
dll Hygiene .da Sociedade das Na-
ções e rep~esentar o Brasil, oom os 
outros companheiros da missão, ·nas 
festas oen tenarias . de Pasteur e nh 
exposição internacional de .•Stras 

. bourg. Escolhi o en 1921 , para 
aquelle ~dmitÇ só ,agora, puqe so.m-
p1arecer a. ~eu~ tr~~~lh9s e ,ter c9· 

I nheéime11t0 dOS relevantes , qssUm• 
ptóS ',tle' ~~ ygie,n~ pupli, .~ ej ~ I mediCÍ• 
n'a social, de 9ue , ~i h . f.O~lt~pl. De-

1 vo declarhr," tle de l o~6, que minha 
I ' I I' I I impressão, toucern 1te aos fr s e ao 
m'écal1isn\.o de ac'çãó . do comité, foi 
d, · 1ais fâ'voraveis. Trata-se a c 
uln organismo ih1t 'ru cional de sei• 

j éll la da rhd10r I irhpo rtallCÍa, c'uj, 
ncHvillade se cxer l'a ho' sehtid d~ 
apcrleiÇbnr os 1trHbníhos ' de hyglc:.-
nc publica e de medicina socihl em 
to o mundo e 1dc , p, rqmove~ m~di
dp.s" ga ra,r\tidpr,as 

1

da ,dGf,e, ~ sa nit~ 
qa in r 1aci pai. 1 Do cony é f~zem 
pa,rte , individ \rali f eles de , r~nomc 
unjver~a l1 entre o utrí)~ Cal çt1tç c 

· Llo'b 13ernard d~ Françf\; M dscp, 
da ) n'a'11arc<1· Georg~ ~ u h,a,lw~ n .• 
díl Jr1 ~laterra; utrf\s)o,, da , !ta lia ; 
Cprriére, ~a 1issa; Curpming, dos 
~ s ta dos ,1/ ni os; ~yagisna , qo, Ja-. 
p·19; Ricar9o ,Jo r~c , , de, Pç ~ u~nl, 11 
outros nomes, tQclos 1~scollr c\Js d11· 
( J I t J A J I 

tr<~ 1 e l • n](! nto~ r,cl~ t;scn 1ari.~q?,J , h ~-
gienc é da medrcrna socral' uos dr -

. I,, - ,I I!J 11 • • I' t v rsos pa1zes. Frca uem evrc en c, 
de fnc ndm'es,' 'o pre1sllgro interna-

c1 nal do comité, cuja auctoridadc 
moral ·c faz sentir, de modo mais 
favoravcl, sobre os governos e so-
bre as administrações sanitarias re-
gionaes, assim promovendo inicia-
tivas de alto alcance e concorrendo 
para o aperfeiçoamento progressivo 
das medidas de saude publica. Em-
bora ignorada em suas minucias a 
nossa organização sanitaria, tive a 
alegria de conhecer a convicção 
unanime do comité de que o Brasil 
realizou, com Oswaldo Cruz, uma 
obra memoravel, na qual se presti-
gia a capacidade technica dos nos-
sos hygienistas e se recommendam 
a decisão e as energias do brasi-
leiro, capaz de promover o cngran. 
tlccimento de sua patria e de digni· 
tical-a perante o mundo. 

exercida em nome de altos interes-
ses collcctivos. 

Dcss • modo, foi-nos possivel or· 
~a ni za r um regimen snnitario logico 
e uniforme baseado em princípios 
scientificos irr futaveis, embora 
adaptado ás condições do nosso am-
biente e da no. sa evolu ção social . 
Não acontece o mesmo em alguns 
paizes de mais antiga civilização, 
nos quaes a tradição crêa prejuí-
zos e preconceitos, que constituem 
muitas vezes obstaculos irremovi-
veis ao melhor criterio techni o. 
Nelles, em alguns delles pelo menos 
falta ás organizações sanitarias um 
schema technico-administrativo, fun· 
damen tado na boa doutrina e ba-
seado nas condições sahccionadag 
pela experiencia . As leis de saude 
publica não constituem alli, como 
entre nós, um todo harmonico, um 

Expuz, de modo exacto, a nossa verdadeiro codigo sanitario cujos 
(Jrga nização actual, e procurei sa li- capítulos se continuam na unidade 
cntar principalmente alguns de seus de criterio technico e de irituitos de 
aspectos essenciaes, concernentes á prevenção ; ao contrario, a legisla-
hygiene preventiva e á medicina SO· ção sanitaria em taes paizes, por 
cia l. E foi para todos uma surpre- isso mesmo qlfe vae sendo organiza-
za verificar que um paiz tão novo, da de modo progressivo, é constitui-
quanto o nosso, houvesse attingido, da de actos esparsos, subsidiarias 
em curto prazo, grau assim eleva- de factores diversos. Está claro 
do de aperfeiçoamento technico c que assim apreciando os factos, não 
administrativo em assumptos de , fazemos qualquer censura ás admi· 

nistrações sanitarias de outros pai· 
saudc publica· zcs, senão que apenas salientamos 

Não tenho constrangimento em condiçiies especiaes, que muito con· 
referir-me no apreço dos homens de correm para a efficacia do 1 nosso 
sciencin do cxtrangeiro á obra de rcgirnen . Nem poderia cu fazer aqui 
hygiene publica rea lizada no Bra- apreciaçõe.s desfavoraveis quan~o 
sil: é clla a resultante de predica- pude. ad1nrrar o ze!o com qu_e sao 
dos natos da nossa raça, da nossa 1 c~nsrderados, em drversos parzes da 
intclligencia e do esforço de nossos Europa, o~ gran~e~ problemas de 

I' 1 't . e do patriotis- saudc publica, pnnc1palmcnte aquel· mcc rcos, c o cn eno ' les sobre os quacs mais se deve 
mo d~s n os~os hom~ns de Estado 1 exercitar a acção do Estado. Assim 
que tem sab1do co.ns1derar as cou- é que na França a prophylaxia da 
sas ~a saude publica de um ponto tuberculose vae sendo hoje realiza-
de v1sta supenor. Além de que, e da de modo intenso technic~n,1entc 
devo sa lientar esse ponto, aos nos- orientada pelos especialistas de 
sos legisladores foi possivel formu- maior renome e executaqa com ab· 
lar leis sanitarias de accordo com solutil segurança de ex i to·' 
as melhores doutrinas scientificas, Foi alli, essa humanitaria inicia· 
ccrto!'l de que na sua execução en- tiva, uma das con$equencias da gran 
contrariam, como têm encontrado, de guerra que augmentando de mo-
o concurso imprescindível e decisi- do consideravel a morbilidade e 
vo do nosso povo sempre cordato mortalidade pela tuberculose, tornou 
e accessivel á a u~torid<1de, quando imprescindiveis providencias cner· 
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gicatl, ;tfinl dI limitnr o~ mnlcflcios 
da p •stc hrancn c :tssim Ha lvt~gunr
ditr os dc:;tinos de nossa urnndc ra-
ça. Foi · 'til; tlln dos nsstnupt s que 
na Europa n111is me inter ssararn, 
p rqtl I a tuhcrculosc cunstituu entre 
nós o maior problema de hygicne 
urbana. 

Tenho affi rmnd que no Rio de 
Janeiro dcvcmoH considerar a pc. te 
hrancn verdudeit·a Cll lamidade pu-
blica, e empunhar no seu cómbate o 
melhor de nossa actividade de hy-
~iOni stas, no intuito de fazer caliir 
.o elevado coefficicnte de mottali-
dade pela doença, que nos rouba 
annualment mais de 5 mil vidas. 
Possuimos um serviço especia l de 
prophylaxia da tuherculose, o qual 
será ern breve servido vantajosa-:. 
mcn te por urn dos organis'mos maj 
valiollos nas providencias de hygie-
nc puhlica 1 qual seja o co rpo de en-
fermeiras visitadoras technicamentc 
instruidas. Faltam-nos, porém, al-
guns elementos essenciaes, de acção, 
entre elles um grande hospital par"' 
os nossos numero!;os tuberculosos 
pobres e alguns prcventorios, para 
adultos e principalmente para cre-
nnçns. Não temos cuidado até aqui, 
pcln deficiencia de meios, de defen-
der a infancia contra a tuberculo"-
e pnra esse aspecto primordial da 
prophylnxin devemos voltélr éltten-
çiio d<lc ididél . Nesse ns. umpto, de 
capitnl iritcresse pa rn a nossn ter-
rél, . todos os sncrificios, os maiores 
sacrificios finélnceiros, se justificam 
em :lltas rnz1irs de humnrlidnde e 
de patriotismo c s5o fnrtamcn-
te compensados em resultados im-
rnediatos . renho n· scgurnnca de 
que o nctual governo da Rcpu-
hlica, nntes ·de findnr seu quatrien-
nio, terá renllzado nesse terreno 
obra meritoria e definitiva . 

No intuito de promover o aper-
feiçonmento déls ddministraçoes 
Sél ni t'arias em todo o ntundo, o Co-
mité de hygienc da Sociedade das 
Nétçiles org-él nlzou miss1ies d'ç t•stu-
cfo para os f tl'ncciodélrios tcchni-
cos de saude pt1blica,, os 'quaP." !;~. o 
·nvindos a diversos paizes p '111-

cipa lmente 'élquélles onde, m~ll.wr 
sé ·cuidn ele hygiehe c tlc rnedttttln 

' ~ cin l nfim d' aprovei la rem da c:<-
p •ri ·nti:t e dos •nsinnmen tosl d · 
nutr s povos. :fita iniciativa, cujas 
·v:lltt!lg '"· prnticn~ são •viden-
ll'S, tonlou-. c po~~> ivcl graças 110 
concursal ' finHnceiro da Fundação 
R ckfeller, que fornece ao omi té 
011 necessorios fund s om quattlin 
annunl bastante elevnda . Pétra 
aquellas mis~õcs nproveitam-se 
funccionnrios sanitarios, de prefe-
,rcncia os de maior cnpacidadl! 
da. ad1ninistraçõc. de todos o pai-
zes mediante designação do rc!>-
·pe~tivos governos. Até agora nã 
havia mos concorrido a e. ses traba-
lhos; venho, porém, auctorizal-o a 
enviar 2 ou 3 dos medicos do De-
partamento, afirl1 de tomarem par· 
te na primeira missão de estudos, 
que se realiza nos Estado. Unidos 
da Ame rica do Norte. 

Mais honrosa foi para nós a re-
solução do Comité de que uma das 
proxima. miss1ies de estudos tenh:1 
logar no Brasil, onde os trnbalh~s 
de hygiene publica offerecem ensi-
namentos aproveitaveis a ontl'os 
paizes. 

Os assumptos de defesa sanitn-
ria internacional merecem toda a 
actividadc do Comité, que ahi pa · 
rece agi r, de pleno accordo C?m o 
Officio Internacional de Hyg1cllc. 
Nesse ponto, pó de rcco11hecer n nc · 
cessidade de actuarmos, de modo 
mélis assiduo, nnquellcs dois orga-
nismos' in.ternacionaes, tanto ti O 
Comité quanto no. Offi,cio, afi&.,.~le 
cl fct1derm os os Interesses s- .t-
rios do Brasil. 

!:' curioso referir que a unica 
convenção sanitnria internacional 
existente; IJela qual nit1dn hoje tiOs 
orientélmos, é n de Paris de lfll2 . 
Orn, nessn cot1vcnção, dcstinnda :\ 
defe~a Séltlitaria intetnacional con-
tra as cl •nomi nadas doençns pesti .. 
let1ci aes (f f;!b re amarelln, peste hu-
bonica e cholern), encontrnm-sc 
dispositivos absolutnmetlte atla-
chronicos, em desacco rdo com él 
doutrinn sc ientificél moderna, c em 
dcsaccordq principaln1cnte .com os 
t1pssos interesses commerctaes. O 
Officio de Hygiene, em demorados 
trabnlhos prcpnràtorios, estabclc-
ceu ' as1bases para n nossa convcn-
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ção, qu ' terá de s r approvada 
num nvcnio snnitario intcrna-
cionn l n realizar-- c. lt1fclizmcntc, 
e apesar ele s •rmos um dos pni-
zcs mnis interessados no nssumpto, 
não tivemos qualquer interfcrcncia 
nos trnbalhos prévios do fficio, 
cabendo-nos agorn o dever de com-
pnrcccr no cot1venio, quando ellc 
tenhn lognr. 

No Comité da Sociedade das Nn-
çiics I mbrci uma providcncin, que 
se nos nfigura de toda relevancin 
c unica cnpnz de hnrmoniznr, com 
a defesa san itaria intcrnacionéll, os 
interesses commcrciacs dos diver-
sos paizes, especialmente os do 
Brnsi l . Lembrei a vantagem de ser 
organizndo, pnrn ~ navcg~ção in-
tcrtlncional, o scrv1ço de tnspccto-
rcs sélnitarios marítimos, tiOS mol-
des ndoptndos para n nossa nnve· 
gnção de cahotngem. Desse modo 
haveria sempre a bordo dos grnn-
dcs navios um funccionario techni · 
co com auctoridadc internacio-
tln'l rcsponsnvcl pelas condições 
snn'itarias do navio. Não cus 
tn evidenciar as vantagens in-
cah.:u lnveis dessa providenciél, no 
que COI1'CCI'I1e á defesa séln itaria c 
tambcm ti O que respeita ás relações 
commerciacs. Em primeiro Ioga r 
devemos sa lientar que os grnnde~: 
transatlanticos, conduzindo do nos-
so pnrn outros paizcs milhares de 
indivíduos, de proccdct1cias as mais 
diversas, constituem real perigo in-
tcrnnciotln l, pela opporht11idadc da 
diffusão de doenças cpidcmicm;. 
Nem se comprchcndc que a bordo, 
em collcctividadcs assim numero-
sas, não se exerça de modo pcr-
mnnentc a vigilancin snnitnria. 

/l.s visitns mcclicns nos portos de 
chcgnda, providcncin tleccssaria c 
ndoptélda actualmct1tc, nem sempre 
poderá surprchcndcr incidentes 
mnntidos a bordo, que escapnm · 
inspecçõcs rapidas c t1iío pass~rinm 
despercebidos n umn auctondadP 
que exercesse sua acçiío durnn i 
toda n viagem. 

/l.lém disso, algumns occorren-
cias morbidas d<' bordo, que amea-
çam a sn udc collcctiva, ex igem pro-
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vidcncias immcdiatns, não sõmen te 
no inter . se dos passageiros, mas 
acima de tudo tto intuito de ev itar 
a contaminação evcntunl dos por-
tos de chegada. Cumpre nindn no-
tar que ns visitas a bordo, na cl11 
gada dos vapores c para que sejam 
gnrantidoras de nossa dcfcsn sa ni-
taria exigirinm, como exigem, tem-
po muito prolongado, com prejtti -
zos notavcis pélra as companhins 
de navegação, constrangimento pa-
ra os passageiros c, difficuldadcs 
pnra o commcrcio intcrnacionnl. E 
tudo seria cvitavel si, ao chcgM o 
nnvio ao porto de destino, a auctori -
dadc sanitaria referisse todas a!; 
occorrcncias c declnrasse o navio 
limpo. O csscncinl ahi pnra que :1 
providencin seja possível e cfficnz. 
é a idoneidndc profissional do me· 
dico de bordo; claro está, porém, 
que num nccordo entre os paizcs <· 
as companhias de navegaç~o ficél -
rinm determinadas ns condiçücs de 
admissão dos inspcctorcs ·anitn-
rios maritimos, os quacs, emhor:> 
pagos pelas companhins, só scrinm 
admittidos npós provas de compc-
tencia, prcstadns perante élf. ndtni · 
nistraçõcs sanitnrias dos paizcs 
interessados. Não h a como rccu-
snr vantélgcm a essa providencia; 
vantagens c maxima opportunida · 
de, élgora que ns correntes cmigrn-
torias c as relações commcrcinc~: 
se fazem mais intensa!> entre os ou 
tros c o nosso pn iz. 

lncluiclo numa commissiio para 
dnr parecer, a pedido do governo 
da Hollanda, sobre ns condições 
ncccssa rias afim de que todos os 
navios tenham livre pratica nos 
portos hollandezcs, insistirei aindn 
sobre esse assumpto c tenho cspr·-
ranças de que em breve possamos 
chcgnr á solução dns mais fnvora-
veis não só pélra a defcsn snnitn-
rin Ínternacionnl, qunnto ainda pa-
ra o commercio e para ns compn -
nhias de nnvcgnção transa ttanti -
ca. 

Passo a referir-me á represcnf't 
ção do Brasil nas festas centena-
rias de Pastcur c na Exposi.ção de 
Strasburgo: 
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As festas de Pasteur fo-
ram realizadas com pompa ex-
cepcional c a cit as comporccc-
rnm representantes d • todo o mun-
do civilizado, que assim testemu-
nhou sua veneração pelo maior dos 
bcmfcit rcs da humnnidad •. Alli 
se r uniram grandes vu ltos da sci-
cnda universal, c foi aquclla uma 
cxccllcnte opportunidade de se co-
nhecerem pessoa lmente, c rnnis se 
unirem pela solidariedade profi ssio-
nal, rnedicm; c pcsquizadorcs de to-
dos os paize~. que de longe se cs ti-
mnvam pela permuta de idéas c de 
trilbnlhos sc icntificos. 

A missão do Brm;il foi carinhosa· 
mente recebi da pelo gove rno da 
r-rança, que lhe dispcndcu todas as 
n t tcnçrirs. 

Na solcmnidnde da Sorbonne, 
sem duvida a commcmoração de 
maior rea lce, falaram apenas 5 ora-
dores, entre clles um elos represen-
tantes do Brasi l em nome da Ame-
ri ca Latina. Entre ns outrns sole-
mnidndcs fornm profundamente 
cmociantcs a visita ao museu e ao 
tumu lo de Pasteur, no respec tivo 
Instituto, c n inauguração do gran-
de monumento ele Strasbourg. 

No Instituto Pasteur foram os 
representantes cx tran gciros recebi-
dos pelo ,grande Roux, uma das fi-
gurns tpais eminentes dns sciencias 
con tcmpornncas, c que recebeu na 
Sorbonnc, quando nominalmente ci-
tndo no discurso do Ministro da Hy-
gicnc, uma commovcdora manifesta· 
ção de milhares de pessoas, que oc-
cupnvélm todo o grande amphithca-
tro. Em Strnshourg, qunndo se inau-
gurou o monumento em frente él Uni 
vcrsidnde, coube á Borclct fél lctr em 
nome dos institutos c universidades 
de todo o mundo, produzindo elle 
11m elos mais notaveis elogios que 
con heço da obra de Pasteur . 

Para synthcti zn r, devo affirmar 
qne as festas centenari as de Pasteur 
reprcsen ta ram vcrdadei r a apotheo-
sc dn scicncin c constituíram ~~ 
mnior glori ficação de uma memori él 
por todas ns nélçõcs do mundo. 

Oél instél llação de nossél exposi-
ção em Strnsbourg incubiram-se al-
guns de nossos companheiros, que 

só pcrmnncccrarn 2 dias em Pariz, 
á •spcrn que o nosso material che-
gasse á Capital ela AI sacia . Ao 
13rnsi l foi reservado um grande es-
paço no rc into da exposição, ape· 
nas sufficicnte para os nossos mos-
truarios. 

Grnçm; á nctividad de mt•us com-
p:ur hciros de missão c apcznr ele ha-
vt•rmos chegado bastante atrazados, 
o nosso pavi lhão ficou installado 
<len tro de cu r to prazo c começou 
desde logo a despertar o maio r in-
teresse de quantos o vi ·itaram. Não 
cw;tou que rcccbcsscmos as mais 
li ·lllro ~;as cxpress<ics de applausos c 
n toda gente cn usn va surprcza re-
con hecer a obra notnvel de traba-
lhos rcn lizados no Brasil . Os gran-
des congressos internacionaes reu-
nidos em Strélshurg constituí ram 
!·xce llcntc opportunidnclc para que a 
nossn exposição fosse élprcciada 
por grande numero de medicos dn 
França c de todos os paizes. Nos 
ultimas dias ele julho realizaram-se 
alli os congressos elo cancer, ela lc-
prn, da syphili s c doenças vencreas, 
scnclo o Rrasil em todos clles repre-
sentado pelos professores Eduardo 
Rabcllo e Borges da Costa, que 
apresentaram trabalhos nacionaes 
muito npplaudiclos . Deixei de com-
parecer a esses ~ongressos porque 
se rcnli zaram poucos dias antes de 
mcn regresso c ou tros deveres não 
me pcrmittirnm regressa r a Stras-
hnrg. 

Convém referir que o problema 
do cnnccr é hoje encarado com em-
penho mnximo por todas élS naç!ies, 
nttcndida n diffusão assustadora dn 
terrí vel doença. Por toda a parte 
se 0rgnnizmn institutos de pesqui-
zéls e ele tratamento do cancer, sen-
rlo nhi élproveitacln él acção do " ra-
dio", que se não corresponcleu, co-
mo mcthodo curativo, ás grandes 
perspec tivas dos primeiros dias, te-
ve él virtude de mais despertar a 
attenção do mundo para o grave 
problema c de proporcionar oppor-
tunidadc para que as pesquizas so-
bre o cancer se intensifi cassem por 
todél a parte . Trélbalhos de real va-
lor foram levados ao congresso e 
elevemos nutrir fundéldas esperanças 

373 

de que o enio medico cons guirá, 
muito depressa, esclnr cer e se 
gran de capitulo de pnthologia . 

O Brasil, graças á acçfio profí-
cua c intell igcnte do pro f . Borges 
da Costa, a quem devemos n pri-
meira organizélção regular dos tra-
balhos sobre o cnnccr, poudc cvi-
d!.!nciar grnnclc es forço nesse as-
sumpto c ser nprecindo em inicia-
tivns ele alto nlcnnce. 

No pavilhão brasi leiro figurn cs-
plenclicla " machcttc '' do Insti tuto 
de l~ ndio de Bcllo Horizonte, no 
lado de outras que denronstram o 
notnvcl progresso de Minas Oe-
rnes em nssumptos medicas; c Le-
nho grande sn tisfacção em nffir-
mnr que nos foi da mais alta valia, 
no succcsso da nossn exposição, o 
concurso do dircctor da Faculdn-
dc ele Bcl lo Horizon te, c o de seus 
esforçados collabores. 

Tnmbcm a orgnniznção do servi-
ço de prophylaxiél mcn tal, que eleve-
mos á perseverança c iÍ capac ida·· 
de tcchnica ele Gustavo Mcdc l, foi 
justamente apreciado nos congres-
sos scicn ti ficos e na exposição. As 
ma gníficas installnçõcs de Engenho 
de Dentro,· representadas por "ma-
chcttes" admiravelmente orgnn izn-
dns, mcrccernm no pavilhão brasi-
lei ro francos elogios e ev idencia-
ram él prcvidencia c o élCerto com 
que sabemos consiclemr os grnn-
des nspcctos da hygienc mental . 

Na parte de nossa exposição re-
lativa á hygienc c á medicina so-
ciél l, mcrcccmm especia l apreço os 
traba lhos de estatística clemogra-
pho-sélnitariél c a lucta contra as 
doenças venerens. O clr . Sampaio 
Vianna,. cu ja nctividadc no Dcpnr-
tamento Nél cionnl ele Snudc Publi-
ca constitue uma dns melhores evi-
dencias do nosso zelo e capnc idnde 
profissional, empenha-se em nos fa-
cili tar elementos de dcmonstrnção 
que impressionaram fundélmcnte 'J 
cxtran gei ro e dcrélm idéa cxacta do 
quanto conseguiu entre nós, o 
mcthodo scientifico bem élppli -
cado na lucta contra a doença. 
As estatísti cas relativas á febre 
nnlélrella e á peste foram aprecia-
das no esforço que traduziam; c él 
rcducção do coefficicnte de morta-

lidadc elos ex trangciros, de 58 :t 
14 %, corno t:ons ·qucncin dns nw . 
didas de prophylnxin, foi nlta · 
mente signific:tliva do nosso em · 
pcnho em receber no Brasil o CO II · 
curso do trabalho de ou tros povos, 
em fnzcr de nossn pntria um r:r ran -
de abrigo de vida sadin c de'' feli-
cidade. 

H a ape11ns quatro nnnos que in i . 
ciümos, entre nós, a luctn ·ontra 
as docn~as Vl'nercns . E, apesar 
dissl), con seguimo~ dnr ao scrviw 
tal CXIcnSiiO C cfficiencia, consc· 
guimos orie11ta l-o com tanto nccr .. 
to, que devemos affirma l-o com 
11fania, nenhum outro pniz hoje 110s 
excede nesse terreno. Foi essa n 
convcnicncia que adquiri npreci-
nntlo identicos serviços nn França, 
Inglaterra, Belgica c Suissa . Ao 
professor Eduardo Rélbcllo deve-
mos esse grnndc passo no terreno 
da medicina socia l, c todos os lou-
vores nunca excederão o alto me · 
rito de seu c. forço c rara compc .. 
tcncia. A Strnsburgo leviimos n 
reproduc~· iio, em miniatura, de to-
do o material rclntivo ú lucta con. 
trn as doença. vencreas, ex posto~ 
na Exposição brasi leira . E, nlém 
disso, o professor Rahcllo, em cli-
vcrsns conferencins rcali zadéls em 
l)nris, e Strasburg, poudc tornar 
conhecidos nossos traba lhos c, as .. 
sim, dar grnndc relevo iÍ ob a brn· 
si lcira, npplandicla sem restricçücs 
pelos maiores especialistas. 

Para evitlenciél r o nprcço com 
que crmn aprec iados os nossos tra-
balhos, não :ó relativos ás doenças 
vcnerens, qnanto aintl él élO canccr, 
á tubercnlose, f1s doenças trans-
missíveis, á proph ylaxin rural, c 
élinda nos estudos de Manguinhos, 
devo referir 11111 ponto que nos foi 
nltélmcntc honroso: llél sesRão illall-
gural elo Con grcs. o lll tcrnélcionél l 
ele Lepra, em Strnsburg, o Minis-
tro ele Hygicnc, Assistcncia e Pre-
vidrncia Social ela FrélnÇél, M . 
Strauss, prc~; idc nte de honl'él do 
Congresso, refer iu -se de modo ex-
cepcional á exposição brasilci rn , 
snlicntantlo o nosso es forço c él J)-
plauclindo 11 obra de sc ic11 ciél c de 
humanidade renlizéldil no Brasil , e 
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terminou convidando todos os con-
gressistas a visitarem o pavi lhão 
brasi leiro, onde iriam admirar a 
rara capacidade de urn paiz novo. 
E, assim, se reconhecia o esforço 
dos nos. os patrícios, cuja acção pa-
triotica c intclli gcntc nem sempre 
é considerada, entre nós, com jus-
tiça. 

Direi agora, antes de terminar, 
alguma cousa sobre a parte do In-
stituto swaldo Cruz na exposi -
ção. Devo fazcl-o sem constrangi-
mento, porque, reproduzindo aqui 
conceitos que uos honram, presto 
homenagem a uma mcmoria abcn-
çonda c prestigio o trnhnlho de 
um grupo de pcsquiznclorcs brnsi-
lei r os, cuja nctividade nos tem va-
lido o esclarecimento dos mais im-
portnntes problemas cln nossa pa-
thologin. Por toda parte, em todos 
os grandes centros de sciencia, o 
Instituto Oswaldo Cruz é conheci-
do e justamente apreciado no es -
forço de seus pcsquizadores. 

Quando, no Instituto Pastcur, 
fu i apresentar minhas homenagens 
ao grande Roux, dcllc ouvi a se-
guinte phrnse, que aqui refiro qua-
si textual : - "Tenho o maior apre-
co c admira ão pelo seu celebre 
fnstitnto e é com muita sa tisfaccão 
que recebemos as suas memorias 
scicntificas, certos de que ncllas 
sempre encontr:~mos alguma cousa 
nova" . 

Isso me foi dito, agora, ha ape-
rws dois mezes, justamente no mo-
mento em que s<:: procma deprecia r 
aquclle patrimonio da nossa cultu-
ra, aquella evidenc ia da nossa ca-
pacidade technica. E n cspontanea 
apreciação de Roux, o juizo do ho-
mem que é hoje uma das glorias 
mais lcgit im ns da França c de to-
da a humanidade, vale como pre-
mio de honra aos meus companhei-
ros de Manguinhos e como respos-
ta ás investidas inocuas de alguns 
malfadados iconoclastas. 

No pavilhão brasileiro o Institu-
to Oswaldo Cruz fez-se rcpresen-
téll· por todas as suas secções 
de trabalho : anatomia-pathologica, 
mycologia, bacteriologia, entomo-

logia-parasitologia c pathologia •x-
perimcntal. Tudo lcviunm; quanto 
pudesse demonstrar a actividadc 
do nos o Instituto c tornar eviden-
te o esforço de meus companheiros, 
que se empenham em augnrentar 
um legado valioso c que se dedi-
cam, até a ahnegaçflo, á obra do 
mestre. 

Ainda uma vez o nome de Oswal-
do Cruz, foi justamente consagrado 
no cxtrangeiro, c seu gcnio apre-
ciado na grandeza de beneficios in-
c<~lcu l :wcis. E foi com muito orgu-
lho n:rcional que nffirmei, por to-
da p:rrte, devermos a um só homem, 
.1 seu ~ idC:lcs ele amor c de trnhulho, 
:'1 ~ua fé inah;rlavcl c ús suas encr-
~: ia s inconrpa raveis, todn n nossa 
evolrH,:iio em assumptos ele hygi ·nc 
publica c de medicin :.~ experimen-
tal. 

Deixei para o fim um acto de jus-
tiça c de agradecimento ao dr. Eu-
rico Vi lleln, um dos mcmhros ela 
missão hr:isi lc.:ira, deve o Instituto 
Oswa ldo Cruz todo o cx ito ela cx-
posiçiw ele Strnsburg. Ainda no 
Rrasi l, coube-lhe providenciar p:ll'a 
que levassem os ma !criai scicnti fico 
que rccommenclassc o nosso lnsti-
tJJtn . E, auxili ado pelos seus esfor-
çados collcgas c po r todos os fun -
rcionarios de Manguinhos organi-
zou com mcthodo c alto critcrio tc-
chnicn a nossa exposição. E, em 
Strashurg, foi cite aclm iravel crn 
actividade, trahalhanclo dias segui-
dos sem esmorec imentos, vencendo 
todas as di ffi cnldades e conseguin-
do, :tfinal , apresentar o nosso pavi -
lhão installado com o maximo pos-
sível ele pcrfciçflo . Valeu-lhe muito 
n :11 rxilio de Burle de Figueiredo, 
nssistcntc do Instituto Oswaldo 
Cruz, o qual dispensou á exposiçfto 
rle Mang11inhos ca rinhoso esforço . 
E va lcrnm-lhc ai nda a acção simul-
tnnea de Prabcll, Riedcl e Borges 
da Costa, todos empenhados em que 
o Brasil se apresentasse dignamen-
te. 

Tive opportunidade de reconhe-
cer, aindn uma vez, os raros pre-
dicflclos ele Villcla, cuia capac idade 
nrgani zaclora foi revelada com exu-
herancia na installação elo Hospital 
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. Frnnci co de Assis c •m outros 
serviços por llc prestados, corno 
JJICII nsslfltcntc, no d partamento Na 
cional de Saudc Publica. 

Finalrncntc, cabe-me registrar a 
cari nhosa acolhida feita ó missão 
brasi leira pelo sr. embaixador do 
I r<tsi l na França, empenho de 
s. ex c. em concorrer pa ra o melhor 
exi lo da nossa rcprc cntação. Foi 
cllc crn extremo genti l para com to-
dos nós c aqui lhe deixo a expres-
sfw de meu reconhecimento. 

Passa-se á 
Apresentaçfio de pareceres, proje-

ctos, indicações c requerimen-
tos. 
O SR. RIBEIRO DE OLIVEI· 

l~Â. obtendo a palavra, offcrece e 
envia á Mesa pela commissão de 
Finanças, os seguintes 

PARECERES 
Sobre um requerimento da viuva do 

ex-collcctor de Bambulzy 
A commissão de Finanças a que 

foi presente o requerimento de D. 
Marciunilla Montijo, viuva do ex-
collcctor, Sergio Montijo, pedindo a 
restituição da importancia de .. ... 
4:858$ 105 com que entrou para os 
cofres do Estado .em consequencia 
de roubo na respectiva collectoria, 
apresentando documento de sua in-
culpabilidade, é de parece r a com-
missão e requer que seja ouvido o 
governo a respeito. 

Snla elas commissões, 22 de agos-
to de 1923. - Ribei ro de Oliveira. 
- João Pio. - Getulio de Carva-
lho . - Levindo Coelho. 

Sobre o projecfo n 29, da Camara 
A' commissão de Finanças foi 

presente o projecto n. 29, da Ca-
nwrn dos Deputados, já votado em 
I . " discussão no Senado. 

1\ commissão j11lga que no caso 
concreto é o assumpto mais da ai-
cada da commissão de Legislação e 
Justi ça, visto como trata o projecto 
de ma teria de poder judiciario. As-

sim, a cornrnlssão de Finnnças re-
quer a audicncia da de justiça c 
Legislação. 

Sala das Cornmissõcs, 22 ele agos-
to de 1923. - Ribeiro de Oliveira. 
- João Pio. - Getulio de Carva-
lho. - Lcvindo Coelho. 

Terminando sscs pareceres em 
requerimento, entram em discussão 
c são, sem debate, approvados. 

O S I~. CAMILL DE BRITO, 
obtendo a palavra, offcrece e envia 
á Mesa, pela commissão de Legis-
lação c justiça, o seguinte 

PARECER 
Dá para discusstio o projccto 11. 

5, do Senado, sobre colonias cor-
reccionaes. 
A cornmissão de Legislação c 

Justiça sobre o projccto n. 5 cmit-
tc o scl!u intc parecer: As colonias 
correccionaes crcadas no Estado em 
virtude da lei de 19 de seterphro 
de 1911 , não foram ainda instnlla-
das, ;qwsar dns providencias pos-
tas em execução pelos poderes pu-
blicos para tornar mais efficazcs as 
cxil!cncias da justiça preventiva 
contra os menores vagabundos c 
viciosos. 

O Congresso das Municipalida-
des, dentre as suas conclusiles, re-
fere-se expressamente a essas co· 
lonias, por ser uma das exigencias 
do trabalho o aproveitamento d<' 
braços desviados na inclolcncia e 
na mendicidade. 

O projecto procura nttcnrlcr n 
tão util e urgente medida, cstalwlc-
ccn do a cooperação elas municipa-
li d:~cles por meio de verbas nos or-
çamen tos c cessão ele terrenos . 

As colonins serão fundndns "nh 
propostn das Cf\mnras, sendo cllas 
ns aur mais directamcnte são nre-
i JJ dicad<ls pelm; nvessos ao trabn-
Jho. c. além disto, as iniciadorr~s rlc 
servi ços attin cntcs a interesses ln-
cacs . 

O projccto. dando vigor ás disno-
siçoes applicaveis da lei n. !Jfi l , 
de 19 ele se tembro de 1 9·11, completa 
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o r.egimcn ad quado a mcnorc ' , por 
mc10 das prcscripçõcs a serem re-
gulanlcntaúas, w nforme o art. 2." 

Quanto a penitenciari as já foi 
planejada a construcção da pcni-
tL·nciar ia agricola, determinada em 
lei de 1920. Não sendo adepta-
do o n:gimen d • penitenciarias 
. . . des tinadns exclusivamente a 
lllllíl npolica ão industria l, o proje-
cto pr ·fere uma peni tencia ria mo-
ciclo. 

Coei. Penal no nrt . 45 refere-
se a esta, que comporta com o iso-
lamento o trahil lho que vae dar em 
resu ltndos a r gene ração . 

' commissão pa rece que o pro-
ic•cto deve ser discutido em 2." dis-
russão c approvado. 

Sn la das Sl•ssiH!S, 22 dl' :-~~osto 
de 192::! . - Camillo de Brito. -
Miguel de Lnnnn . - Valladares 
Rihcir , d!' nccnrdo com n conclu-
siin rln parecer. mns rcsa lvando o 
direito de emendar o projecto, em 
11 11 :1 lqne r das di. cussrit>s suhseq ucn -
tr•s . O nrocrsso da lei n. 5117 de 
Hlll. nlcm de incompleto, não me 
pnrece garantir bastante n liberda-
de ri os mineiros. - 22- R-23. 
·-A imprimir-se. 

Interesses ria pr•ctwria 
O SR. BASILI O DE MAGA-

LHÃES : - Sr . Presidente, oedi a 
palavra pa ra apresentar 110 Senado 
uma indicação. Diz re,·peito á pe-
cunrin , isto é, nos legitimas inte-
resses rle 11111<1 industria ·que,dcpois da 
il!:( ricol<J, é a que representa o maior 
rnl'f fi ci •n te niío só dn s rendas pu-
hli cns, ma:-> aindn , tn lvcz, dn riquc-
líl nn rticular . 

Tive ensejo, sr . I residente, de 
nrnmovcr a reunião, nesta Cnpital, 
de umil commissão de crindorcs, in-
v · rni s t t~s c ex port<~ do re s ele f!a clo, 
por o rc<~ sifio da ultima ·risc. Dessa 
~·o mmi ssfin fi zcrnm pnrtc cs tancici-' 
ros residentes n~sim no meu mttni-
r. ipio como nos de Bom Sttcccssn, 
J.nvras, l111pecl'ri ca, Arccburgo, S. 
Gothq r do, Araxit c outro · do nos· 
so Estado . 

Fui u o orgam c colhido por essa 
commissão para iuterpretar o seu 
pensamento, para expor os seus de-
sejos c indicar as suas uecessida-
des perante o então dignissimo pre-
sidente de Minas, - o sr. dr. Ar-
thur Bernarde , hoje presidente da 
Republica. 

A s. ex c. demonstrei a angustio-
a situação da industria pecuaria 

em nosso Estado, e, havendo s. exc. 
examinado detidamente, ponto por 
ponto, as reclnmações do criado-
res mineiros, as necessidades pre-
mentes da pecuaria , então assober-
bada por tremenda crise, formulou 
promessas que esperamos venham a 
ser em breve cumpridas. 

Mag occorreu o seguinte facto: 
havendo cu recebido uma carta c 
um telegramma de importantissimo 
cri 11 dor, residente no municipio de 
Bambnh y, queixando-se de difficul-
dadcs de trnnsporte de gado por 
p <~ rte da E. F. Oéste de Minas, 
não podia eu deixar de encaminhar 
immcdiatamente, como fiz, ao sr. 
Presidente da Republica, a justa 
reclamação a que me refiro. 

E, com enorme de'sgosto da mi-
nha pnrte, verifiquei que chefes de 
se rviço de uma das estradas de fer-
ro federaes, faltando á verdade que 
lhes cumpria dizer, illudirnm o di-
rcc tor dessa estrada, collocando-mc 
pernnte s. exc . o sr . Presidente da 
Rcpublica n11s condições de um 
mentiroso. 

fel izmente, reunindo-se nes ta Ca-
pital o Congresso das Municip:-~li
dndes L' mostrando eu ao Presiden-
te da Ca mnra de Bambuhy uma car-
tn por mim recebida de s. ex c. o 
sr . Ministro da Viação, 11:1 qual me 
foram communicadas as informa -
ril('s do clirector daquella Estrada. 
:-~sscguro u . me elle que era proce-
<knte :t rcclamncão por mim cnca-
111inh11cl:t fJO sr . Presidente da Repu-
hlir ít, c o amigo, que, por meu inter-
media, fize ra o se u appello ao Che-
fl' dn Nação lambem me escreveu 
affirmando ser real. e não phan-
ta stica, fi reclamação de que cu 
fôra mandatario . 
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E' certo, r . Presidente, que a O sr. Basilio de Maga/llães : -
zona da pecuaria é, em geral, uma .Como hem ponderou, 111 aparte, 
zona pobre . Emqunnto a lavoura nobre sr. Hcnador residente cn1 
cafécirn uma singular valorizado- Unanhães, o nosso ciistincto collc-
ra do so lo, como acontece na zona g-a, sr. cnador Vieira Marque~, no 
da matta, existem na região pasto- Congresso das Municipalidades, 
ril vasto latifundios, terras quasi apresentou a respeito urna bem 
que dcsa preciadas, porque, segundo formulada moção, que pedi a l' . 
me consta, cada alqueire é occupa- exc . me desse para assignar; mas, 
do por duas ou tres cabeça de infelizmente, o Congrcsgo- não pu-
gado. dia receber essa moção, c, si não 

Não é prcci amente o transporte me engano, ella não poudc se r en-
do gado que dá renda ás estradas caminhadn. 
de ferro, ao pa so que as saccas de Mas, o imposto criado pelo podc1 
c a fé fazem crescer cxtraordinaria- legislativo federa l sobre o quei jo 
mente os lucros das ferro-vias na- veiu extinguir quasi de todo uma 
cionacs, como succcdc em S. Pau- no 'Sa util i sim a industria: os pc-
lo c na zona da matta ern Minas. que nos manipuladores 'do queijo 

• 1 essas estradas de ferro prc- abandonaram completamen te essa 
tendem cumprir a sua missão pre- o.ccupação a que se vinham cntrc-
cipua, que c faci litar aos c tanciei- gando desde longos ann os. A ren-
rn · a exportação de seus produ- da calculada parn o imposto era 
r.tos, não podem continuar no pé de 7.500 contos c é bem prova-
l'l11 que se acham, criando-lhes não vcl que a arrecadação não attinja 
faci lidades, mas di ffi culdadcs de a essa quantia . 
todo gcnero . O sr. Passos Maia: -- O il~ pos-

Com effeito, nos pontos em que to veiu asphyxiar a pequena in-
é mais intensa em Minas a criação clustria el o queij o. 
de rebanhos, urge se estabeleçam O sr. Basilio de Magalhües: -
embarcadouros para o gado, ur- Veiu asphyxiar a pequena industria 
r,c se facilite aos criadores, que do queijo, como bem pondera o 
requisitem trens cspeciaes para .nosso distincto collega - o sr . 
o transpor te de se us productos; e, Passos Maia, qut é um dos mni 
íllllis ainda. urge se extinga em conhecidos estancieiros do Estado 
nosso Estado o systcma barbaro de de Minas Geraes. 
vinjarcm emoregados dos exporta- Ora, não pôde o Sen ado crusar 
.dores, não dentro do carro com o o~ braços indifferente dcante desc;e 
,.,asse que outrora lhes era facul- estado de coisas. Precisamos, 
fado .. mas em cimn do vagão, para portanto, de appellar para o gv-
tr:ttar ri o gado nas es taç<i cs de verno federal; c podemos fazcl-o, 
.,wrnoite ou nos pontos de haldca- • ainda mais tendo em vista as in-
{ão. formaçõe!l, que hn pouco levei ao 

Ha, além disto, outrn circumstan- conhecimento dcstn casn. de que o 
ciél sobremaneira gravosn p11 ra i1 sr . Prrsidcntc da Repuhlica, então 
nessa industria pastoril c rtn qual no governo de Minas, fez promes-
.n Senndo Mineiro não pó de e _ :as nesse sentido á commis ão que 
.qucccr-sc: é o imposto, lançaclo tive :t honrn de nprc. enta r a s. 
pelo Congresso Nacional no anno t:xc. 
.findo c que no corrente 11nno en- Estava~ . exc . J)élrrt deixar o 
tron em vigor, sobre o consumo do .rroverno c assim o declarou a com-
queijo. missão ele que cu fazia parte, c 
· O sr. Getulio de Carvalho : - · muitns das medidas alvitradas nãfl 
.O sr. Vieira Marques já deu o podi:-~m ser dc~dc logo postcts por 
alarme no Congresso das Munici- obra, por dependerem do governo 
palidades Mineiras. ffcdeml. 

• 

f 
\ 
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Assim sendo, formulei a seguin-
te indicação que passo a ler: (LI) 

_Tenho a honra de passar as 
ma c de v. ex c. a índícaçã que 
t.tc~bo de l ~r, na esperança de que 
SCJ~ rcceb tda c mereça a appro-
vilçao do Senado. 

(Muito bem/ Muito bem/) 
V ~e á M~sa, é lida, apoí<~da c en-

tra m11ncdtatamcnte em di cussão 
a seguinte ' 

Indicação 
ln.dico ao Senado que, por íntcr-

tncdto de sua Mesa, trcprcscntc ao 
Congresso Nacional, no sentido de 
r :~ rem . adaptadas as seguintes pro-
vtdenctas, tnstantementc rcclamadas 
pelo~ legítimos interesses úa pe-
ruana Mineira: 

n) Que seja abolido o impos to de 
conswno sobre lJUcíjos; 

b) que, por parte das estradas 
de fcr~o fcderncs, sejam faci litados 
:10s ,cmtdores carros c passagens 
dcst111ados ao transportc de 1-{ado. ' 

Sala das sessões do Senado, 22 
de agosto de 1923. _ Basílio de 
Maga lhães . 

O SR. PASSOS M/\ IA. - Não 
P?Sso deixar, sr. Prcsídente, de ad-
d tt :~ r algumas palav ras á indicação 
nnn to opportuna e tão bem justifi-
cada que acaba de fazer o sr. sena-
?or Bnsilio de Magalhães, sobre a 
tndustria do queijo. 
_O povo mi nei ro, sr. Presiclcnte, 

11ao se nega a pagar im postos, mcs-
1110 c?m .sacri!icios; mas o que o po-
vo. mtnctro nao suppo rta é a verda-
dcmt guerra que se lhe faz para o 
p:tgamcn to desses impostos. 
. São ta nté.ts as .diffic ulcladcs que 
cercam os mdustn aes no acto desse 
pa g-:u ncnto, que ha um ve rdadeiro 
pn:juizo na sahída de seus produ-
dos, como acontece na cidade de 
Piumhy,, onde um grande numero 
de fah nca ntes se vêm obrigados a 
Pl'rde r suas mercadoríns, porq ue nns 
collecto rias não ha sellos e sem sei-
los não se pódc ex portar. 

Acontece ainda que o governo fe-
deral ex ige que ate os pequenos in-
c!us tri aes, que fa bricam dois ou tres 
queijos por di a, tenham livros de 

registro e umn escripturação regu-
lar, quan~o muita vezes esses pe-
quenos fazendeiros são até analpha-
betos, de maneira que ão forçados 
a manter um secretario para trazer 
em dia essa escripturação. 

O sr. Ribeiro de Oliveira.- Apoia-
do. E' uma exigencía que só as 
grnndes fab ricn · podem sati ·fazer. 

O sr. Vieira Marques: - Além dis-
so, o imposto é incon ·titucional. 

O sr. Passos Maia. - Posso ga-
ran.tir ao ~enado que no Jogar onde 
res tdo havta umas 50 ou 60 peque-
nas fabricas, que faziam man teiga 
c todas foram obrigadas a fecl·ar 
suas portas, porq ue, corno di sse, em 
gernl esses pequeno. productores 
não sabem ler e não podinm sup-
portar a despesa com um secretario 
para ter em dia a sua escrípturação 
exigida pela legislação fi scal e são 
ainda obrigados a faze r nas respe-
ctivas collectorias matricu las até de 
fabricas de um só queijo por dia! 

E' por isso que eu di go que o po-
vo min eiro está prompto a pagar 
ititpostos, mas impostos cobrados de 
manc im faci l c não com essa scric 
de di fficu ldadcs, que sú servem pa-
ra incommodar, a phyxiar as peq ue-
nas industfias, c fazer-lhes a unica 
~u errn, que Caxia · temia - a guer-
ra ele alfinetes . (Muito bem! mui/v 
I em!) 

Nin gu.:lll lllíliS pcdin th; a ralavri!, 
é enc ·rrada a di sc w;são c em se-
!'tlidn posta '' votos e approvada :1 
it l d i(':t ~:in. 

Passn-st• :i 

2. • PAIHE D/\ OIWEM DO DI/\ -E' :utnunci;ula n 3. • discussão, 
rom um.t emenda dJ commissão, do 
~q·u in h·: 

1916 - PIWJECTO N. 50 - CA-
MA I~A 

Dispõe soiJre taxa de viaçlio e dri 
outras providmzl'ias 

O Con gresso Legislati vo do Es-
tado de Min ns Gentes resolve: 

Art. I ." 1\ taxa de viação insti-
tu idn pelo mt. I ." da lei n. 66 1, de 
14 de se tembro de 1915, não com-
prchendc as custas j udiciarias . 
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1\rt. 2." No computo da taxa de 
viação sohrc os Impostos d · s ll os 
de folhns d autos e dos livros de 
not:ts dos tabell tiil:s c protocollos 
dos c~c ri vãcs do judicial, deverá 
tcr-•;c c r~ t vista a sommn tota l dos 
impo!-!tos c ;,5o o ~cl l o de cada fo-
lha. 

Art. 3. " A isenção a que se refe-
re o art. 56, n. 7 do dec . n. 1.798, 
de li de março de 1905, compre-
hcncle os ímrnovcis com que os so-
cios entrarem par<t a formação do 
capital das sociedades cornmercíaes 
e c1vis ~ ui qualquer fórma. 

f\1'1, 4. " Hevogam-se as disposi-
çr~ e~ em contrario . 

OIWEM DI/\ 
Primeira Jlarte 

1\té fts 13 h ras: 
Lei tur.t da neta, expediente, apre-

sen tação de parecere~, projccto ·, in-
dicações c requerimentos. 

egunda parte 
Até ás 16 hora : 
Votação em 3. • di scussão do pro-

jl'c to n. 50, da Camara, sobre taxa 
de viação. 

2. • di scussão do projccto n. 4, 
do Senado, auctorizando a crcac;ão 
da lnspectoria de Estradas de Ro-
dagens . 

Levanta-se a sessão. Sala das commisscies da Camara 
d\1 ~ 1.1 l'pntados, em Bcllo Horizonte, 
28 de agosto de 1916 - O presi-
dente, Odi lon B. Nlartins de Andra-
de. - 0 I ." secretario, Edgardo da 
Cunha I ereirn. - O 2. " secretario, 
Leopoldo de L una . 

Sessão ot.•clinat.~iu. 

O SR . RIBEIRO DE OLIVE II~A: 
- Sr. Presidente, esse projecto veiu 
d:•. Cauwra drJ;; srs. Deputados e 
J'íl:i,'O U no Senado em I .• e 2. a dis-
C tiS~: ries, .com uma emenda suppres-
si\'íl , apresentada pela commissão 
de Finanças, em relação ao arti go 
1. ··. Segundo me consta , já o as-
Stlm pto de que trata o artigo 2." es-
tá previsto em lei, pelo que foi elle 
rejeitado . 

Nessas condições, fica o projecto 
reduzido apenas ao artigo I ." e a 
com missão vem decla rar que deixa 
ao Senado in teira liberdade pa ra se 
pronunciar como julgar mais ace r-
!:idO, não se sentindo meli nd rada si 
u projccto não merecer o voto dos 
sn; . senado res. (Muito bem!) . 

Nin gucm mais pedindo a palavra, 
cncerrn-se a discussão . 

Não havendo mais numero na Ca-
sa para as votnções, po r te rem se 
ausentado diversos srs. senadores, 
fica a vo tação do projccto adiada 
para a proxima sessão. 

O S I~. P I~ESIDENTE. - Por 
nadJ mais have r n trnta r, designo 
para a sessão de amanhã a seguin-
te 

ACTA DA 30 SESSÃO, A S 23 
DE AUOSTO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUMMAHIO: Acta . - Expcllicnte. 
- Communicaçõcs . - Project 
n. 50, sobre taxn de viação. - · 
Observações do sr. Ribeiro de 
Oliveira . - Projecto n. 4, sobre 
construcção de estradas de ro-
dagem. - Discursos dos srs. 
Passos Maia, Getu lio de Carva-
lho c Vieira Marques . - Or· 
dem do dia . 
A's doze horas, feita a chamada, 

acham-se presentes os senhores 
Oiogo de Vasconcellos, Ribe iro de 
Oliveira, Olympío Mourão, Alberti · 
no Drummond, Gabr iel Santos, j . 
Montanclon, Cam illo de Brito, Le-
vindo Coelho, Getulio de Carvalho, 
joão Pio, Alves de Lemos, Vieira 
Ma rq ucs, Pcriclcs de Mendonça, 
Basilio de Magalhães, Alfredo Ca-
tão Passos Maia, Moreira da Ro-
chd, Miguel Lanna, Valladares Ri -
beiro e Francisco Escobar, faltan · 
do com causn participada os srs. 
Miranda Junior c Xavier Rolim L', 
sem ella, os mais senhores . 

Abre-se a sessão. 
O SR. 2." SEC f~ETARIO proce-

de á leitura da acta da antecedente, 
que é, sem observação, approvada . 

' 

• 
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O H. I ." EC I~ ETAH I O dá 
(unta do Sl•guintL:: 

EXPEDI ENTE 
Te/cgrammas 

Do pr ·sidcnlc UH Camarn c do 
l>irL·rtorio Político de Vill a 13rasi-
lia c de habitantes do districto ele 
':11npo l~cdondo, todo~ protes tan-

do w ntra a tran ·fcrclll:ia desse 
·listricto daquellc município parn o 
de januaria . - A' commissào Mis-
ta . 

Represen/açüo 
De diversos hab itantes d dis-

tricto de Alagoas, declarando-se 
·;olidarios com outros habi tante.; 
.J ·sse districto, nos protestos an·· 
ll' riDrmcntc enviados pelos mesmo~; 
··ont ra a passagenr tlaquclle dis-
tril:tn rtc Ayuruoca para o munici-
piD de l tanhandu'. - 1\ ' mesma 
..:omrnissão. 

Communicações 
O SI~. MOI~E IRA DA IWCHA 

obtendo a palavra, traz ao conhe-
cimento do !:>cnado que a commis-
sfw nomeada para desa nojar o sr. 
1\ lfrctlo Catito, cumpriu o seu de-
vt:r. - In teirado. 

O SI~. j. MONTANDON com-
llrtnri ca que o sr. Xavier Holim 
fa ltou hontem c fa ltará ainda a al-
~urnas · scssiks, por motivo justo. 
- Inteirado. 

O SH. GETULIO DE CAI~VA-
1.110 just ifica t.1mhc111 a auscncin 

I . ' por a ;;uns dras, do sr . Sim:.io da 
l'unhn . - Inteirado . 

Tclegmmma do presidente da Ca-
llwra tle Vil/a Brasilia 

O SI~ . CAMILLO DE BHITO:-
Sr . Presidente, pedi a palavra afim 
de enviar ;'r Mesa, para ser prcscn·· 
te ;i <.:anl!lr issiio Mislél, o seguinte 
IL'IL:gramma, que peço constar tam· 
bt:nr da acta : 

Senador Camillo de Brito . 
De Villa Bnrsi li a - Informado 

algun:; Ira h i tr11r tes povoado Cianrcl-
IL' rr<.r, di !-i tricto Canrpo l~etlondo, 
pcdrr:un passagem para j a11uaria, 
1 eço Irão conscn ti rem rcta llramen-
to territorio deste município . . 

j anuaria tem 25 .340 ki lometro:> 
quadrados e I rasilia ap •nas . . . 
8.Hfi0. S •rei grato. S•llldaçiies .-
joaquinr l?ocha, presidente da Ca-
mnm de Campo l~cdondo. - Vat• 
ti comrnissíio Mista . 

Não havendo pareceres, projc·· 
elos, i11dicaçiics c requerimentos, 
passa-se á 

2.• PAinE DA ORDEM D DIA 
E' annunciada a votação, em 3. • 

di ·cussão, com uma emenda sup-
pressiva elo art . 3. ", do seguinte 

I !J IG - PROJECTO N. 50, CA-
MARA 

f)isptie so l1re taxa de via}'tio e da 
outras providencias 

O Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Gcracs resolve: 

Ar!. I . " A taxa de viação insti-
tuída pelo art. I ." da lei n. GGI, 
de 14 de se tembro de 1915 não 
comprchende as custas jueliciarias. 

Art. 2. " No computo da taxa 
ele vi ação sobre os impostos de 
sellos de fo lhas de autos e dos 
livros de notas dos tabclliãcs c 
protocollos elos escrivães do j udi-
cial, deverá ter-se em vista a som-
ma tota l dos impostos c não o se i-
lo de cada fo lha. 

Art . 3." A i ·cnção a que se re-
fere o art. 5G, n. 7, do dec. n. 
I. 798, de li ele março de 191 5, 
comprehcncle os immoveis com 
que os socios entrarem para a for-
maçúo do capital das sociedades 
comnwrciacs c civis sob qualquer 
fórma . 

Art . 4." Hevogam-sc as disposi. 
ritcs em contra rio . 
· Sala elas commissi1c · da Cama-
r a elos Deputados, enr Bello Ho-
rizonte, 28 de agosto de I !J I6. -
O presi dente, Odi lon Braga B . 
Marti11s ele Andrade. - O I ." Se-
nela rio, Edga rdo ela Cunha Pe-
reira. - O 2." Secretario, Lco-
i10ido de L una. · 

O S I~. I ~ I BE IIW DE OUVE I IV\ 
(fie/a ortlem) : - Sr. Presidente, 
len do se encerrado h ontem a 3." 
discussão desse projecto, a com-
missão teve ensejo de estudar me· 
lhor a materia e verificou que o art. 
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2. ·• foi rejeitado o anno passado e 
quanto ao art. 3." houve uma 
l'lnenda supprc ·siva, approvatla 
pelo enndo. Hcstnrn , por tanto. dJ 
projccto, :1 pcnas os nrts. I . " c 4.'', 
e a commi ·são vem decl ara r qut: 
acha convcnicnt • a sua approva-
~· tio, pelo Senado . (Mu ito bem!) 

Subnrctlidos a vot s os arts. I . " 
t '1. ", ·üo os mesmos npprovados, 
(' hem ass im a emenda str pprcs ·i-
~ a do art . 3." 

v a e o projccto com n •mentia [t 
•·on1111issao de Redacção . 

E' an nnnciada a 2. • discn ss~o. 
por artigos, do seguinte 

1023 - PIWJECTO N. 4 - SE~ 
NADO 

f)ispfie so/Jre co 11strucçüo de es-
tradas de rodagem 

O Congrc ·:o Legislativo do Es-
t.rdo de Minas Cieraes decreta: 

,\r t. I . " E' auctori zndo o gO\·er-
;w do Estado a crear, sem au-
~~l!ll'nto de despesas c dependente 
Url Dircctoria de Vinção, a lnspe-
ct;j r ia de Estradas ele l<odagcm. 

Art. 2. " No respectivo regu-
lnrn cnto, ·o governo fixará as at-
tribuiçües da lnspcctoria, estnbc 
lcccrá o modo de concessão, cons-
tnrcção, conse rvaçã o, concertos e 
reparações, trafego ~ fisca lização 
uas Estradas de l~ odagcr n , penas, 
mult as c sua appli cação, transi to, 
po lic ia e segurança, de accordo com 
a sua classificação c importancia; 
determinará o modelo de \'chiculos 
que nellas poderão transitar ~ 
qnaes os prejudiciacs e que deve-
rito l'e r proscriptos, a sua fórma 
de re gis tro, licença e taxas a se-
rem cobradns, os preceitos regula-
mt:ntarcs, emfim . a serem acl opta-
dus no cnso pelas nru rricipa licta-
des. · 

Art. 3." Tendo em consideração 
:r. L: lassificaçfto c importancia ch · 
L!strndas de rrlllagem c as di ffen!n-
!es zonns do Estado, o governo 
:rdnpt;w\ tnu modelo de vehiculo 
nroprio c• bar a to e tcr:i unr deposi-
to dell e:-> .nas municip.11iclade~, parn 
serem cedidos (l ~!sta~ e r.tos pnr-
ticularcs, pelo custo . 

Al't . 4. " l~cvognrn-tlc as rti spo· 
si1,:{1cs eru contrn ri o. 

Saiu das sessf1es, 14 de :rgosto 
de ID2:L - Vieira Marques . - Si -
nriio da Cunho. 1\lfrt:do l'atúo. 

O art. I ." é approvado sem de· 
bate. 

F.m disL:ussáo o art. 2." 

O ' 1< . PASS S \AIA: - Sr . 
Presidente, assignci com rcstri-
c~:ilcs o parecer da commissão so-
bre c ·se projec to c venho dar ao 
-·~nado as razões da minha divcr-
g~ ncia . 

J\cho a lei que se projecta mui-
to boa. Dt·sejo nu:smo que !~<tia 
urÍlil grande mo di fica ·iio no act~ r :tl 
systcma de viação . Mas é precrso 

uc ~c acautc!enr nc; interesses 
daCfuellcs ,Q ue possam ser attin-
' idos por essa lei. dn nrcsr·.o mo-
do que com relnção ú imposição de 
tributos, corno tive occasião de ob-
se rv ar llontcm relativamente ao 
impos to sobre laticínios. De fa-
do, sr . Pn:~ id c nte, todos .'~ ós ~;.a
hemos que 11111 carro de bors, hoje, 
só o carro, nfto custa menos de 
1:000$000 . Ora, cada município do 
Estado possue nada mc r1 r.s de 500 
a mi l carros; de rn anci ra que não é 
possível que a commissiio que fôr 
enca rrcgada de estabelecer as con-
dil/l t'S do trai ·go tl cs:as estradas 
e rte determinar o rnoclr>lo d o~ vc-
hicul o::; a adapta r proscreva desde 
l o<~o n uso dos carros de boi s, por-
qt~e viria isso traze r um prcjuiz.o 
considcrnvcl aos nossos fa zendei-
ros (A poiados; muito bem!) 

Acho que se deve t-.r uma certa 
prudencia, dar pelo menos -rns 5 
ou 6 ann os de prazo para a sut;-
sti tuiçii o ou 111 octificaçiio dos. vchr -
cu los, afim de evitar prejutzos c 
complicaçilCS graves. 

O sr. Vietra Martflli!S : - Mas a 
lei vae se referir apenas ás ~stra· 
das publicas, c niio ás partrcu\a-
rr.s. 

O sr. Passos Maia : - Mesmo 
n a~ 1:stradas publicas, gi formo~ 
impedir o trafego elos carros de 
bois, 0 prejuizo será grande, por-
que as estradas publ icas é que !c-
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vam ao mercados e ãs e taçõc:s 
das estrada de ferro. 

O sr. João Pio: - Aliás, os car-
r~s modernos não aguentam o de-
~hve das nossa:-; montanhas. ( Apo-
tados). 

O sr. Passos Maia: -· Perfeita-
mente. E de nada valeria dei-
xar-se o ~arro ele bois apenas pa-
ra o serv1ço da fazendas. 

O sr. Vieira Marques: _ Mas 0 
Estado não poderia construir es-
t~aclas carroçavcis para serem ve-
hl~ula~l as por carros e outras 111 ,1• 
clunanas de grande pezo, da mes-
ma fórma que isso se não permit-
tc nas estradas de ferro. 
. O sr. Passos Maia: - Poder-sc-
1~· talvez, exigir alguma modifica-
~·ao, melhorar a ferragem, por 
~xc~ lplo, mas não se proscreve~ 
Jnl ell'éunente c de 11111 momenta pa-
r~ outro esses veh iculos já tradi-
cJona~s .e dos quacs não podem 
prescindir os nossos fazendeiros 
~ sr. Vieira Marques: _ Nem ~ 

Jli'OJccto trata de proscrever. 
O sr. Ribeiro de Oliveira: __ 

St>ria,re::: lmente, uma complicação. 
() sr. rieira Marques: - Depois, 

nas. estradas que se projectam ha-
vera natunlmente empresas de 
transporte, com seus vehiculos ada-
ptado.s. 
~ sr. Pa~~'1s Maia: -·- Sim, isso 

:r!·a de vantagem, mas sem o pre-
pll zo dos fazendeiros, que já te-
nlw.m seus capitacs empatados em 
r:ar ros de bois, e que teriam de pa-
g-.a r o transporh• de suas mercado-
nas a essas empresas. 

.<\lém <!isso, n ~i o havcní dessas 
"nlprcsa5 por toda parte. 

Queria clar ~.:ssas explicaçtics ao 
Senado, JUstifi cando :~ssim o meu 
voto com restricçõcs ao projecto . 

(Mui/r; /Jem! Muito hem!) 
O SI~. GETULIO DE CAl~ V A-

I. H O: - Começa di ze ndo que o 
ass un1plo lhe toca mais elo que a 
qualquer outro m ~.:mhro desta Ca-
sa, porque s. cxc. reside numa 
zo na dotada sim de copimv.1s rique-
zas naturacs, mas inteiramente des-
provida de viação. 

Não quer ser taxado ele rotinei-
ro com n opinião que vac cxpcn-
dcr. Parece-lh e, ante:; de mais na-
dn, que as cs!rndns de rodagem dc-
vcn~ preencher certas· condições tc-
CillliCas, ~as _quacs a principal é a 
mac~d_anliZaçao, porquanto, sem tacs 
req~11 s 1to s, quacsquer que sejam os 
velncul os modernos nellas empre-
gados, não darão o resultado que 
se espera. 

A. 1~1unicipn lidadc por s. ex c. 
prcs1chda tem cxpcndido dezenas c 
dezenas de contos de réis com o 
concerto de cnminhos, a que chama-
n~os c~lrndas de rod;ig~.:m, mas que 
~ao a.ll1 , como em quasi todo o Esta-
~· o, snnplcs estradas abertas· com 11 
1arr,ura de trcg a quatro metros pn-
ra o trafego de carros de bois, des-
se~ carros primitivos, coloniaes, os 
un1cos capazes de transportar, na-
quclla c noutras regiões mineiras, 
grandes e pesadas cargas. 

Os que tratam desse assumpto á 
luz .da thcoria, esquecem um l[;úo 
pratico da questão: dos Estados do 
Brasil é Minas o mais montanhoso 
c nclle não é a construcção de es-
tradas tão faci l como á primeira vis-
ta pócle affi gurar-se aos que enca-
ram a materia apenas sob o pris-
ma especulativo. 

Passa s. exc. a alludir ás im-
p.rcssties de deslumbramento produ-
Zi d ~s. em quantos, como s. cxc. 
ass1st1ram, por occnsião do Con-
~rcs~o das Municipalidades, á pro-
Jccçao de uma pellicula cincmato-
!!!n phic~ ~u c nesta Capital fez en-
tno exlnb1r a casa Siemens e na 
qunl desfil ava ante os olhos attoni-
tos dos assistentes uma infinidndc 
de machin as destinadas ao preparo 
d<· estradas de rodagem. . 

Na assistencia , entretanto, não 
ho uv~ quem descobrisse, entre as 
mnch1n as possanfcs c carissimas es-
hmpadas na tela, um a só que prc· 
pa rasse estradas de rodagem nou-
tro terreno q.ue não fosse plano. 
Nenhuma scna capaz de operar 
cortando as montanhas de Minas. 

.Nas cstradns, ditas de roda f!e m 
cx1stcntcs na zona hahi.tada por s .' 
t•xc ·, como . em outras do Estado, 
torna-se mu1tas vezes qvasi impos-
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sivel o transito das pr prias cara-
vanas ou tropns, por occasião das 
nguas que tornam m tadc do an no 
c uno Jogar ,ao apparccimento de 
grandes atoleiros. 

!Jc que serve, pergunta o orador, 
11np6r um modelo de carros unicos 
uucto ri zados a transitar em vias 
pulJiicas como aqucllas, abertas com 
Ires a quatro metro · de largo, si 
cllas, nã sendo macadamizadas, 
nao possuindo requisitos de s lidcz 
permanente, não se achando provi-
das de bueiros c outras obras de 
arte, vão se tornar quasi intransitn-
vcis na estação das aguas? 

U carr de bois, primitivo, colo-
uia l, é o unico capaz de vencer as 
di íliculdadcs ele laes caminhos, por 
1Jccagii'ío das chuvas, trnn. portando 
pesadas ca rgas, como na sua zona 
lc111 visto, carregando machinismos 
para ill uminação clcctrica, pianos c 
""Iras cargas pcsnclissimas. 

l!cspond~ndo ao aparte de um 
<:os ~:cus nobres co llcgas, acccntua 
!:. c: c. que, no seu entender, cstra-
diis de rodag~.:m süo as chamadas cs-
1 r a das rcacs, que vão demandar os 
p01ilos onde ha mercado c estação 
l't ·I'I'O-viaria, e dcllas é· que havemos 
111istér; cmqu:Jn to as vias estreitas 
que lia nas fazendas, são meros ca-
lllinhos vici na e:; destinados a ir ter 
:b cstr:~da s de rodagem. 
Tendo-se a ll cg:~do, em ápa rtc, que 

•> :1ssumpto el o projccto foi icléa vi-
cloriosa no seio elo Congresso das 
Municipalicladcs, rcv ida o orador 
que, no cnrto pc rindo do funcciona-
me nto que leve aquclla memoravcl 
asscmhléa, muitos c mui complexos 
fo rnm os nssumptos clchatidos c re-
dll7.idos n conclusões, todas appro-
va das pelo Con gresso, excepto a 
referente a impostos municipaes; de 
so rte que não houve tempo para ca-
da nm dos congressistas estudar de 
r:J iz cada matcria c sobre ellas 
emitti r parecer. Ao demais, tratan-
do-se de meras suggestões, que es-
tão muito longe de ter força ohri-
ga torin, cstudal-ns mais a fundo 
compete ao poder legislativo para, 
no concretizai-as em lei, expungir-
lhcs quaesquer defeitos c inconve-
nientes. 

Torn<~ a r p tir qu' não 6 roti-
nei ro, mas, no nc u cnt ndcr nfio 
eleve a I i, rn que s • onv ;t •r o 
proj cto, abrnng •r todos os pontos 
do Estado, onde varias !lã ns zonas 
c di ffercntc. as respect ivas condi-
çiies. (Muito bem! Muito bem!) 

R. VIEIRA MAR UES: -
Sr. Prcsiclcntc, an te. de r torquir 
as objecçõcs levantadas contra o 
proj elo em dcbat , aprcs. o-me em 
agradecer ns generosas palavras 
com que me distinguiram os illus-
trcs scnadorc!l residentes em Boa 
Esperança c Gua nhãcs, meus dile-
ctos amigos Get ulio de arva lho c 
Passos Mnia. 

O sr. Getulio de Carvalho : -
Não fiz si não jnstiça. 

O sr. Vieira Marques: - Sr . 
Presidente, como assignalci ao jn~
tificar o projcclo em di. cussão, 
quando o submctti á consideração 
do Senado, o grande proble111a de 
Minas era o prohlcmn de estradas 
c de vias de communicação. 

O sr. Oelulin de Carvalho: -
Pcrfcitmnentc; nesse ponto não h a 
divc rgencia. 

O sr. Vieira Marques: - Ora , 
sr. Presidente, esse problema nfio 
pode se r resolvido, o Estado niio 
pode construir estrndas, dispen-
dendo nesse serviço centrnas de 
contos annualmcnle, para nfio ter 
estradas ou pnra as ver annual-
mentc inutilizadas pelos ditos car-
ros de bois, do systerna colonial . 

Sr. Presidente, sem pertencer no 
numero dos chamados "cspiritos 
avançados", que tanto pavor infllll-
dem ao distincto senador, r sidcn-
tc em Boa Esperança, e sem ser 
tambem um rotineiro, profligado 
pelo di gno e operoso senador de 
Guanhães, devo dizer, sr . Presi-
dente, destemero amente, que não 
sou um enthusiasta dos archnicos 
carros de bois que, entretanto, sou 
o primeiro a OI" clamar que nfio 
podem e não devem, de modo ab-
soluto, ser prosc riptos sinão em 
termos das bom; estradas de roda-
gem, construídas pelo Estado c 
pelas Camaras Municipaes. 



Mas, sr . Presid nte, os illust res 
or:ttlores qu ' me pr ·ccd •rnm nét 
tribuna, . i núo chov •rnm no m -
lhadu, levantarnnt grande lciJl pes-
tad · em pequeno copo d'agua . 

Vou ler o projecto: (U) 

Como vê o enndo, nclle niio se 
coulcm absolutamente a proscri-
p~;iío do carro de bois nem de ne-
nhu!n outro vehicu lo, porém que o 
PfOJ CC to affect::t apenas, de accor-
do com o vencido no Congrc::;u 
elas Municip,clidadcs c tendo ·m 
l•lllsideraçfto :1 das:; i fica(· fio c im-
port:tncia da: est rndas de rodn-
.ccm c "as diffucut c~ zonas do Es-
tack", cotl'O quer. o honrnclo sr 
sccnaclor ele ()uanhiíes, a ffcct:t :-;im 
ao governo d Estado, pe lo depar-
tamen to da Sc\:l'(~far i:t da Agricul-
tura, a :'aclopçi1o ele um modelo de 
vehiculo proprio c hnrato" p ~tr:l 
ser cedido pelo custo á<> municip:l-
lidadcs c aos parti culares. (Lê de 
11ovo o ar/ . 2. o dó pro jeclo) . 

Sr . Presiden te, entre esse dispfl-
sitivo do projccto c a proscripçiiJ 
el os ditos carros de bois do syste-
ma colonial, ha quasi um abysn:(l. 
a não ser que os dignos impugna-
dores desse dispositivú estejam 
"sangrando na vc ra da sauclc" e 
prevendo a evcnlualidaclc da temi-
da supprcssão que, certamente., 
não se dará, ao menos tão racliral-
mcntc, comu SUilpfiem, pr:ncipal-
mente agora, dq.:o is do <~ l.vme , 
valendo as concei l t.osas pa l í.vr<~ ~: 
dos illustr<!s sena dores como va lio-
so elemento histori co para regula-
mentação da lei. 

·sr . Presidente, não h a motivos 
para tcmorc . . Attrihuindo a regu-
lamentação do ca so 6 S cretaria 
d:t Agricultura, cujo titu lar merece, 
por todos os motivos, irrestricta 
confinnça do Senado pelo modo se-
guro c criterioso com que se tem 
orientado nas difficeis c trabalho-
sas funcçõcs do seu c! vado cargo, 
os fazendeiros mineiros, a lavoura 
ele Minas devem estar tranquillos, 
porque ninguem melhor saberá 
acautelar os seus interesses elo que 
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a ecr taria da Agricultura, qu · 
ex iste para ta l fim, ora enfiada a 
tino c clarividcm:ia do dr . Daniel 
de 'nrvalho. 

Feitns es tas obscrvaçric.q, sr. 
I residente, certamente dispcnsn-
vei . não fôra a particular attençúo 
que me merecem os srs. senadores 
Getulio de Carva lho l! P:tssos 
Maia, cuja valia. n collahoração ac-
ccito c agradeço, penso que o pro-
jccto e. tit em termos de ser appro-
vaclo, como scr:'t, es tou certo, pelo 
cnildo Mineiro . (Mui/o lwm; mui-

lo lwn!) 

Nfto havendo mais quem peça i1 
pa lav ra sobre o art . 2. ", encerra-
se :t discu. são c, procedendo-se ~í 
vo tação, é o mesmo approvado. 

Os art: . 3." c 4 .0 são approva-
dos sem de h a te. 

Adoptado em 2." para passa r a 
3. n discussão, fica o projccto so-
bre a mesa para en trar na ordem 
do dia opportunamcntc, visto não 
ter so ffrido altcraçtícs . 

O SR. PRESIDENTE: - Po1 
nada mais haver a tratar-se, desi-
gno para a proxima sessão a se 
guinte: 

ORDEM DO DIA 

Primeira par/e 

Até ás 13 horas: 

Leitura da neta, expediente, 
apresentação le parece res, projc~ 

ctos, indicaçil s c requerimentos. 

Segunda par/e 

Até {ts 16 horas: 

2." discussão elo projccto n. 5, 
do· Senado, auctorizando o governo 
a crcar ate trc, colon ias corrcccio-
naes c urna penitenciaria modelo 
no Estado. 

Leva nta-se a sessito. 
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ordinc:u•in ' 1923 - PR JECT N. 
MA l~/\ 

sü G- A-

ACTADi\ 31." ES'f.. ,A 24 
DE Aü TO DE 1923 

Presidc11ria do sr. Di o ao de V as-
concellos 

SUMMARIO: - 1\cta . - Expedi-
ente. - Telcgrammns de vnrins 
proq:dencia . . - Rctlac<;flo finaL-
Interesses da twcuaria. Discurso e 
indicação do sr . Passos Maia. -
Interesses dn inclustri a sidcrurgica . 
Discurso c indicação el o sr . Oabr icl 
antos. - Projecto n. !'i, elo t- e-

nado, sobre colonias cor reccionacs. 
- Discursos dos sr!'. Vnli ;Hiarcs 
Ribeiro, Basili o de Magalhiíes, Vi-
eira Marques e Camillo de Brito . 

rdcm do dia . 

Ao meio dia, feita a chamada, 
acham-se presentes os srs . Diogo 
de Vasconcell o~ . Ribeiro de Oli-
veira, Olympio Mourão, Oahrie 
Santos, Alves ele Lemos, João Pio, 
Pcricles de Mendonça, Lcvindo 
Coelho, Vieira Marques, Basi lio de 
Magalhães, Valladarcs Ribeiro, 
Passos Maia, Miguel Lanna, Alfre-
do Catão, Moreira da Rocha, F . 
Escobar, Camil!o de Brito c J. 
Montandon, fal tando com causa 
participada os srs. Miranda Junior, 
Xavier Rolim c Simão da Cunha c 
sem e !la os mais senhores . 

Ab re-se n se!'são. 

O SR. 2.0 SECRETA RIO proce-
de á leitura da neta da anteceden-
te, que c, ~em observações, appro-
vada. 

O SR. 1.0 SECRETA RIO d;i con-
ta do segui nte : 

EXPEDIENTE 

Officios 

Do sr . I . • secretario da Cama-
ra dos Deputados, rcmcttendo o I 
seguinte : 

Displie sohre vencimentos do fun -
ccionalismo e rnu/em outras c/is-
posiçõfS 

Congrc. so Legislativo d ' Mi-
nas Geracs decreta: 

Art . I . o Fica approvacla a ta -
bella anncxa de vencimentos. 

~ I . o s vencim ntos da tahella 
só !'e referem aos funccionarios 
titulados com 1sscntamen to em fo-
lha . 

~ 2. • Os vencimentos desta lei 
vi gorarão mquau to a dcprccia ~;ão 
da moeda nacional for maior de 
55,55 o/r (camhio d 12 dinheiro~; 
esterlinos por mil réis) . Ocsclc 
que o cambio sP manteuha a essa 
taxa ou acima rlclla durante seis 
mezes consec ut ivos, voltarão a vi -
gorar o. vencimentos anteriores, 
com a honi fi cadio do art. fi , da lPi 
n . 79R, de 1920. 

~ 3 . • A tahclla começa r;i a vi-
go rar.~d ianciro de 1024. 

Art . 2. o Ficam supprimr os, 
desde j;i , os cargos de: 

a) archivista da Secretaria do 
Interior; 

b) auxiliare!' de cscripta c col·· 
laboradorcs, em todas as rcpa rti -
çfles do Estado; 

c) mu!'icos cli stinctos nas bandas 
militares ; 

d) archivista da Secretaria d:t 
AQ'ricultu r a. 

· ~ 1 . • O se rviço de archivista se-
rá fei to por um fun ccionario desi-
gnado pelo Secretario . 

~ 2. o Dentro da 'verba consigna-
da em orçamento, os Secretarias 
de Estado contractarão os empre-
gados nccessarios ao desempenho 
das ftJnCç<ics até agora exercidas 
pelos funccion<t rios a que se refe-
re a letra li des te artigo . 

~ 3. • Estes empregados terão a 
denominação d prnlicnn lcs, com 
gratificação mensal até duzentos 
mi l réis. 

~ 4. • Não f mão parte do qua-
dro do funcc ionnliRrn o es tadual, 
sendo-lhes, porém, assegura da prc-
ferencia, em egualdade de condi-

/ 
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ções, para nomeação de ama nuen-
ses, mediante concurso. 

Art. 3. o Ficam supprimidos, 
quando vagarem, os cargos d : 

a) inspcctor c contador da Se-
cretaria das Fi nanças ; 

b) sub-directores c auxi liares ela 
LJ irccto ria de Fisca lização; 

c) secretario ela Directória ele 
Hygiene; 

d)um lagar de 1." c um ele 2. • 
conferente da Rccebedoria de Mi-
nas no l~io ele janeiro, a qual re-
partição passar;\ a denominar-se 
Delegacia elo Thcsouro de Mi nas 
Gcraes. 

Art. 4. o E' o governo auctoriza-
do a supprimir os cargos que jul-
gar dcsncccssa ri os ao serviço do 
Estado. 

Art. 5. • E' o governo auctoriza-
tlo a supprimir as feiras de gado 
que forem dcsneccssarias, incor-
porando o respectivo imposto ao 
de exportação, podendo conceder 
o uso de seus c di fi cios, curracs e 
balanças ás mu nici palidades que 
se proponham a mantcl-as, sem 
o nus para o Estado. 

Art. ô." E' o governo auctori za- · 
do a reorgan izar as Secretarias de 
Estado c as outras repartições c 
serviços publicos que ache neccs-
sario, alterar as denomi nações e 
attribuiçõcs dos dive rsos cargos c 
distribui r o pessoal do modo que 
ju lgar mais conveniente. 

Art . 7." E' o gove rno auctoriza-
do a remodelar n Caixa Benefi cen-
te dos Funccionarios Publicos, de 
modo que cita ve nha a ter cxis-
tcncia autonoma, podendo elevar 
a contribuição dos soei os. 

Paragrapho uni co. Os auxilias 
pccuniari os do Estado em cada 
anno não poderão, em hypothcse 
algunw, exceder o total das con-
tribuições dos socios no· mesmo 
an no. 

Art. 8. o Quando os cargos de 
directores da Escola Normal Mo-
delo e do Gymnasio Mineiro forem 
exercidos por lentes dos respec ti-
vos estabelecimentos, os venci-
mentos daquellcs (directores) se-
rão os destes (lentes), accrescidos 
da di fferença até o fix ado nas ta-

beiJ as para os altudidos cargos de 
directores. 

Art. 9. " Pica creada mais uma 
secção na Sccn:taria da Policia c 
supprimidos os lagares de encar-
regados c auxil iares de estatística 
c id ntificação. 

Art. 10. Na ccretaria das Fi-
nanças o lnspcctor do Thcsouro 
perceberá os vencimento~ de Di-
rector. 

~ I . " O contador perceberá os 
vencimentos de 10:200$000. 

§ 2. n o guarda-livros tcrú a ca-
tegoria c vantagens de chefe de 
secção. 

§ 3." Os sub-di rectores da Di re-
ctoria de Fiscaliznção perceberão 
os vencimentos de 10:200$000 c os 
Ires auxiliares da mesma Directo-
ria 8:400$000 por ar111o . 

Art . 11 . Nos vencimentos dos 
vigias c guardas fiscacs cst~ in-
cluído o auxi lio par<1 aluguel de 
casa. 

Par<1grapho uni co . O vigia que 
hib itar casa do Es tndo soffrerá 
nos seus venci mentos o desconto 
de 240$000 por anno c o guarda 
fisca l em C!.!'llacs condiçlics o des-
conto de 120$000 . 

Art. 12. A Secreta ria d<1 Junta 
Commc rcial tcr:í o segu inte pes-
soal: um chefe de secção, um offi-
cial, 11111 :tmanucnsc c um porteiro . 

~ I . " Ao chefe de secção, que 
scrft de livre uomcaç.:io c dem issão 
do governo, competem ns attribui-
çcics confcri tlas ao Sec retario da 
Junta pcln lei 11 . 51, de 5 de julho 
de 1 R93, c pelo regulamento qne 
baixou com o dec. 11. 4. 375, de 
2 de maio de 1915. 

§ 2. • O chefe de secção não te-
rá vencimentos dos cofres publicas 
e perceberá, pelos netos que pra ti-
cnr, os cmoltrrnc ntos attribuidos 
pela citada lei c regulttmcnto no 
Secretario d<1 Junta. 
~ 3." Estas disnosiçôcs entrarão em 

vigor, desde já, independe ntemente 
da refo rm a da Junta Commcrcial 
que o gove rno é nuctori zndo a fn-
ze r, com poderes de rever e alt e-
ra r os emolumentos das tahc ll a !~ 
annexas ao decreto citado. 
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Art. 13. Nas tolice orias de 
gl·ande movimento poderão, nos 
casos permittidos pelo rc utamen-
to, ser admittidos a.uxiliares com 
gratificação men ai que não exce-
derá de 250$000 pa ra as da Capi-
tal e juiz de Fóra e 200$000 pa ra 
as outras. 

Art. 14. A investidura no car-
go de amanuen e se fará por con-
curso, sendo os provimentos dos 
outros Jogares do quadro por ac-
ccsso. 

Art . 15. Os fun ccionarios das 
Secretari as de Estado c reparti-
ções anncxas ou subordinadas fi-
cam ob ri gados ao trabalho no ex-
ercício de seu cargos, em qual-
quer serviço extraordinario, seja 
de organização de dados estatísti-
co. paril mcns<1gem c relatarias, 
seja de outra natureza, e fóra das 
horas do expediente ordi nario, 
sempre que assim o exija o servi-
ço publico, sem que pelo traba lho 
possam receber remuneração ou 
gratificação, de qualquer especie. 

PMagrapho uni co. Esta disposi-
ção não comprehende os serviços 
cx trao rdinarios executados na Im-
prensa Official, cujos empregados 
perceberão. pelas hora supple-
mentares de trabalho, a remunera-
ção fixada no regulamento quo for 
expedido, nem os serviços presta-
dos pelos membros do magisterio 
primaria, quando trabalharem em 
dois turnos. 

• 

Art . 16. Ficam supprimidas to-
das as grntifi caçcies ou auxilias a 
funcci onarios publicas ou empre-
gados, estabelecidos em leis, ainda 
mesmo especiaes, c em regula-
mentos, exceptuadas unica mente as 
gratificações acldicionaes por tem-
no de serviço e as abonadas aos 
fun cc i o n:~ r i os em commrssao nos 
.r:nbinetes da Presidcncia e dos 
Sec retarias de Estndo. 

Art . 17 . Em todas as rcpa rti-
ções publicas fi cam abolidas as 
praxes de abonos de faltas de 
co111,parecimento injustifi cndo du-
rante tres ,di11s, de concessão an-
nual de passe .e presentes a fun-
ccionar ios . 

A. S.- 25 

Pa ragrapho unlco. Será respon-
savel para com o E tado o fun-
ccionario que conceder passe fó-
ra dos casos previstos no respecti-
vo regulamento, e, na tornada ou 
verificação de conta·, ser-lhe-á. de-
bitada a importancia e desconta-
da dos vencimento· de uma só vez. 

Si reincidi r, se r-lhe-á tambem 
applicada multa eq uivalente ao do-
bro da im portancia do passe . 

Ar . 18. Os Secretarias de Es-
fado poderão conceder aos fun-
ccionarios do quadro ferias att-
nuae , até 20 dias successivos ou 
não, sem perda de vencimentos, 
desde que estes: 

a) contem mais de um anno de 
exerci cio; 

b) não tenham gosado licença 
durante o anno; 

c) tenham em dia o serviço ao 
seu cargo; 

d) não hajam incorrido em 
qualquer fnlta disciplinar; 

c) sejam dedicados ao trabalho. 
Art . 19. O fur\ccionario promo-

vido, assim como o que for remo-
vido de uma para outra localida-
de ou transferido de uma reparti -
ção para outra, não poderá gosar 
licença antes de entrár em exerci-
cio no seu novo posto . 

Art . 20. O funccionario que for 
sorteado para o serviço militar se-
rá posto em disponibilidade não 
remunerada, devendo reassumir o 
exercício dentro de 30 dias depois 
de terminndo aquclle serviço. 

Art. 21. A Directoria de Pisca-
lização de Rendas e a Secção do 
Imposto Territorial fi cam incor-
poradas á Secretaria das Pinan-
ça,s, cujos serviços serão distribui-
dos por tres directorias, sem au-
gr lcnto do pessoal existente. 

Art . 22. Todo õ serviço de im-
pressties, publicações c cncader-
nações das repartições publicas e 
das secretarias da Relação e do 
Congt t'~so será executado na Im-
presa Officia l, por conta e dentro 
das respectivas verbas. 

Paragrapho unico. Não serão 
pagos os referidos trabalhos exe-
cutados em outros estabelecimen-
tos, salvo declaração por escripto 



do director da Imprensa ffi cia l, 
de não ter podido executai-o . 

Art . 23. o\ em ca o d' vaga 
verificada nl)S quadros s rá per-
mittido nom ar funccioharios inte-
rinos, os qua !l perceberão uma 
gra tificação egual aos vencimen-
tos do cargo . 

Art. 24. provimet1to dos cnr-
gos de carceruiro das cadeias do 
Estado é d competencia do Che-
fe de I oficia. 

Art. 25. As promoções na For-
çn Publica até sa rgentos são de 
cornpetchcin do cammnndante ge ral 

Art. · 26. Ao collcctor ou escri-
vão de collec toria que se acha r na 
impossibilidade de exercer o car-
go em conseq uencia de edade 
avançada, cegueira, de111encia ou 
outra doença incllravel verificada 
em exame medico, poderá ser da-
do substituto, que prestará caução 
correspondente a duas terças par-
tes da renda á o cargo. 

Paragrapho unico. Ao suhsti-
tuido, emq uanto v1vcr, será abona -
da a terça parte da renda do car-
go, desde que convenha na perma-
nencia de um terço de sua fiança, 
pertencendo no substituto os dois 
terços daquella renda. 

Art . 28. Fica approvado o Rc~ 
gulamento do Serviço de Fiscali-
zação das Renda e do Patrimonlo 
do Estado, expE-dido pelo dec. n. 
6. 290, de 18 de maio de 1923, com 
as seguintes modificações: 

a) O art. 33 fi ca su6stituido pe-
lo seguinte: "Em cada 30 dia~ de 
viagem o fiscal terá direito a cmco 
dias de ferias, que poderá go!lar 
onde lhe convier, correndo por sun 
conta a despesa de trnn~porte, si 
as for gosa r fóra da s~dc de sua 
cirrnmc;cripçõo" . 

b) Ficam supprimidos: o ~ 2. • 
do art. 33; o art. 3fl; o art. 45 t: 
seus paragraphos. 

c) Fica sub, ti tu ido o art . 43 pe-
lo seguinte: "Os inspcctores per-
ceberão os vencimentos de . . .. .. . 
7:200$000 c a diaria de 15$000, 
quando em viagem dentro do Es-
tado e de 18$000 fóra dellc. 

OR fi scaes perceberão os venci-
mentos de 4:800$000 e a diarin de 
12$000, quando em viagem dentro 
do Estado e de 15$000 fóra delle." 

d) Ao nrt. 43, citado, accres-
cente-se o seguinte: Par:tgrapho 
unico: quando a commissão do in-
spector ou fiscal se prolongar por 
ordem superior em uma mesma 
localidade, que não a séde do dis-
tricto ou circumscripção, percebe-
rão a cliaria por inteiro dos pri-
mei r os 15 di:ts, e metade nos 15 
dias subsequentes . Depois de 30 
dias perceberão apenas os venci-
mentos. 

Art . 27. Ficam creados quatro 
lagares de procuradores do fun-
ccionalismo, sujeitos a u111n cn ução 
no Thesouro, em dinheiro ou apo-
lices da União ou do Estado, c 
um ll tabelln ·dos emolumentos mn-
ximos que poderão exigir do~ fun-
ccionarios pelos receh imentos de 
dinheiro e outros s'erviços que lhes 
prestarem . 
~ 1. • Esses procuradore!l não 

terão vantagem alguma sobre os 
demais, podendo os funccionarios 
utilizar-se ou niio dos seus servi-
ços. 

e) O ~ 1 ." elo art. 48 fica as-
i sim redigido: "Esses attestados 
· serão expedidos á vista dos bole-
' tins de excursão e dos relatorios 

§ 2. ~ . A caução desses procura-
dores só responderá pelas trans-
acçlies com O!l funccionarios ou 
empregados do Estado . 

§ 3. 6 No caso de serem destitui-
dos dessa qualidade, o que o go-
verno poderá fazer livremente, a 
caução sen\ retida durante sei!~ 
mezes para recebimento das recla-
mações dos interessados . 

dos serviços no penultimo mez. 
que serão confrontados com os 
roteiros, ordens de serviço, corres-
pondencia c livro do ponto da Di-
rectoria, este com relação aos que 
estiverem ou houverem estado na 
Capital. 

Art . 29. Revogam-se as dispo-
sições em contrario. 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados, 23 de agosto de 1923 . 
- O presidente, João Lisboa. ~ 
O 1.0 secretario, Euler Coelho. 
O 2. 0 secretario, Camillo Chaves. 
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TA81ZLLA DE· VENCIMENTOS 
FUNC I NARI D 

' E' fAD I MA I TRATURA E 
fOH A PUBLI A, A UE E 
REFERE O PR jECT N. O. 

Secretaria do Inferior 

I. Gabin te da Presidencia: 
Official de gabinete da Presl-

denci:l ; por mez, I :000$000; por 
anllo, 12:000$000. 

11 . Secretaria de Estado: 
Director, por mez, 1:1000$000; 

por nnno, 13:200$000. 
Official de gabinete, por rnez, .... 
750$000; por anno, 9:000$000. 

Chcf~ de secção, por mez, 700$; 
por anno, 8:400$000 . 

Primeiro official, por mcz, 575$; 
por anno, 6:900$000. 

Segundo offici al, por mcz, 475$; 
por anno, 5:700$000. 

Amanu 1 , 1 or mez 350$000 ; 
po'r a111Ío, 4:200$000. --.. 

Almoxarifc, por mez, 250$000; 
por. anno, 3:000$000. 

Porteiro, por mez, 230$000 ; por 
a11no, 2:760$000. 

Continuo. por mez, 175$000; por 
anno, 2:100$000. 

Serve nte, por mcz, 145$000; por 
31111(), 1:740$000 . 

111. Ma gistratura e justiça: 
Desemhargntlor, por mez, .. ... . 

I :R40$; 1 or an11o, 22:01!0$000. 
P,rocurador Geral, por mez, . .. . 

1 :R40$; por anno. 22:01!0$000 . 
Advogado Geral, por mez, ... .. 

1 :500$; ' por anno, 18:000$000 .. 
Juiz de direito de I .• e11tranc1a, 

por mez, 650$000; por a11110, . . . . . 
7:800$000. 

Juiz de direito de 2.• entrancia, 
por mcz, 705$000; por annq, ..... 
8:460$000' 

Juiz de direito de • 3." entrancia, 
por mez,. 825$000; por anno, . , ... 
!1 :000$000. 

juiz municin~ l ,de termos anne-
xos, po~,, n,1 ez, ~66$f:l6ô; por anno, 
4:400$000" 1 • 

Juiz municipal de 2. • entrancw, 
por mez, 41 G$666; por anno, . .... 
!i:000$000. 

juiz municipal 'de 3.• entrancla, 
por mez, 500$000 ; por anno, . .... 

' 6:000$000. 
Promotor de justiça de t.• en-

trancia, por mez, 330$; por anno, 
3:960$000. 

Promotor de justiça de 2. • cn-
trancia por mez, 330$; por anno, 
3:960$üoó. 

Promotor de justiça de 3. • en-
trancia, por mez, 460$; por anno, 
5:520$000. 

Escrivão do crime de I . • cll-
trancia, por mcz, 200$; por anno, 
2:400$000. 

Escrivão do crime de 2. • en-
trancia, por mez, 200$; por anno, 
2:400$000. 

Escrivão do crime de 3. • en-
trancia, por mez, 310$; por anno, 
3:720$000. 

Porteiro do Palacio da justiça, 
por mez, 180$000; por nnno, .. ... 
2:160$000. 

Servente do Palacio da justiça, 
por rn ez, 120$000; por anno, . . .. . 
I :440$000. ' 

IV . Secretana da Relação: 
Secretario, por· mez, 605$; por 

anno, 7:260$000. 
Official, por mez, 477$500; por 

anno, 5:720$000. 
Amanuense, por mez, 268$666; 

por anno, 3:220$000. 
Escrivão, por mez, 367$500; por 

an11o. 4:410$000. 
Official de jus1iça, por mez, 185$; 

por ·anno, 2:220$000. 
Porteiro, por rnez, . 180$oqo; por 

anno, 2:100$000. 
Continuo, por mez 144$000; por 

anno, 1:728$000. 
Servente, por mez, 110$000;, por 

anno, 1 :320$000. 
' V. lnstrucção Prima ria: 

Director de grupo escolar da 
•Capital, por mez, 380$; por anno, 
4:560$000. 

Di rector ·de escola infantil da 
Capital, por mez, 380$; por anno, 
4:560$000. 

Director de grJJpO escolar de 
cidáde ou villa. por,mcz, 330$; ·pOr 
anno, 3:960$000. ·' 

Di rector de grupo escolnr de 
districto, por mez, 220$; por nnno, 
2:t540$000. . .'~ 



390 

Professor da Capital, por mez, 
212$000i por anno, 2:544$000 . 

Professor de cidade ou villa, por 
mez, t 98$000 i por anno, 2:376$000. 

Professor de districto, por mez, 
155$000i por anno, 1:860$000. 

Profes or technlco da Capital, 
por mez, 345$000i por anno, ..... 
4:140$000. 

Professor technico de cidade, 
por mez, 287$500i por anno, ... .. 
3:450$000. 

Profes!>or rural c colonia l, por 
mez, 132$i por anno, I :584$000 . 

Adjuncto da Capital, por mez, 
120$000; por anno, 1:440$000. 

Adjuncto de cidade ou villa, por 
mez, 100$; por ar111o, I :200$000. 

Adjuncto de districto, por mez, 
75$000; por anno, 900$000. 

Adjuncto rural c colonial, por 
mez, 60$000; por anno, 720$000. 

Porteiro de anlpo da Capital, 
por mez, 11 0$000; por anno, . .. .. 
I :320$000. 

Porteiro de grupo de cidade orr 
villa, por mez, 100$000; por anno, 
I : 200$(J()() . 

Porteiro-servente de grupo de 
cidade e vi lia, por mez, I 00$ i por 
arrno, I :200$000 . 

Porteiro-servente de grupo de 
districto, por mez, 72$000; por an-
no, 864$000. 

Servente de grupo da Capital, .. . 
·por mez 80$000; por ar111o, . ... . 
!160$000. 

Servente de grupo de cidade e 
villa, por mez 72$000; por nrrno, 
R64$000. 

VI - Jnspccção de Ensino: 
lnspector da Capital, por mez ... 

600$000; por anno 7:200$000. 
lnspcctores regionaes, por mez 

400$000; por anno 4:800$000. 
VIl - Escola Normal da Capi-

tal: 
Director, por mez, 800$000; por 

nnnu 9.1::')()$000. 
A.iudante do director, por mez 

450$000; por ar1110 5:400$000. 
Professor de línguas e sciencias, 

por mez 550$000; por anno . .... 
(;:600$000 . 

Professor de' artes, por mez . . .. 
440$000; por ar111o 5:280$000. 

Profes!:lor de trabalhos manuaes, 
por mez 34!>$000; por anno ....•. 
4 : 140$(J(X). 

Profes or de gymnastica, por 
mez 230$000; por anno 2:760$000. 
Porteiro, por mez 180$000; por an-

no 2:160$000. 
Continuo, por mez 145$000; por 

larmo 1 :740$000. 
, Servente, por mez 120$000; por 
'anno I :440$000. 
Preparadora, por mez 120$000; por 
ar111o I :440$000. 

VIII - Escola Normal de Ouro 
Fino: 

Di rector-professo r, por mez .. .. 
400$000; por anno 4:800$000. 
Professor-auxiliar do director, por 
• mcz 350$000; por armo 4:200$000. 

Professor de sciencias e línguas, 
por mez 287$500; por ar111o . .... 
3:450$000. 

Professor de artes, por mez .... 
230$000; por anno 2:760$000. 

Porteiro, por mez 120$000; por 
anno 1:440$000. 

Continuo, por mez 100$000; por 
anno I :200$000. 

Servente, por mez 72$000; por 
anno 8ô4$000. 

IX - Externato d'o Gymnasio 
Mineiro da Capital: 

Reitor, por rnez I :000$000; por 
anno 12:000$000. 

Professor de sciencias e línguas, 
por mcz 550$000i por anno ... . . 
ô:600$000. 
Profesor de artes, por mez ..... . 
440$000; por anno 5:280$000. 

Preparador, por mez 230$000; 
por 1111110 2:760$000. 

Secretario, por mez 350$000; 
'por anno 4:200$000. 

Amanucnse, por mez 230$000; 
por ar111o 2:760$000. 

Bibliothecario, por mez 230$000; 
por anno 2:760$000. , 

Jnspector de alumnos, por mez 
215$000; por anno 2:580$000. 

Porteiro, por mez 180$000; por 
11nno 2:160$000 . 

Continuo, por mez 145$000; por 
armo 1 :740$000. 
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Servente, por mez 120$000i por Administrador de colonia, por 
anno 1:440$000. mcz 3 5$000i por nnno 4:620$000. 
X - Ext rhato do Gymnasio de Escripturario, por mcz 310$000; 
Barba ena: por anno 3:720$000. 

Reitor por mez 660$000: por Pharmaceutico, por mez ..... .. 
ar111o 7:920$000. 300$000; por anno 3:600$000. 

Secretario, por mez 345$000; por Amanuen c, por mez 230$000; 
;~ nno 4:140$000. por anno 2:760$000. 
Amanuense, por mez 230$000; por Porteiro, por mez 14p$000; por 
anno 2:760$000. a11no I :6 0$000. 

Bibliothecario, por mez 230$000; XIII - li: cola de Pharmacin de 
n r anno 2:760$000. I por anno 9:600$000. 
lnsncctor de alumnos, por mez . . . Lente, por rnez 550$000i por an-
210$833: por anno 2:530$000. !no 6~600$000. 

Porteiro, por mez 180$000; por 'Secretario, por mez 400$000; 
anno 2: 160$000. Ouro Preto: 

Continuo, por mcz 144$000; por Secretario, por rnez 400$000; 
anno I :728$000 . por anno 4:800$000. 

Servente, por mcz 1 10$000; por Amanucnsc, por mez, 180$000; 
anno I :320$000. por nnno 2:160$000 . 

Professor de sciencias c linguas, Bibliothecario (auxiliar) , por 
no r mez 550$000; por ar1110 . . . . . . moz 120$000; por an11o I :440$000. 
(i :600$000. Conservador geral, por mez 

Prof~sso r de artes, por mez .. .. 
4'40$000; por anno 5:280$000. 

Preparador. por mcz 230$000; 

230$000; por anno 2:760$000. 
Porteiro, por mcz 180$000; por 

armo 2:160$000. 
Continuo, por mez 145$000; por 

de Ube- anno I :740$000. " 
Servente, por mez 1 15$500; por 

por ar111o 2:760$000. 
XI - Penitenciaria 

raba: 
Administrador, por rnez 345$000; 

por anno 4:140$000. 
Amanuense, por mez, 287$500; 

ar111o I :386${)()(). 
XIV - Archivo Publico : 
Dircctor. por mez I :000$000; por 

1111110 12:000$000. 
por anno 3:450$000. , 

Medico. por rnez, 120$000; 
Primeiro official, por mez . . . .. 

por 57!í$000;por a11no 6:900$000. 
armo I :440$000. . Se!!undo official, por mez . . ... 

por 475$000; por an11o 5:700$000. 
Amanucnsc, por mez, 350$000 ; 

120$000i por por 11nno 4:200$000. 

lnspector, por mcz 12()$000; 
:lll nO 1 :440$000. 

Porteiro. por mez 
\111110 1:440$000. 

Servente, por mcz 120$000; 
Servente. oor mcz 96$000; por 

por 11nno. I :152$000 . 
anno I :440$000. 

Guarda, por mez 120$000; 
XV) - Penitenciaria de Ouro 

por Pr~>to: 
anno I :440$000. 

XII - Assistencia a Alienados: 
Dircctor Q'e ral por mcz I :000$000; 

Jlnl' :Jnl10 12:000$000. . 
Director de Asylo-Co1onra, por 

1nez RR0$000; por nnno .... .. .. . 
I O: fíô0$000. 

Medico alienista, por rnez ..... . 
550$000; por anno 6:600$000. 

Economo-almoxarifc, por mez 
550$000; por anno 6:600$000. 

Dircctor. por méz 825$000; por 
:111110 9:900$000 . 

Almoxnrifc. por mez 34.í$000; 
por 11nno 4:140$000. 

Amanuense, por mez 230$000; 
por anno 2:760$000. 

Encnrrcp-ado do mnterinl, por 
mez 120$000; por ar111o . .... .. . . 
I :440$000'. 

lnspector ge ral, por mez ... .. . 
150$000; por armo 1':800$000. r 
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Porteiro, por mez 130$000; por Delegacias: 
armo I :800$000. Delegado auxillar, •p r mcz 

lnspector ajudante, por mez..... 700$0 ; por anno •8:400$000. 
120$000; por anno l r440$000. ' Delegado da Capital, por mcz . .. 

Servente, por mez 96$000; por 
1 
450$000; por anno 5:400$000. 

anno I: 152$000 · , Delegado da comarca, por mez, 
XVI) - Directoria de Hygicne: 300$000; por anno 3:600$000. 
Dircctor, por mez 1: 100$000; Investigação criminal: 

por anno 13 :200$000. lt1Ve ti gador criminal. por mez 
Medico· auxiliar, por mez ..... . 330$000; por anno 3:960$000. 

00$000; por anno 9:600$000. Investigador de I . 1 elas e, por 
Secretario, por mez 605$000; por , mcz 280$000; por anno 3:350$000. 

ar111o 7:260$000. Investigador de 2. 1 classe, por 
Amanuensc, por mez 

por anno 3:600$000. 
300$000; mez 240$000; por anno 2:880$000. 

lnvéstigador de 3. 1 classe, por 
Chimico-auxiliar, por mez ..... 

500$000; por anno 6:000$000. 
Desinfectador, por mez 145$000; 

por anno I :750$000 . 
Continuo, por mez 145$000; por 

anno 1 :740$000. 
Servente, por mez 110$000; por 

anno 1 :320$000. 
XVII - Policia Civil: 

mcz 200$000; por anno ........ . 
2:400$000. 

Guarda Civi l: 
lns'pector, por mez 150$000; por 

anno 1 :SOOSOOO. 
Guarda civi l de I . 1 classe fiscal, 

por mez 200$000; por anno ..... 
2:400$000. 

Guarda civil de I. 1 classe esori-
Secretaria da policia: pturarib, por mez 200$000; por an-
o. t I 100$000 110 2:400$000. I Jrec or, por n1ez : i Guarda civil de 1. • classe, por 

por ar111o 13:200$000. mez 170$000; por anno 2:040$000. 
Official de gabinete do Chefe · de Guarda civil de 2 ." classe, por 

Policia, por mez 650$000; por anno rnez 150$000; por anno 1:800$000. 
7:800$000. Guarda civil de 3. • classe, por 

Chefe de Secção, por mez . . . . . mez 130$000; por anno 1:560$000 . 
700$000; por anno 8:400$000. Rese rv<1 por m,ez 50$000; por an-

. Primeiro official, por mez . . . . . no 600$000. 
575$000; por anno 6:900$000 . Prisões: 

Segundo official, por mez . . . . . Administrador da cadeia da Ca-
475$000; por anno 5:700$000. pita!. ror mez 200$000; por anno 

Amanuense, por mez 350$000; ? ·A00$000 . 
por anno 4:200$000. Carcereiro da cadeia de ,ltriz 1de 

Porteiro por mez 230$000; por Fór:'l . nor mez 70$000; por anno 
:t nno 2:760$000 . 84n$OOO . 

Continuo, por mez 175$000; por CMcereiro r:ln cadcià de Barbace-
anno 2:100$000. 11!1. nnr mez 70$000; por nnno, ... 

Servente. por mez 145$000; por 840$000 . ' 
:• nnn 1:740$000 . Carcereiro, por mez 60$000; por 

Photographo, por mez 230$000 <Hllln 720$000 . 
ror anno 2:760$000 . XVIII - Força Publica: 

Servi ço medico-legal: nffici11lidade: 
Medico leg-ista, nor mez 500$000; Trnl'n t<' -coronel, por mez 

por r~nno 6:000$000. !)()0$0no: pnr a1111o 10 ·800$000 . 
Medico legista auxiliar, por mez M:linr. oor mez, ()50$; por allllO, 

~oo~ooo: por anno ::1 :600$000 . 7 :RnO$OOO . 
Escrinturario servente, por mez, Capitão. nor me11, 550$000; por 
145$000; por annQ 1:740$000. · nnno, 6:600$000. 
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Primeiro-tenente, por mcz, 450$; Porteiro, por mez, 230$; por an-
por anno, 5:4 $000. no, 2:7 $000. 

gundo-t nente, por mcz, 400$; Continuo, pQr mcz, 175$; por 
por anno, 4:800$000. 811110, 2: 100$000. 

Director de musica, por mez, , Servente, por m z, 145$; por an-
300$; por anno, 3:600$000. no, 1:740$000 . ' 

Ihferlore e soldados: 11. Recebedoria de Mina ua 
Capital Federal: 

Sargetito ajudante, 3$200 - 4$; I Director, por mez, 1 :375$; por 
por mez, 216$000; por anno,. · · · 16 500$000 . anno, : . , 
2:592$000 · 1 Ajudante, por mcz, 800$000 i. por 

I . • sargento, 2$800 - 4$; por anno, 9:600$000. .. 
mez, 204$; por anno, 2:448$000. Chefe de secção, por mez, 750$; 

2." sargento, 2$400 - 4$; por por anno, 9:000$000. 
ntcz, 192$; por anno, 2.30 $000 . 1 Primeiro conferente, por mez, .. 

3." sargento, 2$ - 4$000; por : 500$; por an no, 6:000$000. 
mez, 180$: por 8nno, 2:160$000. : Segundo conferehte, por mez, .. 

Cabo, 2$000 - '2$500; por mez, 450$000; por anoo, 5:400$000. 
135$; por anno, 1:620$000. . Escripturario, por mcz, . 500$; 

Mustco de 1 . • classe, 2$- 2$200 i . por anno, 6:000$000. 
por mez, 126$000; por anno, .. . .. Amanuense, por mez, 450$; por 
I :512$000. anno, 5:400$000. 

Musico de 2.• elas e, 1$800 - Thesoureiro, por mez, 850$oob; 
2$200; por mez 120$; por anno, por anno, 10:400$000. 
F440$000. ' Fiel do thesoureiro, por mez, .. . 

Anspessada, 2$ -2$; por mez, 600$; por anno, 7:200$000. 
120$000 por anno, I :440$000. · Porteiro, por mez, 350~000; por 

Soldado signaleiro, 1$800 - 2$; anno, 4:200$000. , 
por mez, 1 14$; por 811110, . . . . . . . Continuo, por mcz 250$000; por . 
1:368$000. anno, 3:000$000. 

Soldado, 1$500 - 2$: por mez, Servente, por mez, 180$000; por 
105$; por anno, 1:260$000. anno, 2:160$000. 

111 ' ln10rl!l\"í' nffl~; i:t\ : Secretaria das Finanças Director, por mcz, 1 :300$; por 
I . Secretaria de Estado: annn, 15:600$000. 
Director, por mez, 1: 100$; por . Mestre das officinas. no r mcz, . . 

anno, 13:200$000. 750$ : por annn . 9;000$900 . 
Official de gabi nete, por mez . .. Caixa-secrc ario. por mt·z, 600$; 

750$; por armo, 9:000$000 . por 1111110, 7:200$000. . . 
Consultor jurídico, por mez,... Ajudante do mestre das offiCI-

1 :500$; por anno, 18:000$000. nas. nor mez 500$000; por anno, 
Ajudante do advogado geral, 6:000$000. 

por mez, 650$; por anno, .. .. · · · Contra-mestre, ror mez, 400$; 
7:800$000. ~ 1 pnr anno, 4:800$000. 

Chefe de secçao, por mez, 700$; Auxiliar do caixa-secretario, por 
por ~nn?, 8:4qü~OOO. . mez. 350$; por anno, 4:200$000. 

Prrme~ro offtc1al, oor mcz, 575$, Chefe de sala. por mez, 350$000; 
por anno, 6 :9~q$OOO. : ~ . . ror nnno. 4:200$000. ' · 

Segundo off1c1al , por mez, 47:J$, Official, por mez, 250$000; por 
por anno, 5:700$000. anno 3:000$000. 

Amanuense, por mez, 350$000; ;,M. 0 , 
00$000 mas eraes : por anno, 4:2 , . . . , • ~ , . 

Thesoureiro, por mez, 950$000; AuxJirar de redacçao, por mcz, 
por anno, 11:400$000. 600$; por anno, 7:200$00~ ·- t• 

Fiel ·do thesoureiro, por mez,... Encarr gado da compostçao. ppr 
600$; por ann'o, 7:200$000. .mez, 350$; . pqr annQ, 4;200$000 ' 



Paginador, por mcz, 400$ i por ' a arrecadação até a l ot,"ç~o c 5 .,(, 
ann o, 4:800$000. " <~ 11 

Impressor, por mcz, 400$i sobre o exced r.tc até 330:0 $000. 
anno, 4:800$000. por 4,5 % sobre o excedente de . . .. 

Expcditor, por rn cz, 350$i por 330:000$000 até 430 :000$000 . 
anno, 4:200$000 . 4 % sobre o excedente d .. ... 

430:000$000 até 530:000$000. 
Chefe de r visão, por mcz, 350$i 3,5 % sobre o exc dente de . .. . 

por anno, 4:200$000. 530:000$000 até 630:000$000. 
Revi~o r, por mez, 300$000i por 3 % sobre o excedente de .... . 

anno, 3:600$000 . 630:000$000. · 
Porteiro, por mez, 230$i por an- VII . junta Commcrcial: 

no, 2:760$000. Off' · 1 3 rcra , por mez, 75$i por an-
Continuo, por mez, 175$i por no, 4:500$000. 

anno, 2:100$000. Aman ucn c, por mez, 270$i por 
Servente, por mez, 145$000i por anno, 3:240$000. 

anno, I :740$000 . Porteiro, por mez, 180$000 i por 
IV . Arrecadação pela fronte ira: I anno, 2: I 60$000. 
Vigia fiscal de I . • classe, por Secretaria da Agricultura 

mez: ~80$i por an no, 3:360$000. I. Secretaria de Estatlo·. 
Vr gra fi scal de 2. • ela se, por mez, 240$i por anno, 2:880$000 . Director, por mcz, I: IOO$i por 
Guarda fi scal, por mcz, 125$; anno, 13:200$000. 

por anno, 1 :500$000. Auxiliar jurídico, por mez, ... .. 
Além dos vencimentos, percebe- 1 : 100~;. por anno! 13:200$000 . 

berá o vigia 6 % sobre a arreca- Offrcral de gabrn ete, por mcz, .. 
darão do seu posto fi scal. 750$ i por anno, _ 9:000$009. 

Da arrecadação feita nos pon- I Chefe d~ secçao . tcchlllca, por 
tos de extravio caberão 3% ao v.i- ! mez, 850$, por _a nno, 10:200$000. 
gia fi scal do posto séde c 5 DA ao Chefe de secçao, por mez 700$; 
guarda que a effectuar . 0 

' por anno, 8:400$000 . 
V - Fiscalização de rendas . Primeiro official, por mez, 575$; 

· por anno, 6:900$000. 
lnspcctor de rendas, por mez,. . . . · 

. 600$; por anno, 7:200$000 . Segundo offrcral, por mcz, 475$; 
Fiscal de rer)das, por mez, 400$i por anno, 5:700$000 . 

por nnno, 4:800$000. Amanuense, por mcz, 350$; por 
VI - Collectorias: anno, 4:200$000 . 
Porcentagens sobre a arrecada- Desenhista architecto, por mez, 

ção pelas collectorias, a dividir en- 600$; por anno, 7:200$000. 
tre o collector e o escrivão, na ra- Almoxarife, por mcz 475$i por 
zão de 315 para aquelle e 215 para I anno, 5:700$000 . 
este: Porteiro, por mez 230$000i por 

I) Collcctoria de lotação infc-
ferior a 20:000$000 - 20 % sobre 
a arrecadação até 20:000$000 c 
6 % sobre o excedente. 

2) Collectoria de lotação entre 
20:000$ e 250:000$: - 3:000$000 
de quota fixa c mais O % sobre a 
arrecadação até 250:000$ c 5 '1n 
sobre o excedente. 

3) Collectoria de lotação supe-
rior a 250:000$: - porcentagem 
decrescente de 7,2 % a 4 % sobre 

anno, 2:760$000. 
Continuo,, por rn ez, 175$000 ; por 
armo, 2: 100$000 . 

Servente, por mez, 145$000; por 
anno, I :740$000. · 

11. Obras Publicas: 
Engenheiro de 1." classe, por 

,"' 7 70ns; ~ nor anno. 8:400$000. 
Engenheiro de 2. • classe, por 

rnez, 575$; por anno, 6:900$000 . 
Mesfre de obras, por mez, 425$; 

por armo, 5:100$000. 

Conductor de obras, por mcz, .. 
325$; por lanno, 3:9 $000. 

onductor de 2. • elas c, por 
mez, 250$; por anno, 3:000$000. 

Dese11hista, por rncz, 575$ i por 
anno, 6:900$000. 

111. Institutos: 
irector do Instituto João Pi-

nh iro, por mez, 5!í0$i por anno, 
6:000$000. 

Dircctor de Instituto, por mez, 
450$ i por ann , 5:400$000. 

Dircctor de Apprendizado, por 
mez, 350$; por anno, 4:200 000 . 

IV . Com missão Ocographica c 
Gcologica ( Pes oal regulamen-
tar) 

Chefe, por mcz, I :650$ por an-
no. 19:800$000. 

Triangulador, por mez, 770$i 
por anno, 9:240$000. 

Geologo, por mez, 770$; por an-
no. 9:240$000. 

Topographo, por mez 550$i por 
anno, fi:600$000. 

Desenhista, por mez, 500$i por 
anno, 6:000$000. 

Escripturario, por mez, 350$000 i 
por anno, 4:200$000 . 

V. Serviço Metcorologico: 
Chefe, por mez, 770$i por an-

no, 0:240$000. 
Assistente, por me?., 550$; por 

anno, 6:600$000 . 
lnspcctor, por mez, 440$000; por 

anno, 5:280$000. 
Escriptura rio, por me~, 350 000; 

por anno, 4:200$000. 
Auxi li ar, por mez, 230$000; por-

anno, 2:760$000. 
Observador, por mez, 207$i por 

ann o, 2:484$000. 
Dactvlo~rapho , por 180$; por 

ann o, 2: 160$000 . 
Servente. nor mez, 145$; por an-

no, 1:740$000 . 
VI . Terreno diamantinos: 
Secretario, por mcz, 230$; por 

anno, 2:760$000 . 
Sala das scsstics da Camara dos 

Deputados, 2:~ de agosto de I 023 . 
- O presidente, .João Lisboa. .-
0 I." secretario, Euler Coelho. -

O 2." secretario, Cami llo Chaves. 
- A imprimir-se. 

utro do Arcebi po de Marinn-
na, convidando o Senado a assis · 
tir, no tlia 31 do c rr>ntc, naquclla 
ci tladc j · olcmnc excqnias pela 
passagem do I . " annivcr a rio tia 
morte do pranteado D. ilverio 
Gomes Pimenta c inauguração da 
lapcde 'em homenagem aquellc sau-
doso mineiro. 

O sr Presidente diz que op-
portunamente fará a nomeação tlc 
quem represente o senado nessas 
solemnitlades . 

Telegramma 
Do presidente da Camara c do 

Directorio Político de Cassia, pro-
testando contra a incorporação <lc 
parte do tcrritorio da~uclle' mu · 
nicipio ao de S. Sebastião do Pa-
raíso. - A' commissão Mista . 

Do povo do districto de Porto 
Real, protestando contra a trans-
fcrencia daquclle districto, de 
Formiga, para o município de 

1 
Bambhy. A' me ma commissão. 
Vencimentos dos {unccionarios da 

Secretaria 
O sr. Presidente submcttc ó 

consideração da Casa, sendo ap-
provada sem debate, a nova ta-
bclla de vencimentos dos funccio-
narios da Secretaria que entrará 
em vi gor a partir de 1." de janeiro 
de 1924 e organizada de accordo 
com a indicação votada pelo Se-
nado. 
Te/egrammas de varias proceden-

cias 
O SI~ . PASSOS MAIA : - Pc-

di a palavra, sr. Prcsidcutc para 
pas~ar ás mãos de v. ex c., af im de 
que sejam presentes á commissão 
Mista, um telcgramma do presi-
dente da Camara e Dircctorio Po-
líti co de Cassia, protestando con-
tra a incorporação de parte do ter-
ritorio daquell <f município ao de 
S. Sebastião do Paraiso; outro do 
presidente da Camara do T11rvo, 
pedindo que o districto de Arantes, 
daquollc município, passt• a deno-
minar-se Piedade do Rio Grande, 
e uma representação de Octaviano 
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de llveinl, solicitando a creação 
do município de Arthur Bcrnnrdes 
c enviando · ila1ttucção parn este 
fim. - Vão á commi ão Mista. 

Passa-se á 
Aprese~ta~tio de parecl'fcs,. proje-
ctos, utdtcações e requerimentos 

SR. BALISI DE MAOA-
LHJI.E , obtendo a palavra, offe-
n:cc c envia á Mesa, pela com mis-
são de l~ edacção, a seguinte 

REDACÇÃO FINAL 
Das emendas approvadas pelo Se-

nado ao pro jccto 11. 50, sobre 
taxa de víaçrio 
A commissão de Hcdacção offe-

Jcce á discussão c é de parecer se-
Ja adaptada como final a scguint" 
redacção das emendas approV'a-
das pelo St!nado ao projccto n. 50, 
da Camara, sobre Taxa de viação. 

EMENDAS 
t.• 

Ao art. 2." - supprima-se. 
2 .• 

/\o art. 3." - supprima -.~c. 

Sala das co mmissõcs, 24 de 
agosto dç I !J23. - Basilio de Ma-
ga lhães. - Valladares Ril1eiro. 

A requerimento do mesmo se-
nhor, são dispensadas as formali-
dades regimentaes, cdrando im-
mcdiatamcntc em discussão c :;•:n-
do ap provada sem debate essP re-
l1al:çfto. 
d:tccão. - Vae a copiar-se para 
ser enviada á Camara dos srs. 
Deputados,. 

Interesses da pecuaria 
O SI~ . PA SOS MAIA: -- Soli-

citei novamente a palavra, sr. Pl e-
sidente, para ter a honra de aprc-
:;cntar nma indicação, que julgo de 
sumrna importancia para um Esta-
do como o nosso, eminentement;'! 
pas toril. 

Quero me referir aos prcj uizos 
que causa á nossa pecuaria a fe-
bre aphtosa, molestia qu ! tem sido 
até aqui, póde-sc dizer, completa-
mente descuidada e que todos os 

anuo dizima uma grnnde part 
dos nossos rebanhos, sem que, co-
mo di ss 1 se tenha feito cousa al-
guma para de belial-a. 

Recorrendo ás estatisticás, sr . 
Pre i dente, ver i fica-se que temo:; 
no Estado de Minas 7.000.000 de 
gado bovino, ou mais . PQs o affir-
mar ao Senado, com conhecimcqto 
de cau a, que 20 "I" desse gado é 
sacrificado !todos o annos p~ht 
peste aphtosa, o que quer di.t:cr 
que perdemos ann ualmente . . . 
1.400 .000. Ora, tomando-se a •11'!-
dia de 100$000 por cab ça, tewos 
que o Estado de Minas so ffre an-
nualmente o prejuízo de cento c 
quarenta mil contos, prejuízo e;sc 
que é egual duas vezes á renda do 
Estado e ao decimo da renda da 
União. 

Tudo, pois, quanto se fizer para 
debcllar esse terrível fl agello será 
fartamente compensado. · 

A febre aphtosa appareceu pela 
primeira vez no Estado de Minas 
em 1890. Até então era completa-
mente desconhecida entre nós. Ti-
nhamos uma outra terrivel moles-
tia que desanimava inteiramente os 
criadores e era o carbunculo sym-
ptomatico ou peste da manqucira. 
Essa, por felicidade, foi combati-
da pela sciencia, com a descoberta 

1 do serum anti-carbuuculoso, de re-
sultados maravilhosos; de sorlt: 
que os criadores por esse lado fi -
caram dcscançados, continuando 
animados com a sua industria, tan-
to assim que o Presidente Bernar-
des, em uma de suas mensagens, 

, demonstrou que o Estado de Minas 
' em um só anno exportou nada me-

nos de 400 mil contos, sendo 200 
mil produzido pela industria pas-
torial e seus derivados. 

Mas, voltando á febre aphtosa 
E' uma mole ·tia que se parece mui-
to com a griTJpe, quanto a seus cf-
feitos, porque é uma verdadeira 
pandcmia - ataca a todos, ataca 
em massa. E quando contagia em 
gado viajado, c em condições de 
menor rcsistcncia, a perda é quasi 
total I 

O sr. Vieira Marques : 
Entretanto, pode-se prevenir pela 
prophylaxia. 

sr. Passos Maia: - Per-
fcita m·ntc . ·'o unico meio; é me-
lhor pr •vcnir do que urar. Mesmo 
porque a exp riencia jlt tem sido 
muito amarga para os fazend iras: 
apparccern todos os dias remedios 
contra e se mal, clles emprega m 
tudo quanto é indicado, . gastam 
sommas fabulosa c quasi tudo em 
purn perda. Depois, é uma moles-
tia que ataca todo gado, bovino. 
cétprino, lanigero - todos ão ata-
cados. Até mesmo os animaes sel-
vagens - os veados, os caitetus, 
ctc.-todos soffrcm a febre aphto a. 

A propagação, até hoje, não se 
sabe como se opera. Alguns en-
tendem que se faz pelos urubt'l s, 
outros pelo ar, pelos animacs sel-
va gens, quando nfto é feita por 
contagio directo. 

Corno quer que geja, sr. Presi-
dente, urge que se faça qua lquer 
cousa no sentido de evitar esse 
flagello, c é o que pretendo ugge-
rir com a minha indicação, pedin-
do á União. por intermedio do Se-
nado, uma lei em que se concreti-
zem diversas medidas nesse sen .. 
tido, c não só com relação á fe-
bre aphtosa, senão lambem quan-
to a outras molcstias contagiosas, 
que dizimam os nossos reban hos 
quando em transito de um para 
outro Estado. 

A minha indicação é a seguinte : 
(Lê) (Muito bem! Muito bem!) . . 

Vac á Mesa, é lida c entra immc-
diatamcnte em discussão, sendo ap-
provada sem debate a seguinte : 

INDICAÇÃO 

Interesses da pecuaria 
AtloptandÓ ;;s suggestões do Co n-

1-(n.:sso das Municipalidades Minei-
ras, indicamos que o Senado Minei-
ro represente ao Congresso c go-
Vl'rno federal afim de que sejam es-
tabelecidas leis: 

I - que impeçam a disseminação 
de f hre aphtosa c outras molestias 
n11c contagiam os reba nhos de um 
Estndo na rn outro, - por meio de 
fi s1·aes de barreira, com auxilio ela 
policia local; 

11 - que tornem compulsoria, por 
parte dos criadores e invernistas, a 

notificação du fcbro aphtosa e ou-
i tras molc~ti:ts contagio:~ns do gnd , 
1 para que n auctoridad s sanitarins 
' possnm agir com cfficn ia; 

111 - que responsabilizem pelos 
1 damnos causados a terceiros ou bola-! dciros, criadores c tropeiros que 

I con tribuam para a propagação da 
febre nphto a e outras molestias 

f
i con tagiosas, soltando ou conduzin-

do gado doente, no período do con-
l tagio, nas vias publica , a não ser 
1 que provem que a mole tia irrom-

peu em viagem, e qtlc, em tal caso, 

I esse gado seja isolado, até ficar são, 
que lhe sejam facilitadas pastagens, 
na fata lidade dessa cmcrgencia, a 
juizo das auctoridades sanitarias; 

IV. - que não impeçam ou pro-
hibam o prompto embarque para I Santa Crllz, do gado gordo accom-

1 
mcttido de aphto ·a c destinado a 
immediata matança, se affectado nas 

I prop rias feiras, - c que tenha ellc 
, prcfcrencia no embarque visto não 
' :;er nociva á saudc publica a carne 

nesse estado morbido e os prej uizos 
1 :;erern grandes com a demora nos 
· ma us pasto!> das feiras pelo seu em-
i magrecimento rapido e perigoso pa-
I ;·a as outras boiadas indemnes ; 

V - que auctorizem á União c ao 
) Estad_o a terem se1~1~r~ em ~eposito 

:::~ sede dos llltllliC IJll OS cnadores, 
:· i ros, vaccinns, se ringas de injecçao 
c meclicaml:ntos mais empregados 
em vete rina ria par;t serem cedidos 
aos criadores pelo preço do custo, 
pago este na collectoria federal ou 
estadual; 

VI - que auctori zem ao governo 
da União e dos Estados a intervirem 
junto das administ raçiíes das Estra-
das ele ferro para que mantenham 
em perfei to serviço de limpeza c des-
infecção os vagões destinados ao 
transporte de gado c que àos boia-
deiros seja em todos os trens de 
gado facílitada a passagem em ca~
ros de seus conductores particula-
res, gente ap ropriada a esse servi-
ço e que 'no mais breve tempo se 
construam ca rros fri gorificos para o 
transpor! dn manteiga ; . 

VIl - que auctorizcm á Uriião e 
aos Estados a estabelecerem favo-
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rC!i 110 frdc do material destinado a 
ba11 heiros carrapatecida • a requeri-
mento dos mu11icipios que se pro-
pon hnrn con !ruir banheiros carra-
patccidas gratuitos no principio e 
com medica remuneração posterior-
mente; 

VIII - aucto rizando á União e 
aos Estados a estabelecer annexo 
a todos o estabelecimento offi-
ciacs de criação c selccção de ga-
do um posto de prophylax ia da tu-
berculose bovina, segundo os mais 
moderno methodos, aconselhados 
em sciencia, para combater essa 
molestia. 

Sala das sessões do Senado Mi-
neiro, 24 de agosto de 1923. - Pas-
sos Maia - Basilio de Magalhães-
Alfredo Calão - Moreira da Rocha 
- Vieira Marques - Ri bei ro de Oli-
veira - Cami llo de Britto. 

O SR . PRESIDENTE - A me-
sa 111a11dará providenciar no sentido 
úa i11dicação. 

Interesses da industria siderurgica 

O SI~ . OABHI EL SANTOS: 
Solicitei de v. ex c. a palavra, sr. 
Presidente, para ter a honra de 
apresentar á co11sidcração do Sena-
oo urna ·indicação, pedindo agrade-
cimcntus c louvores ao governo fe-
dera l por ac tos que interessam mui-
to de perto á vida de Minas, prin-
t·ipalllll'ntc á zona de que s0u fi-
lho. 

~sfJera n r.n de melhores dias, c sa 
t'<.:rcm ·m·in c recebida com o cora-
çil ' ;dcgr · po r todos aquellcs que 
rcsiút:.lr, •:umo cu c outros seuado-
rt•s . • raqut:ll:t zoua. 

Felizmente já temos visto, quer no 
passado governo, quer no actual, al-
guns fados c circum tancias que de-
notam que cami nhamos para melho-
res tem ~,o~ com fundada esperança 
de exito. 

At-sim é, sr . Presidente, que na 
m~ n~age·n do eminente sr. dr. Raul 
Scarl!s, hn rcferencia a factos de 
5"a r:dministração entre outro , os 
que se rviram de defesa dos interes-
ses da União, salvaguardando quer 
a cu tosa E. F. Victoria a Minas-
que penso ter do governo ferieral 
garantia ele jnros em ouro - c ao 
mesmo tempo acautelando a nossa 
incipiente industria sidcrurgica, de-
i•mdendo-;r da competição poderosa 

da ltabi ra lron, que, armada de 
grandes capitacs e com o monopo-
lio visivel 110 seu contracto, poderia 
com crrteza atrophiar essa mesma 
industria nacional. 

Do governo federal, sr . Presidcu-
te ann uncia-se uma feliz medida, 
qua l a da crcação na Escola de Mi-
nas de Ouro Preto, de um forno clc-
ctro-cirurgico . 

Essa iuiciativa partiu de um illus-
tre filho de Minas, o sr . dr . Fran-
cisco Sá, notavl'l parlamentar que 
illustrou o Senado e é tambem um 
distiru.:tissimo engenheiro, filho glo-
rioso da Escola de Minas de Ouro 
Preto. S. ex c. apresentou ao orça-
mento da Agricultura de 1922 mn 
dispositivo referente áquella crea-
çiío. A idéa, sr . Presidente, foi re-
ceb ida com o maior enthusiasmo 
pela imprensa, e tambern pelo Con-
l! resso que se rt•llniu naq uella occa-
siiío, o Congresso do Carvão, onde 
eminentes engcuheiros e financistas 
q11c nelle tomaram parte, applau-
diram muito a feli z in iciativa do se-
twdor de então, o sr. dr . Francisco 
Sit . 

~r . f'residcntc, os hab itantes c fi-
lhos da zo na mineral, que já teve em 
pliscas ~as um desenvolvimento e 
expansão cxtraord in arios, tão im-
portantes, que clcnun ao nosso Esta-
do o 110111 :.: que clle ai11da conserva, 
rcjubilam-se, é certo, com o enriquc-
cimellto c o progresso das outras zo 
nas; 'l!:tS - é um traço da naturc· 
za hu mana - não deixam de expc-
rinr l'!i:ar uma ponti nha de inveja ou 
de lbpcito, uão podem occultar o 
sen pez:u·, o seu ;rcabrunhamento, 
qua11dt1 nflo v::em parallelamente ao 
pm;~ , · ·:~~n das zonas ag rícolas c 
p;r rfuri,: f;,nrbem o seu progresso. 

p,,r is ·o mesmo, quaudo occorre 
algüm faúo que veuha despertar a 

Filho da Escola de Minas, conhe-
cedor das tradiçtíes daqu clle cstabe-
lcc imellto de ensi11o, que tem resis-
tido á acção nefasta e perturbadora 
de coutinuadas reformas de instru-

cção uperior e secundaria, s~be.nd~ 
que lá se guarda a m sma drsc rplr-
na 0 mesmo preparo ~;cientifico des-
de' 0 seu creador, o sabio Oorceix, 
de saudosa memoria, e sabendo, por 
outro lado, qu , como dir~ctor da· 
qtrolln escola, se achn o minente dr. 
J\u rusto Barbosa, a quem se deve 
uma invenção notavcl sobre a ele-
ctro-siderurgia, sabendo ainda, sr · 
Presidente, que o illustrado profes-
sor dessa mesma escola, o dr. Fleu-
ry da Rocha, vindo ha pouco .da Et~
ropa, de onde ~rouxe nota_vcrs ensr-
narnentos theoncos c pratrcos rece-
bidos na Belgica, na Suecia, na Ita-
lia c outros pnizcs, e~tá apparelha-
do para dar grand.e .rncrerncnto ao 
ensi no dessa espccralrdade naquella 
escola. S. cxc. ju lgou, em b?a ho-
ra, que prestaria grande scrvrço ao 
Brasil e particularmente ao seu Es-
tado, estabelecendo nn Esc?la de 
Minas de Ouro Preto urna usrna mo-
delnr, nn qtral, nlém de resultados 
economicos, certos c seguros, . se 
prepa rassem os novos cngenherros 
c tamhern opera rias mestres c con-

tro de algun, nnnos. dotado _de nu-
merosas u, i nas c de rn stn l:açocs ele-
tro-sidcrurgicas, produzindo em al-
ta escala o ferro e o aço, dando por· 
tanto o elemento indispcnsavcl a to· 
das as outras industrias, cooperando 
no estabeleci mento de s trada~ de 
ferro, com a fabricaçfio de tnlhos, 
c até para nos a defesa co~ appare-
lhagcrn ess ncial ao cxcrcrto e nr-
rn nda nacionaes. 

Penso, sr. Presidente, que c~se 
grande serviço, ao qua l me refcn .c 
parn 0 qual conco rrem o sr · ~resr· 
dente da Repuhlica .C ~s seus rllus· 
tres minist ro. da Vraçao, dr · Fran-
cisco Sá c ela Agricultura, sr · dr · 
C·drnoil merece da parte do Sen~
d~ Min~iro um gesto de ngradecr· 
mcnto c de applauso. . Com. ess~ 
pensamento venho subrncttcr n con-
sidernçfio dos ilhrst res senadores. n 
seguinte indicn~ão: {fê) · (Mwlo 
/Jcml Muito bem!) · 

Vae á Mesa, é lida, c ~ntra im-
mcdiatamentc em cliscussao a se-
guinte 

IN DICAÇJíO 1 r a-mestres. . 
Sei, sr . Presidente. pela lertura Interesses da indusfria siderurgica 

qtr c ha tempos fiz cn.1 trm bem ~e-
tli gido periodico de rnmhn terrn, O 
Ouro Preto", que o sr . dr · At~ gu s
to Barhosn . foi recebido pelo cmrrlen-
tc sr. dr . Arthur Bernnrdcs c d~u 
áquellc periodico em umn entrcvrs-
ta a impressão que elle teve dessn 
:lllcliencia. · 

o illústrc sr . Presidente ~a . Re-
puhlica, cujo accndrado patnollsmo 
nós todos conhecemos, rcc~heu .c?m 
a mnior sympnthia. ~sse .drsposrttv.o 
do orçamento do Mrnrsteno da Agrr-
cultura e cogita, segundo pe.nsa o 
entrevistado, tornai-o em rcal~dad; · 

Por occasião daquelln aud!encra, 
disse o nosso grande Presrdente 
palavras muito carinhosas em rela-
ção a Ouro Preto, palavras essas 
que neste momento em qu.e se reta-
lha' o velho município, nos trazem, 
a nós filhos de Ouro Preto, verda-

Ind icamos que a Mesa do Sc!lado 
se di ri ja nos cxrn os. srs. Presiden-
te da Republica, dr: A!thu r Bcrnar-
dcs, ministro da Vr açao, clr: Fran· 
cisco Sá c ministro da A!!rrcultura, 
dr Mi !!uel Ca lm~n,. n.gya~ece~~o e 
applandindo a felr z rnrcratrva,. ~~ em 
via de execução c de ausprcr.osos 
resultados para o Estnd? de Mrn.as, 
principalmente da creaçao da ~sm.~ 
sid ru rgica an uexa á Escola de Mr 
uas de Ouro Preto. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 
1923. _ Gabriel Santos. -: Alves 
de Lemos . - Carnillo de Brrto . 

o SR. PRESIDENTE · - A me-
sn ex pedirá tclcgrarnma , nesse sen-
tido . 

Passa-se á 
deiro consolo c alento· EM 00 DI A 

E, sr . Presidente, podemos fi - 2. • P AinE Di\ ORO 
gurnr, não como um sonho, m~s ç?- E' annunciada a 2. • di scussão, 
mo ·uma perspectiva ele realrzaçao por arti gos, do seguinte: 
certa, o vermos o nosso Estado den-

' 
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Prov2 sobre colonias correccionaes 
e dá ou/ras providencias 

e) .a consolidação das disposiçõc 
em VI" r s bre a mat ria· 
. f). o nun! ro ti • mcn re' que t •ró 

lhre1to de 111tcrnar catln municipali. 
O Congresso Legislativo do Esta- dad~ . que entrar em accordo para 

do de Minas Oerncs decreta: :l~lxllla_r o Estado c o pessoal admi-
lllstrntlvo ' respectivos vcncirncn-

Art. 1." Fica o governo auctori- tos, com prcscripção aos .cus de-
zado a fundar no Estado, de prcfe- veres, regimcn disciplinar. ordem e 
rcncia, nas zonas cujas municipali- 1 • na nrcza dos d1versos s rviços c as 
dades se propuzerem auxi liar com 1 · -IJ mgaçocs dos internados; 
cessão de terrenos apropriados c Art. 5. " E' 0 governo auctoriza-
pccuninrinmcntc, na construcção das do a conRtrui r, por pavi lhtics, nas 
re. pcc ti vns obrns c custeio do esta- 111argcns do Rio das Vclhns, 0 11 em 
hctccimento, nté tres colonim; cor- loca l qut' muis conveniente lhe l)a-
rcccionaes, sendo uma deltas . spe-. 

1 
rcccr, nmn penitenciaria modelo, nos 

c1a 111 nte para menores dclinqucntcs termos do Codigo Penal c a d '!'· 
com a d nominação de " lllstituto 1 pcnl er para tal fim até a quantia de 
Disciplinar", tendo uma secção pa- 200:000$000. annuatmcntc. 
ra mulheres. Ar~. fi ." Em execução da prescn-

Art. 2 · • Esses c, tahetecimcntos, te lc1 o governo podera aproveitar 
cuja creaçiío foi nucto ri zada pelas terrenos f.'! edifícios estaduacs c 
leis ns. 544, de 27 de setembro de nhrir os neccssarios creditas ou [a-
I fi I O c 790, de 18 de setembro de I fl20, ser fio fundados c mantidos de zcr. ~s preci as opcrnç<ics, não se \'Cnf1cando sa ldos das diversas vcr-
c:on formidadc com os dispositivos da 1 lei n. 567, de I g de setembro de Jas orçamcntaria s, que poderão ser _ . dc~tinadas a esse rim 
19.Jl , e nellcs scrao n1tcrn aclos, pnra Art 7 " t> · d' t 1 'l 't ~ 1 t 1 11 · ' · . ,cvogam-sc as 1spo-
rc ~a 11 1 açao p~ o ra Ja. 10 c 1nstru- , siçi1cs <·m contrario 
c~ao, os mend1 gos .vahdo.s, .os va- Snl:1 das scss<ics ·.17 cl• t 1 
d1os c vagabundos 111 corn ge1s c os 192 ., _ Vl'e' r M' c agos 

0 
c c 1 t' ,1. 1 a nrques 

menores c e 1nquent.cs, en tre 14 e 21 • Em discussão 0 art. j • 
annos, comprchend1dos nessas elas- · · 
ses os definidos no Codigo Penal e O SR . VALLADARES RIBEIRO : 
nas leis federnes ns. 145, de 12 de --Sr. Presidente, o projccto, cujn 
j ulho de t!l93, art . 2. " paragraphos discu ssão v. exc. ia enc rrar con-
1.", 2.• e 3." c 947, de 29 de dezembro , t •~ m, no seu hojo, ma teria co;lsicle-
de 1902, art. I .", n. IV . r:we l. Rompendo o debate, eu o fa-

Art . 3." Emquanto não se crca- ç·o em con diç<ies verdadeiramente 
rém jilizos ou trihunacs especiaes prccariasl Voto vencido na commis-
para ·menores, serão elles processa- são de Ju stiça, vejo-me privado da 
dos na conformidade elo precei tua- doutn assistcncia do mestre, cujo 
do na citada lei n. 567, de 1911 , n~me peço a v . ex c. vcnia para de-
competindo porém o jul gamento ex- clmnr, se1 nclor Cnmi llo de Brito . . . 
clusivamente aos jnizes de direito. O sr. Camilfo de Brito : - Oisci-

Arl. 4. " Nos regulamentos que · pulo, aliás . 
forem expedidos em execução da 1. O sr. Valladares RilJeiro . .. e, por 
presente lei, o governo nttcndcra: 1sto mesmo, correndo o risco de per-

n) o processo de internação dos tnrbar, com a minha pnlavra dcsco-
infrnctores; , lorida a serenidade do Senado, ex-

h) ns disposições elos arts. 49 a pondo-lhe idcas, talvez em clcsaccor-
.13 c 401, do Co digo Penal, no que !1 do com o scn modo de pensar c 
forem applicnveis; mesmo '!e scn!ir . Entendo, porém, 

c) 11 religião que os .internados , que, :~ss1111 ag1ndo, cumpro o meu 
professarem, cuja prnti ca facilitara ; 1 dever. 

cl) a prohibi çiio 'terminnntc ele 1 O sr. Virira Marques: - E bri-
quaesqucr cnsti gos co'rpora e!l ; 1 lhantementc, como sempre . 

401 

O sr. Valladares RilJeiro: - Pro- Para e t s, "menores en'l pae, 
fundo agradecimentos. sem mãe", fal com admiração! n 

o parecer da illustradn commis- piedade de s. exc. cntr u em liqui-
são de Justiça, devo destacar, antes dação ou falliu cernplctamcnte . . . 
de entrar propriarnent no estudo O sr. C a mil/o de Brito: - Parn 
do projecto, o seguinte topico: esses, ha os patronatos. 

"O projccto, dando vi gor ás dis- O sr. Vieira Marques: - Apoin-
posiçõcs applicavci. da lei n. 56 1, úo, como os de João Pinhcir c ou-
de 19 de setembro de 1911 , comple- tros. 
ta o regimen ndequado n menores, O sr. Valladares RilJeiro: - .. . 
por meio das pr •scripçtics a serem parn cllcs, s. ·xc. niio teve lagri-
rcgulamentndas, conforme o art. mas c achou muito legitimo se lhes 
2. "". applicassc o processo da lei 567, de 
Quem escreve estas palavras, meus I 9 li . Quer o Senndo saber o que é 

se11horcs, é o illustrc presidente da este processo? Ei l-o: agarrar o mc-
commissiío de JuRtiça, o sr . senador no r numa esquina, levai-o á presen-

ami llo de Brito! O Senado foi tes- (a do delegado de policia; tomar o 
tcmunhn do modo pelo qual, não ha depoimento de duas testemunhas; 
muito tempo, s. ex c. se referiu aqui encerrar o processo no prazo de 48 
aos menores dclinquente. . . . Teve, horas, sem curador, sem defesa I e 
então, o nobre senador palavrns a • tm scguidn encerrar a pobre crcan-
pcras para com a policia que amon- ça muna colonia correccional! 
tfla nas masmorras com1mu1S do Es- O sr. Vieira Marques: - Não 
lado, em promiscuidade revoltante apoiado· Isso é para as creanças 
com criminosos barbudos, ate me- que commettercm crimes, os meno-
nores de nove nnnosl res dclinquent s, conformo reza o 

O sr. Camillo de Brito .- Apoia- nrtigo 2. " do projecto. 
do; é um horror. O sr. C a mil/o de Brito : - Nem 

O sr. Vieira Marques: - E' sim- os menores poderão ser nunca pro-
plcsmcnte abominavel . cessados sem curador. 

O sr. Vai/aclare.~ Ril1eiro: - Fez ' Os~. Valladares Ribeiro:- Para 
mais: choroulagrimas scn tidns so- os dc~n1qu e 11t es , não I O. clelinquen-
bre os me11ores criminosos, quando, tes sao yroccssados e _JUlgados de 
levados a barra dos tribunacs, são con form1daclc com a legislação com-
obrigados a depôr . cus rcspeitavcis mum elo Estado.. . Deus nos livre 
trazeiros nos mesmos bancos em CJUC v· cxc. lhes appliquc a lei d<! 
que dias atraz assentaram-se assas- 1911! 
. inos e ladrões ! O sr. Camillo de Brito - O me-

O sr. Vieira Marques: - Desgrn- nor julgado nssim pódc pedir "ha-
çadas victimas do meio. hcas-corpus" e ~a h ir. Scrin um dis-

0 sr. Vai/aclares Ribeiro:- O dis- i I nrnte · Não h a paiz nenhum quo 
curso do nobre senador commoveu- : mande condemnar me11ores sem pro-
me, até o fundo ela alma! c percebi cesso.e sem curador . Não está isso 
que ao Scnndo succedera o mes- ua lei de 1911 . 
mo ... O sr. Vieira Marques. - Os me-

Mas, eis que! recebendo nas suas ' ~1~rcs são processados perante o 
mãos o projccto n. 5 para relatar, ! JIII Z competente c será ouvida n sua 
s. ex c. não teve a mesma piedade defesa· , 
para com os menores collocados nn O sr. Va/ladares Ribeiro: - Não · 
situaçi'io do art. 7, n. 11 , da lei fe- , é o que resulta do projecto ct'e v . 
deral 947, de 29 de dezembro de exc. , o qual no seu art. 3." dispõe: 
I 0021 Dispõe esta lei: " Art. 3." Emquanto não se crea-

"Os me~ores abandonndos de 14 rem juizos ou fribunaes especiaes 
anno~, ma10res de 9 9ue P.or serem para menores, serão cllcs proces~a-; 
o.rphaos, ou P?r ncghgcncta ou vi- dos na conformidnde do p ecei tua-
CIOS ou enfermnlade dos paes",• etc . do na citada lei n. 5q7, de 1911 , 



competindo porém o julgamento ex-
clusivamente aos juizes de direito". 

Evid nt 111 nte não se trata neste 
nrtigo do processo e julgamento de 
menores riminosos! 

Foi por isto que eu diss , sr. Pre-
~idcnte, que o nobre senador resi-
dente nesta apita! não quiz ter 
para com estes desgraçadinhos as 
mesmns !ngrimas que teve para com 
os moço. levados á barrn dos no · 
sos trihunnes. 

O sr. Vieira Marques. - No ca-
s , não se tréltn de condemnação; 
apenas de rehabi!itação pelo traba-
1 h o e pela inst r11cção. 

O sr. Vnllnrlnres Ribeiro. - Che-
~nrci lá . Por emq uanto estou ajus-
tnndo contas com o men nobre mes-
l~e, relator da commissão de jus-
ti ça .. . 

O sr. Vieira Marques. - Bem, 
então ficarei arrolhndo nté v. exc. 
chega r lá. 

O sr. Vnllndnres Rihriro: - pas-
sa rei depo is a examinar o projecto 
de v. exc. 

O sr. Vieira Marques: - Estou 
aff!icto por isso, porque quero re-
ceber as luzes de v. exc. 

O sr. Vallndnres Riheiro: - Repi -
to o que vinha accentuando, e é-
qu e, privado da assistencia do mes-
tre, entro na di scw;são do projccto 
em condic:rics prccarias .. . 

O sr. Vieira Marqu es. - Niio 
apoiado . V. ex c. é um dos advo-
::!ados mais notaveis do Estado d" 
Minas . 

O sr. Cnmillo de Brito .- E pres-
tou auxilio inestimavel no seio da 
t:ommissiio. 

O sr. Vnllndares Ribeiro. - . .. 
mas, por isto mesmo, querendo fi . 
" Ur hem claro que falo em meu no-
me individual, enuncia ndo idéas mi-
nhas c idéas em dcsaccordo com as 
da commissão. 

Cumpre-me, agora, curvar-me de-
ilntc do i!!ustrndo auctor do projc-
cto ... 

O sr. Vieira MnrqJII!s : - Agrade· 
c ido a v. ex c., e receberei com 
muito ptazcr as luzes de v. cxc . 

O sr. Vnllndnres Ribeiro. - O Se-
nado sabe que não ha ninguem no 

Estado IHIS condições de . e~ i:. p!l· 
ra orga ni za r urna boa lei, sobre o 
mataria de que se occupa o proje-
cto. O nobre senado r foi chefe de 
Policio elo Estado durante longos 
onnos e dahi se passou parn as cul-
minancias dél Secretaria do Interior, 
escola onde se formaram e se estão 
formando os nos os grandes esta-
distas, supcrintendendo, então, a in-
strucção publica de Minas Gernes. 

O sr. Comi/lo de Brito: - E 
presta ndo rel eva ntes serviços (apoio 
dos). 

O sr. Va/ladares Ribeiro : - Sim, 
prestando relevantes serviços, mas, 
tamhcm, estudnndo a fundo a nos-
sas necessidades . S. ex c. é, por 
isto mesmo, um super-competente. 

O sr. Vieira Marques: - Bondade 
ele v. ex c. Sou um estudante ape-
nas. (Nâo apoiados). 

O sr. Vnlladares Ribeiro : - De-
vo, entretan to, assignalar, data ve-
nia, que, estudando a psychologia de 
s. ex c. atravcz de seu projecto, 
nclla diviso um quê de desanimo ou 
de sccpticismo. Chego a crer que o 
nobre senador nilo acredita no es-
forço c menos ainda nos cffeitos 
uteis das leis. Eu sei que Nictzsc hc 
doutrinou - c é uma verdade in-
contestavel - que as causas são 
immutaveis. Desgraçadamente não 
se muda a natureza ! Mas, elle pre-
gou tamhem, par a os homen ela 
tempera do sr. senador Vieira Mar-
qHes, q uc é nccessa rio sacrificar-se 
pela rea lização dos icléacs irrea!iza-
vcis, desprezando as causas, e obs-
tinando-se a mudai-as, embora sa-
bendo que ell m; são immutavcis . O 
es forço honra o homem e o eleva. 

Concito, portanto, o nohre scna 
dor a dcsrnvolvrr o seu projecto c 
11 melhorai-o. Nem vou fazer dellc 
uma critica in grata, senão essa de 
revrrencia a s. ex c. 

E entro na discussão. 
Não ha , sr. Presidente, matcria 

que não possa ser encarada sob o 
d11plo aspecto da fórma e do fun-
do. . . Por espi rito de mcthoclo, vou 
seg-uir a ordem indicada , 

Aspec to formal . 
O projecto elo nobre senador re-

sente-sc do grave defeito ela com-

4 (3, 

plcxidad · dí]s mnterias c mpendia-
clns nos seus diversos nrtigos c em 
cada urn tlc ll · ~ . tqwna~, para excm-
pl l: 

'J\rt . I ." Fil:a o govcl'no auctori-
zado. a f11ndar no Estado, de prcfe-
rcnclll nas zonas cujas municipali-
dades se prop11zcrcm auxiliar com 
c s. ão de terrenos apropriado e 
pccuniMittmcntc, na construcção das 
respectiva!; obras c cu teia do e ta-
hclecimcnto, até trcs colé> 11i as co r-
rcccl na . , s ndo uma de!las espe-
cialmente parél menor s clcllnquen-
tcs com a. clenorninaçito de "Institu-
to Disciplipar", tendo uma secção 
para mulheres." 

Parece que e. te artigo poderia ser 
de dobrado, quando nada nos trcs 
s~guintes: um geral, sobre as colo-
lllas; outro, et;pecia l, sobre a loca-
lização de!las; c um terceiro ainda 
especial, di!lpondo sobre o i;1stituto 
infa11til. 

O sr. Vieira Marques: .- E' uma 
questão de redacção. 

O sr. Val/ndnres Ribeiro: - Não 
ha duvida, nem estou affirmanclo o 
contrario. . . Mas, é lambem uma 
questão do regi mento, porque eu, 
que voto pela creação das colonias 
- e com applausos-, não daria o 
meL[ voto ao ela locali zação, apenas 
pela cri te rio do projecto. O 1. • re-
quisito do local deve ser o ela sa-
luhriclaáe. 

O sr. Vieira Marques: - E' evi-
dente que o governo não irá accei-
tar um te.rrcno em logar,• improprio, 
em zo na 1nsa!u bre, só pelo facto de 
se r. offcrcciclo gratuitamente. 

O sr. Vnlladnres Ribeiro : - Por-
que o proj ecto não ha de declarar 
isso mesmo? 

O ·Sr. \-:ieim Marques - E' ques-
tão de regulamento. 

O sr. Vnllndares Ribeiro: - Do 
mesmo mod0, considero• condição ou 
requisito que el eve primar o da gra-
tuidade, o da feracidacle elos terre-
nos. Não podemos segregar um 
homem da sociedade c suieital-o a 
um reg,imen de trabalho, forçando-
o a esfa lfar-se inutilmente, no ama-
nho el e terras ingratas. 

A. S.-26 

O sr. Vieira Mnrques: - Bvide1l· 
t ~m :nte. Vejo que es tamos d plc-
IIISSIIIIO UCCOrdo, 

O sr. Vul/ndures Ribeiro. - Po!go 
111uitu com isso. 

Agora, si as terras offcrccida 
pelas municipalidades reunirem as 
duas condições, está clnro que será 
ouro obre azul. 

O sr. Peric/es de Mendonça. ~ 
Mas o que não se póde é tornar iS-
so obrlgatorio em urna lei. O regu-
lamento cogitará. 

O sr. Alfredo C ateio . - Além dis-
so, podem as colon ias não ser todas 
agrico lns. 

O sr. Comi/lo de Brito. -Eu opta-
ria, por exemplo, para as officinas. 

O sr. Vallndares Ribeiro: - O 
exemplo federal é contrari o, mas 
chegarei até ás cumiadas em que e 
libram os nobres senadores. 

Está no mesmo caso o Instituto 
Infanti l, que reputo uma necessida-
de inc!.eclinavel. Não póde e!le ter, 
porém, ao seu fado uma secção pa-
ra mulheres; ou melhor, as dua in-
sti tuiçrics brigam por se encontra-
rem juntas. 

O sr. C a mil/o de Brito . - Pelo 
systema actual, temos as escolas 
mistas. · 

O sr. Vai/adores Ribeiro. - Si 
v. ex c. quizer aear colonias mis-
tlis de vagabltndns e menores en-

• I 

ta o votarei contra o projecto. 
O sr. Vieira Marques. - Não são 

mistas; são secções distinctas. 
O sr. V nllarlares Ribeiro. - Por-

que não levar a secção das mulh -
res para annexo das outras colonias 
do projecto? 

O sr. Vieira Marques. - Porque 
são justamente as dt~as classes que 
mais merecem a protecção do Esta-
do: menores e mulheres. 

O sr. Vnllndnres Ribeiro. - A 
discussão da these levar-nos-ia mlli-
to lon ge e por ella eu se ria desvia-
do ela rota que • estou seguihdo ... 
Vou. por isto, ao art. 2 .• . 

Dispõe elle: 
"Art. 2. • Esses estabelecimentos, 

cuja crcação foi auctorizada pelas 
!eis ns. 544, ele 27 de setembro de 
1910 c 790, do 18 cl '. setembro ele 
I !120, serão fundad0s c mantidos ele 
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conformidad · c 111 os di spo itivos 
dn lei n. 7, de I 9 de sc tembr de 
I V 11 , c ncll cs scriio in terna dos, para 
rehabilitaçiio pelo trabalho c in lru 
cção, os 111 ' ndigos validos, os va-
dios e vagab undos incorrigivt:is e 
os 1n nores delinquentes, entre 14 e 
:.! I annos, comprchend idos nessas 
rl:1sses os definidos no Codigo Pc-
nnl nns leis fcdcracs ns. 145, de 
12 de julho de 1893, art. 2. o, pnrn-
graphos 1.", 2. " e 3. " c 947, de 29 
de dezembro de 1902, art. 1, ", n. 
IV ." 

Minha opinião sincera, data venia, 
é que o nob re auctor do projecto 
devia bater moeda, com ouro novo, 
c não restabelecer o amontoado de 
leis antiq uadas do artigo. 

O sr. Vieira Marques. - V. exc. 
é u111 competente e póde apresentar 
emendas para a commissiio exami-
nar . 

O sr. Va/ladares Ribeiro . - A 
commi siio está em clcsacco rdo com-
mi go . .. Affi rmo lambem, com toda 
a energia, que a competencia não é 
minha e, sim, do senador Vi eira 
Marques. S. exc . é quem nos de-
ve . .. 

O sr. Vieira Marques . - Não 
apoiado. V. ex c. passou pela Se-
cretaria do Interior, é um advogado 
distincto; nin gucm mais competente. 

O sr. Valladares Ribeiro.. . dar 
uma lei na altura do momento ou 
das nossa's necessidades. Si s. ex c. 
JHio nos quizcr fa ze r este favor, al-
vitro ent flo que substituamos o art. 
2 . o por u111a mera auctori zação ao 
ROve rno. Da grandeza moral e do 
rl esco rlinio de ss. excs. , os drs. 
Rau l Soares e Mello Vianna, não 
podemos esperar senão que façam 
obra completn, cstahclecenclo nos 
se us ve rdadeiros moldes as futuras 
coloni as corrccc ionaes do Estado de 
Minas . 

O sr. Vieira Marques. - E' o 
que diz o art . do projecto, em suas 
linh as gcraes. 

O sr. Val/adares Ribeiro . - Con-
solidar, porém, essa espuma do pas-
sado, l e~ i slação que nun ca foi exe-
cutada c qu e, por tauto, nunca che-
gou a ex istir, é o qu e me parece 
não dev,amos :azer. 

O sr. Vieira Marques: - Rcce· 
bcrei as cmcudas de v. exc. 

O sr. Va/ladares Ribeiro: - Do 
aspec to formal, creio, que já dei ao 
Senado as imprcssõe que lhe devia 
dar. Os arts. do projecto são lon-
gui . simos c alguns obscuros. 
O 2." obriga ao exame de uma le-

gislação formiclavet, inspirada em 
do utrin as muito duvidosas . 

O sr. Vieira Marques: - Mas 
ahi se trata de leis fedcraes, que o 
projecto não pode alterar. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Es. 
tou me referindo ás estaduaes . 

O sr. Passos Maia: - São tantas 
ass im? 

O sr. Camillo de Brito: - Não, 
a maior parte são leis federaes. 

O sr. Valladares Ribeiro: - E' 
enga no : a maior parte estaduaes . 

Em conclusão, sr. Presidente, e 
insistindo: o ideal seria que o no-
bre auctor do projec to batesse moe-
da, com a immensidade de ouro que 
tem nas mãos, isto é, com o ouro 
da sua cxperiencia, da sua operosi-
dadc e alta competencia. 

Sob o aspecto doutrinaria. 
O projccto n. 5 do Senado cria, 

sr. Presiden te, os seguintes esta-
belecimentos: a) colonias correccio-
nacs para ad ultos . .. 

O sr. Vieira Marques: - Cria, 
não; auctoriza a criação . 

O sr. Valladares Ribeiro: - ... 
b) colonias corrcccionaes para os 
maiores de 9 annos c menores 
de 14. 

O sr. Vieira Marques: - Não 
apoiado . Não está isto no projc-
cto . 

O sr. Valladares Ribeiro:- Estou 
dizendo que c!>sc projecto precisa ser 
esclarecido. Tanto quanto a minha 
intelli gcncia póde alcança r, o que 
ve rifico é que elle cria colon ias cor-
recc ionacs para os maiores de 9 
annos e menores de 14 que houve-
rem commettido crime com discer-
nimento. 

Cria as mc !>mas colonias; c) pa-
ra os 11111iores de 14 an nos e meno-
res de 17 . 
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sr. Vieim Marques: - As co-
lon ias são criadas par a os menores 
dl•lin qu nt s entre 14 • 21 an nos: 
cu pediria a v. exc. Jl íl ra ler o pro-
jecto . 

O sr. Camillu de Brito: - E so-
mente para menores dclinqucntcs . 

O sr. Val/adares Ribeiro : - En-
tão, é uma lei incompleta esta que 
v. cxc. estft formu lando, porque 
precisamos cri11r tacs estabeleci-
mentos para todas as classes de 
menores. 

O sr. Vieira Marques: - Acceito 
antes a hypoth esc de que elle é de-
ficiente. Mas, ab olutamcn te não se 
incluem nellc todas as classes de 
menores a que v. exc. se refere. 

O sr. Valladares Ribeiro: - En-
tão, repito, estamos elaborando 
uma lei incompleta, porque precisa-
mos criar co lon ias correwonaes a 
que nos obri ga a legislação fede-
ral, aliás citada no art. 2. o do 
projccto. Repito, si elle só trata 
de menores criminosos, para que o 
nrt. 3 . "? O processo deste art. 
se'! pode ser aplicado a menores não 
cri minosos. 

O projecto estabelece tambem o 
regimen penitenciaria: I . o pa ra os 
adultos, e 2. o para os menores, 
porque os maiores de 14 annos e 
menores de 21, que commetterem 
crimes, eslão su jeitos a esse regi-
men e não ao colon ial. 

Passa ndo á parte do projecto, re-
ferente FI colonias pa ra adultos, de-
vo affirmar, desde logo, que a legis-
lação federal, não é bastante cla-
I'FI, num assumpto dessa magnitu-
de. 

RcR imcn te, pelo art. ... ela Con-
solidação do actual Codigo Penal, 
não se apprehcnde bem si estão 
sujeitos ao regimen correccional so-
mente os vagab undos que não que-
rem trahallt flr, ou si tambem os tra-
balhado res, isto é, os opera ri as que 
não trabalham ou por não acharem 
traba lho ou porque a remun eração 
que encontram seja insnfficicntc ou 
não com pensadora. 

O sr. Camillo de Brito: - Seria 
ab urdo que comprchcnd ssemos 
tambcm os sem trabalho. 

O sr. Vatladares Ribeiro : - Se-
ria absurdo I. .. Mas leia v. cxc. a 

om;olidaçfto c, deantc detla, verá 
que o absurdo não é tão grande co-
mo se lhe afigura. Repito, a lei 
não é clara neste ponto, e a materia 
é de tal rclcva ncia que, na minha 
opinião, uma lei de Minas Gcracs 
deve estabelecer como defesa per-
emptoria do processado o facto de 
não encon trar traba lho na localida-
de, ou então o facto de não ser re-
munerador o salario que encon-
tra. 

Alvitro, pois, ao nobre senador, 
auctor do projccto, a conveniencia 
de fa zer a distincção entre vaga-
bundos e trabalhado res . 

Nflo podemos, sr. Presidente, 
exerce r pressão sobre a n1assa pro-
Jeta ria mineira. O trabalho, v. exc. 
sa be, é uma mercadoria como ou-
tra qualquer. . . Desde que carre-
guemos a mão sobre o trabalhador, 
elle será forçado a baratear essa 
mercadoria. 

Ora, si ha dogma no momento 
hi storico que atravessamos e do-
gma que deva penetrar na consci-
encia do paiz : "é que o trabalhador 
tem direito ao fructo integral do seu 
traba lho" ou que elle, só elle, deve 
comer o pão amassado com o suor 
de ~e u rosto. 

ksim, nos nossos dias não se 
concebe rá uma l eg i ~ lação que ve-
nha exercer pressão ~obre a massa 
proJetaria. O nosso traba lhador é 
f raq ui s~imo e bem merece a protc-
cção do Estado. 

Estfl di gressão não vem fóra de 
proposito. Executando o program-
ma do Congresso das Municipalida-
des, ai nda ha pouco, representamos 
ao Congresso Federal. no ~entido 
de tornar inafiançavcl o crime de al-
li ciamcn to de trabalhadores. 

Por outro lado, não temos no Es-
tado de Minas as repartiçcies. exis-
tentes nos demai~ paizes e incum-
bida ~ da int crcessãó entre o trabn-
lho que se offcrccc c o patrão que 
prec isa de trabalhadores . . .. , 



sr. Pa,ssos ll{aia. - Por urna 
:;implcs razã : nã precisamos de 
ta s rcpar!l~·!)es, que seriam meras 
sinecuras. qnc ha entre nós é 
falta de trabalhadores. 

O sr. Valladares f?ibeiro. - He-
parti~·cies que deveríamos crcar, por-
li"' pr hibi r, sem cllas, em ab olu-
to, o alliciarn nto serlt ollocar o 
tr<tbalho em condi ções xtrnordina-
rinm ntc desfavoraveis. O nobre se-
nador que acaba de honrar-me com 
o se11 aparte, affirma talvez uma 
verdade, mas urna verdade muito 
relativa, para não dizer cantonal ou 
lo~a l. A verdade absoluta, na ma-
teria, é a seguinte: em Minas, onde 
quer que exista trabalho organiza-
do, ahi veremos formigarem os tra-
balhador~s. 

O sr. Camillo de Brito: - Não 
apoiado. 

O sr. V allar[ares Ribeiro. - Não 
apoiado! Peço a attcnção do nobre 
senador para os fnctos: ns tiradas 
theoricas, desacompanhadas delles, 
não v:1lem nnda I O Estado tem tra-
balho organizado, pergunto? Tem. 
Qunndo o nobre senador já ouviu 
di ze r faltasse um candidato ao mais 
reles dos empregos publicas?! Tem 
t rnba lho organizado o commercio 
mineiro? Não ha casa que, annun-
ciando, não se encha no dia seguin-
te de uma nuvem de caixeiros. O 
mesmo se dá com as fabricas, outro 
trnhalho org:1nizado nosso. Elias 

· di stribuem, neste momento, dividen-
dos de 70 c 80 "I" e rnnis; pngam aos 
operarias com um:1 parcimonia que 
roçn pela miscria. . . Mas a clla~ 
tarnhern niío faltam trah:tlhadores. 
E11 poderia mencionar, aind:1, o pro-
prio trnhallto domest ico, o das es-
tradas de ferro etc. Crrio, porém, 
qu e, pnr:1 :1 il111strnçiio do assumpto, 
o!\ exemplos citados hnstarn. Qunl 
é a industrin q11e no Estado de Mi-
IWS se queixa de fnlta de braços? 
Unicn, n agriculturn . Ora, a men-
sagem do nobre PreRidcntc de Mi-
nns ptie hem em relevo a caui>n do 
phcnomcno. . . A agricu ltur:1 minei-
ra niio é uma industrin que se possn 
dizer orga niznda: n'nlguns munici-
pios ella n:io existe ou é secundaria, 
secundaria c tcmpo~aria; noutros 

está intcir:tmculc nbamion~da. Síd· 
va-s · a l:tvoura de café. Oahi o 

l t::<odu dos trab;tlltadorcs ruracs. 
trabalho I ·utporario nfio pódc con-
vir a hOIIICnS que t:OmCIII num dia 
aqui llo que trabalharam no anterior. 
Assim, ha real falta de trabalho no 
E ·tado. 

O sr. Passos Maia. - Não tem 
trnbalho os que não querem traba-
lhar. 

O sr. Vai/aclares Ribeiro. - O 
trabalho intcrmittente é a fom e. 

O sr. Passos Maia. - No Brasil 
ni\1 guem morre de fome e só não 
trabalham os que não querem. 

O sr. Valladares Ribeiro. - En-
tão v. cxc. contesta a verdade da 
mensa gem do Presidente do Estado, 
quando, pondo em evidencia o pro-
gresso da no ·sa industria pa toril, 
salienta que a lavoura vae sendo 
descurada? A verdade, meu nobre 
collega, é que estamos transforman· 
do o Estado de Minas numa grande 
fazenda de criação. O nobre sena-
dor, por exemplo, não passa de um 
criador. 

O sr. Passos Maia. - Criador 
não : na minha fazenda trata-se de 
tudo. 

O sr. Vai/aliares Ribeiro. - O as 
fazendas de criação, em regra, sr. 
Presidente, os operarias são exclui-
dos. O campeiro é o proprio fazen-
deiro: monta a cavallo, de chapéo 
desabado, e sac a campear o gado . 
Não cmpregn ninguem. 

Um proprietario de terras é uma 
cspe.cie de semisobcrano - nã-:J 
sou eu quc.m o diz, são os econo-
mistas - mas, por isso mesmo, el-
le não pódc deixar de ter subdi-
tos ou trabalhadores, isto é, de 
cultivar as suas terrns. Reorgani· 
ze-se a lavoura mineira, empregue 
permanentemente os nossos milha-
res de trabalhadores ... c não ha· 
verá exodo. O mineiro é natur:~l
mentc scden ta rio. . . Esta discus-
são, porém, quasi não tem Pela· 
ção com o projecto ... 

O sr. Cami/lo de Brito. - Di;;-
cussão muito importante. 

O sr. V ai/aclares Ribeiro. . . 3 
não ser a ele reforço para ~ ex-

• 
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cusa, qur venho exarando do no· · do. .. morreu, c n1i voltar:í ja-
br nu tor do projccto, em favor lltnis! (Multo fiem, apoiados) . 
d s sem trabalho. O sr. Vieira MariJIICS : - Si o 

O sr. Vieira Marl}ues: - Mns F.stado protcjc até o trabalho dos 
tudo isso é ma feria processual. reclusos nas penitenciarias ... 
processado tcrft que fazer a sual O sr. Valladarcs Ribeiro: - Sei 
defesa ocrantc o juiz de dircit·J, c sei tamhcm que elle é o orgiio 
de cuja decisão cabe recurso para ju ridiC'o da sociedade c é justn· 
a amara Criminal. •ncntc oor isso que estou pedindo 

O sr. Vai/aliares Ribeiro: - O ll sua protecçAo para o ser frn-
juiz de direito só póde tomar co-! quissimo que é o operaria nacio-
nltccimento de defesas legaes. nal. Ali:ís, esta protecção nunca 

Eu queria que v. xc ., no seu li• r foi u e~::ada ; o Que lemo c que 
projecto, reconhecesse mais esse .1 tlubiedadc das leis fcdcracs pos-
mcio ele defesa, porque, do contr:1- ~;a prejudicai-o momentaneamente. 
rio, poderemos exercer pressão so- r,;csta matrria toda :A clareza não 
brc a massa prolctaria, obrigan- ~r rá dcmai. . 
do-n n ncccitar snlarlos vis, o quo Sr. Presidente, n lei de Malthus 
niío pôde estar na intenção do uo· fnll iu. Em vez elo homem ser um 
lm auctor do projccto c o que onus ou 11111 perigo, ellc é, cada 
o Estado ele Minas não pódc fa- vez mnis, na terra o grande va-
zcr. lo r. A' nossa Patria, sobre tudo, 

O sr. Vieira Marques: 
mos de inteiro accordo. 

intcrrssa muito o augmeuto dl 
-· Esta· sua população, c, ninda, q~tc cll~ 

seja crcadn normalméntc. tslo c, 
na abundancia ou com bons sa-
luio!'. As raças mal alimentad:~s 
estiolam-se c morrem! Dahi a ne-
cessidade de cncarnr-se, com de-
c'são, o problema do snlario c 
dos sem trabalho. Nas guerras 
quem irá defender a Patria serão 
cllesl 

O sr. Val/adart>s Ribeirn:- En 
tão, peço a v. ex c. que formul~ 
uma disposição neste sentido . 

O sr. Vieira Marques : - V .1 

cxc. tem competencin para isto. 
Apresente uma emendn neste scn· 
tido c niío lhe recusarei o meu 
voto. 

O sr. Valladares Ribeira : -- Fal-
0-ei, si o nobre auctor do proje-
cto o não fizer. 

Fal-o-ci em homcnngcm n s. 
ex c .. a quem todo o meu discurso 
se dirige. 

O sr. Vieira Marques: - Muito 
l)hri gado. Pediria .a v. exc. o seu 
auxilio e ns suas luzes para emen-
dai-o. 

O sr. Valladares Ribeira: - Sr. 
Presidente, a maxima nmbição do 
•:/o1111mum do~ homens. . . é não 
tr:tbalhar, ou melhor, transforma~ 
rem-se em receptadores do traba· 
lho alheio . No Brasil, uma legls· 
lnçiio que anim asse esta ambição: 
seria uma legislação perniciosa. O 
que .precisamos. l ~var á conscien j 
cia dos sebast1a111Stas do trabal 
lho- é que o tempo do gratuito 
fui uma simples miseria do passa-

O sr. Vieira Marques: - Mas, 
v. ex c. está chovendo no molha-
do ... Os propríos reclusos {!a pe-
nitcncinria de Ouro Preto rece-
bem recursos. o sr. V alladares Ribelrn: - V· 
I! XC. h a de convi r que a lei fe-
deral niío é clara . 

o sr. Vieira Marques ·. . O 
projcdo visa combater a vaclta-
gem. o sr. Vai/aliares Riheiro. - E cu 
não combato o projccto, mas estou 
pedindo n attcnção de v. exc: p~r.a 
o texto dell a. Reza : "Os tnclt v.t· 
duos . . . sem meios de subsis ~c n ~ta 
por fortuna propria ou profJssao, 
arte, officio, occupação le.gal e ho-
nesta em que gnnhem a vtda, vaga-
rem na ociosidndc." , 

Um trabalhador póde achar-se 
momentaneamente nessa situação; a 
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despei to, elll! IHi,O l!S lnrá sujl!ilo a 
rcgunl!ll co rrewonat, p rquc nin-
guenl poderá considerai -o como um 
l'ilg'ílhundo. 
~ se. Vieirn Marques. - V. ~:xc. 

e~ta c1tando un1n lei federa l que 
nao temos compctcnda para revo-
ga r. 

O sr. Vai/aliares Ribeiro. _ o 
rroc.esso púdc csd ;~rccc r a lei subs-
tantiva, 110 . pontos em que é ob-
scuro. I 

Passo ag? rn a nn:t lyZíl r o systc-
11111 co rrccciOníl l do projccto. ·Pelo 
menos o da legisl:tçiio que cllc res-
tílllc lecc é o condcmnado polici al 
em que a re generação se fa z a go l ~ 
pes dt• -~:tb rc c sob n dirccção do 
nlíljor I assara, de saudosa mcmo-
riíl. 
. Eu quereria que, fund:tndo colo-

n~ts correccionncs para adultos _ 
11:1,0 traba lhar é pcccado, mas, não 
cn:nc - cntrcgassemos a sua dirc-
cça rJ a um padre do culto catholico, 
ou a um pedagogo, form:tdo por 
q t~a lquer das escolas normacs de 
Minas, ou a um medico. Preferiri a 
q.ualquer dessas duas primeiras e11 -
tlcl adc.s. Escolhi da uma para a di-
r~ctona, .ao lado dclla não se pode-
na P1:csc111dir das duas outras. Uma 
colon1a co rrcccional deve tender a 
l!lelhorar o individuo physicamente: 
c a acção do medico; intell ec tu al-
mcntc: a acção do professor; moral-
mente: a acção do padre. (Muito 
bem!) 

Só. ~epois de preenchidas estas 
c~n.dt çoes , podC'remos segregar o in-
dt vtduo na colonia. 

Ass.im .. o dec. 1.206 de 1898, que . 
suppnrntu, nell as, os lagares de pro-
fesso r, de medico c todos os demais, 
menos o de co mmanclantc do desta-
cantcnto · · · não pódc ser consolida-
do· Uma colonia corrccciona l deve 
~c r l!m estabelecimen to ele ccluc:tção 
c ele regenera ção pelo trabalho. 
Nellas o trabalho deve ser cultuado 
devendo os prop ri os mes tres traba~ 
lha r com os colonos. 

O sr. Vieira Marques: - Leia v. 
exc · o. proj.ecto e ve rá que exacta-

• meH.tc tsto c que O projecto está vi. 
~apdo , · , . , . ,J' 

O sr. Valladarcs Ribeiro: - O 
que me apílvura nelle é . . . a conso-
lidaçfw. Pediria ao noh re s •nador 
que o tomasse mais claro. 

O sr. Vieira MarcJttcs . - Entfio 
cu não sei ler. O projecto é muit ~ 
claro. 

O sr. Vai/aclares l?i!Jrirv. - V. 
ex c. consolida , fala, por cxcmpl n, 
no ensino reli gioso c uflo fa la no 
ca pc llão. 

O sr. Vieira Marques . - Teria-
mos então que coll ocil r :tlli di ve rsos 
capcll :ics, porque o Estado é I ·igo 
:! não tem unlét religião . 

O sr. Vai/aclares Nib eiro. - Lei-
go, sim, mas pode contradar capcl-
lães. 

O sr. Miguel Lanna: - Póde dar 
orefe rencia a uma dete rminada re-
li gião . 

O sr. Vieira Marques: - E' o que 
está no proj ccto: niio se imptic a nin 
guem uma reli gião. Apenas se faci-
lita aos recl usos í1 pratica da reli-
gião que professa rem, seja a catho-
li ca, seja qualquer outra. 

O sr. Valladarcs Ribeiro. - De 
ncco rdo, mas cxcl uidas as que de-
gradam, porque ha re ligiões que 
dcgrad:tm . 

à sr. Basilio de Magalllücs:-Não 
apoiado. Não ha reli gião que de-
grade. Todas ell as tiveram uma 
phnse brilhante na civilização. 

O sr. Vai/adores Ribeiro. - H a 
~ ·C'Ii ~i~ics que mntam a alma, que 
llí Utllt zam o homem para a acção e 
incompa tibi liznm-no com a vida. 
EstaR ... são reli gi<ies que degrn-
d:tm. 

O sr. Vieira Marques: - O pro-
jccto consagra a maior liberdade 
possivcl el e culto. 

O sr. Vai/adores Ribeiro: - Ha 
outra questão não resolvida no pro-
jcr to: é í1 referente ao producto do 
trah <1 lho. 

O sr. Vicirn Marques. - Isto é 
11111tcri11 re,gul atl)entar . 

O sr. Vai/arfare.~ Ribeiro: - Niio 
c milteri<l regulament11 r. V. ex c. 
não pôde deixar de estai clecer que 
o fructo do trabalho do colono será 
do colono c se destina rá á formação 
do seu pcculio, 
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. O sr. Vieira Martfuc•s: - Acccita-
na '.una cmendn de v. ex c. neste 
·cnhdo : 

O sr. Vai/arfares Ribeiro . - Tam-
hcn~ v· cxc. não poderá deixar de 
11lmr p:tra clle :ts port:ts da cspc-
ranç~. Educa-o, corrige-o c at ira-o 
d ~•pOIS ílO dt;_Síl lllparo pelíl terra a 
fora! Isto na o sl! ri:t justo . Dê-lhe, 
quando nada, :to sahir, ílS ferramen-
tas do officio que :tpprcndcr c si 
rs tc fôr o de agricultor, tamhcm 'um 
lote de terra. 

O sr. Passos Maia. - O Estado 
d{t lotes :tté aos colonos ex tran gei-
ros. 

.o sr. Va/ladares Ribeiro: _ 
D,tz hem o nobre senado r . Não sc-
ra para cllc, portanto, diffici l se-
parar uma glebnzita para 0 se u 
ed ucando corrcccion:tl. 
. Quereria .tarnhem, sr. Pres idente, 

f•tCílSSC COIIStgnaclo 110 projccto que, 
em caso algum, o colono será se-
parado ela sua famili:t. 

Deverá marchar para a colonia 
co~n a sua mulher, filhos, avó e 
ate com a sogrn, si ? tiver (risos). 

• O ~r. Comi/lo de Brito: - Isto 
n ~10 c p~ssivel . Seria um a dcg-ola-
çao de tnnocen tcs (hilaridade) . 

O sr. Valladares Ribeiro : -
En tão, . o rcl!'imcn do projecto dc-
r.r:tdara o· colono. Na Amcrica do 
Norte os proprios sentenciados vi-
vem nas colonias-pcni tcnciarias 
com as suas familias . 

O sr. Camillo de Brito: - Isto 
se ria um suoplicio. 

O sr. Valladares Ribeiro: - N11s 
colonia s de Minas Gcraes não pó-
ele haver sunplicios . A fami lia irá 
se quizcr. O que não podemos c 
s~ para r alm:t~ c corações, misc-
nns que se ajudam . 
. O sr. Vlrira Marques: - Tma-

f! IIH'-sc llm ll f ;~ mili a sustentada oc-
lo Estado . Seria isto um incentivo 
;i vadia gem c todos iri am ser va-
gabundos . 

O sr. Passos Maia: - Não ha-
via nada melhor . 

O sr. Va/ladares Ribeiro : -
Deixem então v. v. excs. em oaz 
os vagabundos chefes de famílias . 
Passo, aP,'ora. no In stituto Disci-
plinar Infantil. 

~i esse in tituto se destina aos 
nH11orc~ de fi nnnos que con•mcttc-
rrnl cmrcs . . . 
~ sr . Vieira Marques: _ Aos 

mat rcs de 14 annos c mcnnrcs d•. 
21. E' o que cstít no proj '!cto. 
· ·O sr. Valladares Ribeiro:- . .. 
~cs !c c:tso, deve ser uma pcniten-
wt ~ta; devemos p:t ss:t l!os par a o 
rcg1mcn pcni.tcnciario, isto é, pnra 
um ~st~hc lccuncnto anncxo ft De:•i-
tcnctarla. · 
. Agora si o in . titulo que n pr0-
JCC!o crêa é destinado aos maio-
res de 9 :tnnos c .mcnorc. de (A, 
nes!c caso lcmhrana ao auctor do 
prOJCCto até a necessidade de nw-
da r o seu nome. Chmnc-s(! D. 
Bosco, João Pinheiro ... 
.. O ~r. Vieira Marques: - Estes 
Jél ex tstcm, mas fazem questão do 
attcstado de bom proccdimrnto c 
não admittcm vagabundos. 

O sr. Valladares Ribeiro :- . .. 
ou outro semelhante . A verdade é 
que, para ~!stc~ csl:lbclccimcntos a 
di sciplina deve se r meramente ~o l 
legial. 

O sr. Vieira Marques: - Ma'i 
v. cxc . c. tá discutindo um assum-
pto que não está absolutamente 
no projccto . Não se cogita .disto . 
V. ex c., si quizer, que apresctú 
uma emenda additiva . 

O sr. Va/ladares Ribeiro : - Já 
demonstrei que o projccto de v. 
ex c. não é claro c por isto estou 
insistindo . 
Repit~ tambcm, sr. Presidente, 

o que dt sse no principio: o institu -
to infantil não pó de se r creado 
com uma secção para mulheres. 

O sr. Vieira Marques:- 0 idea l 
seria que tivessemos tambem uma 
colonia correccional para mulheres, 
mas não estamos economicamente 
apparelhados para esta reforma. 

O sr . Vai/adores Ribeiro: - Is-
to não pódc con. tituir razão para 
que v. ex c. condemnc os menores 
do Estado de Minas a viverem em 
promiscuidade com as mulheres da 
ultima escala da prostituição. 

O sr. Vieira Marques: - Não 
serão estas que irão para lá. 

O sr. Vatladares Ribeiro : --Evi-
dentemente v. exc. não irá man-
dar recolher 4 colonia correccjo-
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na l nem hspnsia, musa de Peri-
olc:;, nem N inon de LeJJclos, pr~-
tcc tora de Voltairc (risos). A 
ufulhcrcs que v. l!X\:. vac rcco- 1 
lhcr ás colonias ... 

O sr •Vieira Mar!Jue,s: - Eu, 
não; quetn ns vac lnandar rcco-
'lhcr é o . poder jutlicinrio, o juiz 
cólnpeten te. 

O sr. Valladares Ribeiro. . . hão 
de ser as lobns ou a escoria dos 
alcouccs. Orn, c~ u não dt:scjo que 
essas mu lheres dêem, com as su~1s 
na lavras ou com os seus e gares, 
maus exemplos aos menores de 
Mi nas Geraes . Em defesa de ll c'l 
invoco as palavras de Jesus. E li ~ 
disse: "Deixai vir a mim os pe-
qucllinos". E accresccntou logo: 1' Ai! daquell es que derem maus 
cxem,:ilos a estes innocentinhos!" 
U projecto de v. exc. dá mau 
exemplo aos innocentes . Convi r á 
que o nobre senador estabell'ça 
uma colonia especial para mulhe-
res. 

Abordo, agora, o regimen peni-
tenciari a. ,o projecto estabelece 
taxati vamente: 

"Art. 5. 0 E' o governo aucto-
rizado a construir, por pav ilhões, 
nas margens do Rio das Velha:;, 
ou ~m local que mais conveniente 
lhe parecer, urna penitenciaria 
modelo, nos termos do Codigo Pe-
nal, e a despende r para lal fim a 
quantia de 200:000$000, annu al-
mente." 

Ora, um a penitenciaria nos ter-
mos do Coei . Pon. não será nuncn 
uma penitenciaria modelo. O sys-
tema da prisão celftilar é um sys-
tema con demn ado. Em todos .)s 
paizes civili za'C!os do mu ndo, o 
systema que está em vigor é o 
da prisão com traba lh o. O tra-
balho regenera, o trabalho é util 
c dá saude, e o t ra l~a lh o dos sen-
tenciados ·concorrerá pma min o~ 
rnr as despesas da 'collectivida-
de. Ev identemente não podemo11 
t.:ontinunr a carregar com essa 
•massa de criminosos lias prisões 
~ devem os estabelecer ~ !TI regimen 

seguuuo o qunl o recluso se ali-
nH!IJte a si mc~mo. Deste modo 
faremos cconollliél, sem transfor-
lllnr em pe11a de morte a de pri-
•siio ... porque ren lmente a ccllular 
do Cod. niío é outra co usa. 

O sr. Camilfo de Brito: ·- V. 
ex c. adapta a thcoria dos ;une· 
ri canos c outros povos. 

O sr. Val/adares Ribeiro:- Evi-
dcllteiiJCnte adapto a +l ~eoria dos 
america11os c de todos os povos 
civilizados da terra . A prisão cel-
lular é 11111 tr iste privi legio 11osso. 
Tarnbem, é sabido, o Coei. I cnal 
cst{t sendo revogado. 

In cauda ... Uma visada sobre 
o processo da lei de 191 1. Lem-
braria ao nobre auctor do pro-
jecto a convenicncia ele inventar 
outro ou a de deixar-nos com o 
da llçada, que é o actual. O pro-
cesso da lei de 1911 é elcctrico 
e 11ão offerece garantias de <lcfe-
sa ao processado. 

O sr. Vieira Marques : -A re-
clusão en tão se far ia um anno de-
pois do processo . 

O sr. Valladares Ribeiro: - S~
ria preferível a enchermos as co-
lonias .de martyres e innocentes. 
Com o processo da lei de 1911 , 
não seria diffici l mandar para as 
eolonias .. . até os nobres senado-
res . Comprometia-me a isso. 

O sr. Camillo de Br.ito:- Ora 
esta!. .. 

O sr. Valladnrcs Rif1eiro: - A 
possibi lidade existe . Esta ma te" 
ria processual é muito seria, jo-
ga com a li berdade humana e de-
ve por isto ser recxami nada com 
mui to cuidado, porqne a libercl ade 
é sagrada . 
Sr. Presidente, tudo q1tanto nca-

ho de dizer, toao este meu discur-
so, se di rige exclusivamente ao sr. 
senador, dr. Vi2irn Marques, ele 
quem impreco pn1n lei, digamos, 
na nltura el as ci rcumstancias ou 
da nossa civilização c, sobretudo, 
do gove rno que neste momento fe-
li ci ta o Est~ do de •Minas Oet:aes, 
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Deixo óc ctpr sentnr qualqurr 
emenda c cstnrel por todas que 
o nnbr 'senador aprcgC'ntar na J.• 
discussflo. 

(Muito bem! Mulln fiem!) 

1~. Bi\SILI DE Mi\GA-
LHJíE : - lcdi a péilavra, sr. Ire-
::;identc, para apresentar ao 1 roje-
ct em di ·cw;são 1nnn emenda, que 
me parece imprcsl:indivcl ao mes-
mo. 

Ha ccrcn de cinco nnnos, se me 
nfto talha a mcmorin , o sr . Alcino 
Guanabara, um dos príncipes do 
iornnlisrno nacion:1 l, apresentou ao 
Senado da Hcpuhlica um projecto 
com relação aos menores abandonn-
dos c dclinquentes . Fallecendo o il-
lustrc senador federal, o desembar-
gador Nabuco de Abreu tomou a 
iniciativa de reunir uma commis. ão 
de competentes, afim de serem estu-
dadas essas complexas e gravíssi-
mas questões, que dizem respeito á 
infancia destutelada. 

Re uni u-se a dita comm issão em 
varias assentadas, no salão do Ins-
tituto dos Advogados, no Syllogeu 
Brasileiro. Por generosidade do di, 
gno presidente ela commissão ou tal-
vez pelo facto de ter cu publicado, 
em 1913, um opusculo sobre as cre-
anças anormacs de intell igcncia, ti-
ve a honra de fazer par te de. sa 
com missão. Lamento que os estu-
dos então feitos, que as palnvras 
então proferidas pelos especialistas 
no assumpto, como Nahnco de 
Abreu, Moncorvo Pi lho, jofto Mar-
tins de Carvalho Monriío, Alf redo 
Pinto, Franco Vaz, Alfredo Bal-
thazar da Si lveirn c outros, não ti-
vessem vindo á luz da imprensa, pa-
rn que se1•vissem de lição c doutri-
na a quantos se interessam pelas ge-
rnd,es da nossa pntria. 

Dei o meu voto com sin ceridade 
c cnthusiasmo ao projecto n. 5, tal 
qu al está redigido. 

E' ce rto. en.tretanto, que, embora 
louvando a nobre iniciativn do nos-
so distincto co llegn, cujo nome pe-
ço ve ni a pa ra declinnr com a mi-
nha perfe ita admi rnção o sr . Viei-
ra Ma rques. , , , - ·-

O sr. Vieira Marques : - Agrade-
cido a v. ex c. 

O sr. Basilio de 1Ha~alluics: - ... 
tenho 111n certo receio, sr. I rcsi-
clcnh;, de qul! ua regulamentação 
dessa lei, em que se deve converter 
o presente projcdo, occorrn um 
facto que não pódc deixar de dar-se 
c que é o segui nte: a crcança vadia 
é, quasi sempre, uma crcança doen-
te; o menor que dclinquc é, de or-
dillario, uJn doente. 

O sr. Vieira Marques. - A regra 
geral é essa. 

O sr. Basilio de Magalluies. -
Ora, sr. Presidente, quando cu, en-
ca rando certos problemas vitaes da 
nos ·a patria, me dediquei ao estu-
do dos retardados mcntncs, isto é, 
da gcraçfto escolar anomala da 
mente, ver i fiquei que em todos os 
paizes de civilização mais acurada, 
particularmente nos de raça anglo-
axonia ou de raça especialmente 

ge rmanica, como a Inglaterra, a 
Hollanda, a Allcmanha a Dinamar-
ca, a Suecia, a Noruega, em todos 
ell es appareceram esses apparelhos 
destinndos ao ensino e educação 
dos pequeninos seres degeneres, 
que eram os naturalmen te talhados 
para se transformarem no meio so-
cial ·em criminosos . 

O sr. Francisco Escobar: - Na 
Jta lia, De Sanctis tratou muito bem 
dq assumpto. 

O sr. Basilio de Magalluies: -
O nobre senador que acaba ele mt> 
honrar com o seu apar te, fez-me 

.nessa occnsião a gen tileza de offe-
recer um volu me de um dos ma io-
res especialistas ita lianos, no as-
sumpto. De Sanctis, que crcou, no 
terreno da psychiatria moderna e 
da psychopathologia f?rense, a .m~ · 
da li clade da "demenc1a prccocJSSI· 
ma". 
Podíamos ainda de finir, com scgu· 

rança, que toda creança anomala 
é um ·delinquente In fi e ri . Lógo, a 
obrigação ca pita l elo Estado é fa-
zer o friaf!e, c cultlnr cleRses seres 
in fe li zes, é ampnra l -0~ desde ldgo, 
para que não projectem ho méio 
social o seu instincto criminosb. 
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O ·r. Vieira Marques: 
feitmuen te, com medida 
lac tica. 

Pcr-
prophy-

. , O .sr. Basilio de Magalhcics: -
E d1sto que trata a minha emen-
da, p~rque, sr . Presidente, vamos 
adnutllr que desse projccto resul-
te uma lei bem redigida, com um 
rc~ul a_mcnto perfeito para sua ap . 
phcaçao prntlca: haverá acaso nl-
gurn juiz que possa conhecer de 
momento si a creança é um d •gc-
ncrc, mesmo dos 14 aos 21 annos, 
um ser passível de prisão ou de 
um nosocomio aconselhado pela 
sc icncia moderna? 

O sr. Vai/aclares Ribeiro: - Só 
medi<tnte a inspecção medica. 

O sr. BasNio de Magalluies: -
Oahi, sr. Presidente, a emenda 
que vou ter a honra de mandar á 
Mesa, para ser sujeita á con idera-
ção do Senado. 

Essa emenda diz respeito á uma 
classe especial para as creanças 
mentalmente retardadas, classe que 
póde ser creada na Escola Normal 
desta Capital, (digo muito inten-
cionillmente "Escola Normal " c 
não "Escola Normal Modelo", por-
que acho esta expressão pleonasti .. 
ca) . Qando tivermos na Escola 
Normal uma classe especial seme-
lhante ás que foram creadas' na Al-
lcmanha com o nome de Hilfschule 
c em que, não só o pedagogo da es-
cola, mas o proprio medico exami-
níl'm a. crcança c verificam si ella 
é um retardado, pm sub-normal ou 
u.m super-normal, ou pódc catego-
mnr-se em qualquer outro grau 
de mentalidade degenerada, uma 
vez conseguido isso, e só então é que 
se poderá sa ber qual o destino que 
se lhe deve <lar, se deve ser inter-
nado num hospital, por exemplo 
no Manicomio de Barbacena o~ 
cnca minllildO para uma escola' cor-
rcccional . 

Lembra-me que, nas muitas dis-
cussões travadas no Instituto do') 
Advogados, o meu illustre conter+ 
reaneo, uma das glorias da litera-
tura jurídica de nossa patria, o sr 
Carval.ho Mourão, referiu-se por-
menonzadamente ás observações 
que fizera em instituíções espe-
cialmente de tin<1das, nos centros 

mnili cu ltos do .mundo, ú reclusão 
dos menores dcllnquentes. 

Nós não podemos, - forçoso c 
confc ·sa l-o, porque assim no· im-
põem as injuncçües das nossas con· 
diçõcs finnucciras, - nós não po-
demos crcar semelhantes estabclc· 
cimentos . Mas não podemo · :tbso-
lutélnH!ntc ahn ndonar esses s res 
inditosos, essas crcanças anormaes, 
que ameaçam o meio socia l, com o 
seu filrdo ou com os seus instinctos 
criminosos; não podemos deixai-os 
na si tuação em que se encontram. 
Temos que acudir-lhes com um 
prompto remcdio. E' provavcl que 
esse r~111edi.o não seja, por emquanto 
o nttus eff1caz; mas alguma cou s:t 
devemos fazer por ellcs. O' a h i a 
ini~iativa brilhantemente tomada 'pc· 
I ~ 11lustrc nuctor do projecto. Acre-
tflto, sr. Presidente, que essn classe 
crcnda ou mantida na Escola Nor-
m~l pódc servir, pelo menos, para 
onentnr os pedagogos e os medicos 
no sentido de estudarem melhor cs~ 
Rns qucstcics importantes com rela-
ção aos menores abandonados c de-
linquentcs ou, melhor, aquelles que 
Henri Joly dcfinou como "orphãos 
que têm pacs vivos". 

Não entrarei na indagação de co-
mo deve ser organizado esse insti· 
tuto disciplinar infantil . Nem me 
c~bcria fazel-o, porque é uma ques· 
tao meramente regulamentar . 

Mas, poder-se-ia alvitrar qual-
quer cousa nesse sentido em con· 
formiclade com as idéas q~1e acabam 
de ser expostas pelo nobre orador 
que me precedeu na tribuna. 

Ha um sy.sterna allcmão que pó· 
de ser perfeitamente adoptado nas 
nossas escolas correccionaes infan-
ti s. Os allemãcs crearam dois ty-
por de cscolns correccionacs: Ar· 
beilkolonie c a Arheillellrkolonie 
isto é uma colonia simplesmente d~ 
trabalho c outra de trabalho e edu-
cação, simultaneamente. Nessas co-
lonias, o systema é tão bem organi-
zado, que ellas não pesam grande-
mente no orçamento, porquanto nel-
las ha um director, que é ao mesmo 
tempo o economo, porque é quem 
recebe as importancias obtidas pelo 
trabalho dos menores, lançando nas 
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cadernetas, oudc cslão as fichas d 
cada 11111, a importancia do seu pc· 
cu fio 111 formação; c hn o medico, 
necl·ssario, imprcscindivcl 111ts co lo· 
nia~, porque, como acaba de dizer 
o nobre senador c l: g ·ralmcntc sabl 
do, li fiO h a Crimes, mas crimino 'Oll 
• em geral podemos classificar cad~ 
cri111inoso, sobretudo menor, conto 
111n individuo passível de cura, si n 
ll!sflo, de que é portador, não é or· 
ga nica. , 

J\ssim, o meu intento, ao tomar <1 
palavra, para occupar n attcnção elo 
Scnmlo, embora em momento já tar. 
di o, foi, como disse, sr. Prcsitlcn· 
te, render as miuhas homena gens ao 
illustrc auctor do projecto c trnzer 
l11c o pcqucniuo coucurso dessa 
cn1 ·n la, qu não deve assustar a 
co1nmissiio de Finanças, a quem sem· 
prc assombra qualquer emenda que 
pnssil acarretar augmento de despe· 
sa. A classe especial, que propouho, 
púdc 111 ui to hem se r crcada na· Es· 
cola Normal sem acarretar despesa 
•1upcrior a G ou 10 contos de r é i ~. 
Isso não eleve impedir a adopção dn 
emenda, porque essa classe poderá 
coustituir-se em uma vc rdildeira 
escolil , onde se prepa rem professo-
res que vão sahir dahi para os gru-
pos escolares do Estado ou mesmo 
para os ca rgos de inspectores regio· 
nilcs, c ao me mo tempo escola on-
de os mcdicos da Oirectoria de Hy-
gicne podem ir fa zer as suas obscr-
vnçiics, para que mais tarde, apro-
veitados como mcdicos escolares, 
possnm em cnda grupo, em cada es-
cola isolilda, fa zer a selccção das 
ereanças anormacs c afastai-as do 
meio, onde são elementos perturba-
dores. 

Devo accrcsccntar a esse proposi· 
to, que sbu o primeiro a descrer do 
rendimento util ou ela re generação 
total dos anormacs graves ou de ccr 
tas crean,ças mentalmente retarda-
das. , 
ly\as, ha uma cousa em que eu cre io 

form<1 lm ntel posi ti v~ 111 e ntc : ó que o 
afa,,tampnto de lllllil creança retarr 
dada de uma classe composta de 
crcança!l porÇHleS traz uma vanta-
gem essencial, que é fa ~ ilitar a ap-
pr~ ndi ?, a ~çm ct,o ~ uq pnacs, entre os 

quacs um s nnonunl é elemento 
visccrah11 •utc perturbador. 

i entrarmos 0111 11111 estabeleci· 
mcnto tlc instrucçfl , sr . Presidente, 
é commum eucontranuos pro r •sso-
ras que se queixam de alumnos pre-
guiçosos que não dão conta abso lu-
tamente de sua liq;õcs. Mas é 
pm:i ·o wuvi r que a preguiça é uma 
tloençn, que o menino vadio é um 
ser dot!ulc. E tudo is~o tem cura; 
não póde ter cu ra numa c:;cola, ou-
de a propria professora desconhece 
essa questão de psychiatria; mas é 
preciso da r remcdio a esses males 
c o rcmedio que a scicncia moderna 
descob riu está sobretudo, na obscr-
vnção, ua sdcc~·ão, de modo que o 
pequenino l;n [ermo complete o se u 
tratamento a sua rccducil~áo, seja 
num hospital, ~cja uuma eufonia cor· 
rcccional. 

A minha cmendil, sr . Presidente, 
é uma contribuição pequenina ao 
projecto do nobre scnildor, m<1s 
acredito que é uma condição essen-
cia l para que os rctilfclaclos men-
taes não tenham o destino que de-
vem ter aquell cs que são, etc facto, 
criminosos, isto é, aqucllcs que opc-
rnm com disc<:rnirncnto. 

Passo á~ mãos de v. exc. a mi-
nha emenda c espero que o Senado 
lhe dê a approvação. (Muito bem! 
Mui/o bem!) 

V a c á Mesa, é lida, apoiadil e en-
tra conjunctamcnte em discussão a 
seguinte: 

EMENDA 

J\ccrescentc-se onde convier: 
A r ti go. . . Fica o governo au-

ctoriwdo a iJistalla 1', na Escola 
Normal desta Capital, uma classe 
especial para o ensino c educa-
ção das creanças mentalmcutc re-
tar.dadas. 

Sala das sessiícs do Senado, 24 
de agosto de 1923.- Basilio de 
Magnlhães. 

O SR. VIEIRA MARQUES : 
Eu n1e felicito, sr. Presidente, por 
ter trazido . á 1teln da discussão 
materia tão releva1,tte, sobre a 
qual acabam de falar com tan!a 
proficiencia O? illustres l>Çt\é;ldores 
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srs. Vnlladures Hibciro c Basilio 
de Magalhãc . 

Venho '<! 11obrlgar-me, sr. Pre-
, siclentt!, Uo compromisso que assu-
mi ao aprcsentdr o projccto n. 
5, orn em dlscus~ão, uão detida-
mente, como é tllgJHI, sem favor, 
a matcria que nclle se contém, po-
réln, rapida, perfunctoriamente, 
lf>:tr:t a1ã0 fatigar O S.cl~~do C!ll 
lhcmn sobre que as opuuoes nao 
·c dividem. 

Assistindo, ha dins, a um a 'Cia· 
cjucllas paksfras do 1tosso velho e 
sch1pre moço presidente, moço na 
vi vacidade de espirito, c velh o s•.> 
porque cllc cot1rcssa .ter pcnctr~
do jli na casa dos ·o1tcnta, senti-
me momentaneamente envaidecido 
com a auctorizada declaração do 
venerando sena'dor Oiogo de Vas-
concellos, que tanto renome dá á 
lln sa corjJoração, de que, votan-
tio o Senado os projectos que ti-
ve a honra de apresentar na pre· 
s!.!nlc sessão teria elle bem cum-
prido o seu dever, a sua missão, 
blVaidccimento que se ·des fez 
promptamente no reflectir que es-
lões projectos não eram meus, po-
rém simples conclusões do Co 1~J 
grcsso das Municipalidad~s MI-
neiras que procuro crysta lll zar em 
le i~ . 

O sr. Valladares Ri!Jeiro : -
Mas brilhantemente crystallizados 
(Apoiados). . 
. O sr. Vieira Marques: Sr. 
Presidente, no projcc to em deb~
te se contém realmente matena 
·relevantissirna que despertou a at· 
tcnção do Congresso das Munici-
palidades e que s.erviu de thema 
especial 110 conceltUOSO e . . H~Igu• 
rante discurso do actual MuliStro 
da Justiça, dr. João Luiz Alves, 
quando visitou aquetln memor~ve! 
as emblén, o qual, refere a . 1111-
prensa carioca, preteüde, am-da 
'nr•ste anno. regulamentar e exe-
cutar o dispositivo da lei orçamen; 
taria de 1921 que auctoriza o po 
'drr executivo federal a org:n ni za r 
o "se rviço de assistencia e ,Jrote· 
cção á infancia abandonada ~ de 
linquentc." 

SI m;si m fOr, sr. Presidente, 
estar<\ de parabcns a infancia dcs-
v lida; estMá de para bens o Bra-
si l, resolvendo afinal esse {Zra n~ c 
próblcma de verdadeiro interesse 
nacional, c de pa rabens cstartt Mi-
h:t Gernes vendo que coube aos 
seus !Ilustres rilhos, drs. Arth11r 
Bernardcs c João Luiz Alves, a so .. 
1ução do grande problema social c 
cconomJco, philanthroplco c scien-
'tifico. 

Sr. Presidente, é doloroso para 
Minas, é doloroso para o Brasi l, 
porém, é preciso dizer que n nos-
sa si tu ação nesse a~sumpk, cote-
jada com a dos paizes cultos, é 
~iJnp lesmente desoladora, des<lla-
ção que mais se avoturna quando 
pensamos que, .'lssignala Evariste 
de M(jrnes, no tocante á reeduca-
ção dos menores delinquen~es, nté 
agora não se ('xecutou no Bra-
si l sequer os dispositivos dos ar-
'ti gos 49 e 399, paragrapho 2. 0

, 

'do 11 osso ntrazado Codigo Pen:tl 
'.de 1890, instituindo os chamados 
'"estabelccilllcntos industriaes", em 
'cjue se pudesse cumprir a pe•1 a 
Ide prisão di sciplinar. Ao que 
consta, somente S. Pauto, o Es-
'tado 11leadcr", possue um estabe-
lec imento dessn natu rr.za. 

Em Minas, no Rio, na Cnpital 
'da Rcpublica, em commettendo um 
'desgraçado menor qualquer de! i-
c to ou contravençAo, é recolhido 
aos calabouços das nossas cadeias, 
ás ditas Casas de Detenção e de 
'CMrecção, As nossas prisões com-
111Un s. emfim, entre os grandes, os 
'perversos profissiona es do crime, 
o que importa em monstruosidade 
innominavcl, verdadeiro crime pnra 
os responsaveis pelo nome do Br.a-
~:it civilizado. 
sr. Presidente, fio, porém, em 
que esse descaso, que attingc ás 
r~ ia s do crime, nunca assás pro-
fligado, dos nossos homens pu?li-
cos por esse problema verdadetra-
mcnte nncional , como o da assisten-
cin ·dos menores moral ou material-
mente abandonados e a re-educa-
ção dos m'enores tm'nsviados ou de-

Hnq ucntc , fio em que esse dcsca-
s crimino o não se imputará aos 
:tctuncs dirigentes de Minas, que 
tem na sua prcsidcncia um advo-
gado notavcl, c na pnsta do Inte-
rior além de causidico de mcreci~a 
non:eada um dos juizes que mais 
illustrou 'a digna , magi fratura ml· 
nçira, c que por isso mesmo, com~ 
cu, qt c passei peta Cl~c fia de P.oll -
cia, bem conhece theonca e prahca-
meutc a relevancia do asst~mpto, 
fio sim1 sr. Presidente, em que ago-
ra alguma cousa de util e ct: p~ati
co se fará, visando a soluçao 111a-
diavel desse premente problema. 

Sr. Presidente, abordando ~e 
raspão no projecto em discus.sao 
aos juizes ou tribunaes e~pwa~s 
para menores, não pretendi sen~o 
f11zer um appello angustioso, nao 
visei senão clamar angustiosamente 
pela çsclarccida nttenção d.os nos-
so. eminentes homens pubhcos, do 
Se ado Mineiro, para enfrentare~ 
a . olução premente de tã? humam-
tario assumpto . Sr. Pres1dente, ha 
bem poucos dias ainda! ? velho e 
encanecido mestre de d•re1to, o bo-
nissimo senador Camillo de Brito, 
qtte traz sempre alma e coraç.ão 
aQertos ás grandes causas que In-
teressam aos p.J,lq uenos e aos fra-
cos, apresentou á consideração do 
Senado um projecto de lei dando 
cri/crio especial ao processo e jul-
gamento dos menores. 

Oxalá, sr . Presidente, que esse 
projccto, muito radical talvez, P.o-
rém di gno de meditaqo exnme, Sir-
va de base de estudos, de ponto qe 
partida para a instituição de jut-
zes ou de fribun[les especiaes par.n 
menores como os têm todos os pat-
zcs cult~ , porquanto, sr. Pre~iden
te, sem COI\testação seria, .nao s.e 
podem tolerar rnais no Bra 11 hod!-
erno sobre o assumpto, os archal• 
cos 'e anachronicos' dictames do 
nossq já velho Codi go Penal, de 
IR90 . 

Effcctivnmcnte, sr. Presidente, 
como escreve Evaristo de MorfleS, 
na sua ~ esplendi4a monographia -

"Cri111inalidadc da Jn fancia. e da 
Adolc c ncia:', entre o mc1os do 
so lução do grave pr~bl c1;1a da pre-
servação c da moraiJzaÇ&O compt~!· 
so ria dia infancin, avulta a lnsh.ttu-
ção de juizes ou fribunaes. espwaes 
com a ttribuiçõcs pecuha~c~. . A 
idéa continua o citado CTil11111alis-
ta, ~ originnria da America do Nor-
te onde se comprchendcu logo a 
in'utilidade, senão nocividade, clns 
prislle~, para . modificação. dl\S ten-
dencias criminosas das creanças e 
adolescentes e adaptou de pr~feren
cia o processo de estimular as ten-
de11cias contrarias por. mel~ do 
trabalhe e d~ vigilancia na v1da Jt. 
vre. 

Assim, Roosevelt, na sua mensa-
gem de 1904, definiu como de att.a 
moralização social a obra dos tn-
bunaes, para menores, pois a pra-
tica judiciaria tem demonstrado que 
os "criminosos juvenis" dçvem ser 
tratados differeutemente, com o du, 
pio intuito de educação e de preser. 
vação. 

Como propugna o sr. senador 
Camillo de Brito, nos tribunae" 
americanos para creanças se atten-
de lambem ao "criterio da especiéj-
lização" por tres fórmas: 

a) julgando os casos referentes 
a, crianças em audiencias e logares 
especiaes; . • . 

b) conf1ando-as a JUizes QSPC' 
c.iaes ; 

c) applicando mcdidns c.le preser-
vação e corrocção, lambem espe-
cincs. _ 

São mais tribunaes de protecçno 
e de soccorro do que de castigo. 

Por isso mesmo o menor com-
parece sem apparato, somente vis-
to por gente boa e honra~é\ e por 
seus parentes, que vão assistir ás 
sessões mais por um fim .humani-
tario. O tribunal americano, ac-
centua Evaristo de Moraes, com 
f\O ilndante c,opia de citaç~o, iuç!iyi-
dt\aliza a pena, qp~nd \l , 1fl1P,rescln-
dlv,el1 d~nqo-lhe sempre c~rae,~er 
ep~11.:ativq pe l ~ esco~l1a dos if\S~ItU
tos a, que faz recolt1er o menor . 
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hcrdad sob vigi lancia". 
• E:;scs lribu11n<•-; fnram introduzi-
dos. desci· 18!lil, 11<1 Françn, •n1 
1005 em todn Inglaterra c, como 
bra de pr phylnxin socia l, exist 

hoje em todn na fio rivilizadn, 
llOill Ntd<~dnnH' nle na Allemnnha 
Sulssn c Belgica. ' 

Peço v nia dr ler ao Senado um 
trecho do notavcl discur. o do ora-
dor da turma dos bacharelandos 
da Faculdade ele Bello Horizonte, 
de 1916, o dr. Antonio Affonso de 
Moraes, da qual foi paranymoho o 
notabilíss imo juriscon ulto Mendes 
Pimentel, que, na sua formosi. si-
ma oração, verdadeiro hvmno ao 
direito, que ningucrn melhor tem 
·cantado, rememorou o nssomhroso 
attentado, o hediondo crime da Al-
lemanha contra a civilização, para 
concluir que a rrrandc oatria de 
Bismnrk foi bntida, e não poderia 
deixar de ser, pÇ>rque n Allcmanha 
represcntnva então o di rei to dn 
força , sobre que vinrrou c vingnrá 
scmorc a força do direito . (Muito 
bem). 

O dr . Antonio Affonso de Mo-
raes, direotor da Secretaria da Po-
li cia e, sem nenhum favor, grande 
auctoridnde no ass umpto, di sse no 
seu magnífico di scurso as seguin-
te~ oalavras, apadrinhadas pelo 
erudito desembargador Ataulpho 
de Paivn: " ... Qtresti\o correlata é 
n do julgamento dos menores de-
linquentes, que carecem ser sub-
trahidos no tribunal commum, on-
de os jui zes popularrs, em sun 
maioria inidoneos para o officio 
de julgar, menos antos se revelam 
nesse elevado misfé r, em se tra-
tando de infractores que ainda se 
não integraram na capacidade pa-
rn o dolo caracte rístico da respon-
sabilidade pela violação ela lei pe-
nal. pois que em regra Ih s fnlta 
nitidez na represeptação ela cau-
sn lidade volnntar ia, não podendo, 
por isso, ser ,co uipnrados ao crimi-
noso ndulto . Snhmctcl-os ao arbí-
trio de tacs juizes é recusar-lhes 
um beneficio a que lhes dão direi-
to ns condições particulares de or-

d •m psychologicn so ia! m qu 
d !inqui ram. 

Ess.1s r flt•xiics levaram um com-
mcptador illustrc a perguntar : 
Porque é que a crcnnca, tendo tido 
·empre as SUéJS esco las, o, ~c us 
hospitacs, os seus nsylos e as suas 
prisões, não poder;\ tnmb 111 srr 
jul l!';tda ror tribunacs especiaes? 

O embaraço do pntrio poder lc-
vnntado contra n ncccssaria inter 
venção do Estndo na i11tcrnaçfio c 
regeneração do menor, poder pn-
terno esse, muitas vezes nefasto, 
cu.ia regtituicão von Herl ng conce-
beu, preconizou ·e esboçou, esse 
embaraço está feli zmen te removi-
do, pois domi nn hoje em todas ns 
legislações cultas o principio da 
susoen. ão e da perda do oatrio 
poder, principio esse crystallizaclo 
no no so Coeligo Civil (arts. 94 
e 95). 

O nosso douto collega, sennclor 
Valladarcs Ribei ro, cujos zelos pc-
las ilberelades minei r as são dignos 
de todos os encomios, que cu não 
seria capnz ele rcg·atcnr, assignon 
com rcstricções, certamente proce-
dentes, o pnrecer da illustracla com-
missão ele Legislação e justiçn, 
oor lhe parecer incompleto c vio-
lento o orocesso es tabelecido nn 
lei n. 567. de 1911. 

O sr. V nlladares Ribeiro: - E' 
isso. Perfeitamente . 

O sr. Vieira Marques: - In -
completo pareceu tambem ao hu-
milde auctor do projccto, tnnto as-
sim que se incluiu em prinu~: rn 
plano (alínea a do nrt. 4. "). como 
mnteria regulamentar a ser nrovi-
dn pelo governo, "o processo de in-
timação dos infractorcs". 

Violcncia e arbitrnricclndc não 
vejo em dispositivos da lei 567. 

Entretnnto, não me repug uria 
acccitar as a l ~t !r~r:i·r.<; que o r:li·•1o 
senador, 'resitlcntc nesta Capital, 
venha concretizar em emendas, 
desde que essas modificações não 
visem procrastinnr o pr0cesso que 
nflo comnorta delongas, que cum-
pre ser breve. \ll'evissimo, sem sa-
cri fi cio da ddc~a, dns ditas liber-
dade~ dos miqci r os, que tên1 no 
Senado o seu melhor es'cudo : 

411 
r. P~esidetlte, devo dize r ainda 

qn •, em vez de alterar n fórma 
d processo da lei 567, preferi af · 
fedar o caso ao sa bio c prudente 
arbítrio do regulamentador, não só 
porque a fórma processual da lei 
567 foi c tabelccida pelo saudosis· 
simo e nuctorizado mestre de pro-
cessualistica, o dr . L vindo Lo-
pe , como porque me parece mais 
avisado ngunrdarmos n execução da 
lei para se introduzirem então a 
nltcrações que a praticn aconse-
lhasse. 

Sr. Presidente, no projecto exis-
tem effectivamente defeitos c se-
nões, taes como o modo do recurso 
das decisões de internação, da per-
da e suspensão do patrio poder, 
que corrigirei em 3. • discussão, c 
outros que a sabedoria do Senado 
proverá. 

Sr. Presidente, poderá merecer 
reparo o facto de não haver o pro-
jccto cogitado de um instituto ou 
de uma secção para a internaçãv 
dos menores entre 9 e 14 nnnos . 
Essa omissão, sr. Presidente, de-
ve-se justificar por uma questão 
de ordem economica e porque os 
14 patronatos que estão funccio-
nando actualmente no paiz, quatro 
delles, em Minas Oeraes, denomi-
nados Pereira Lima, Wenceslau 
Braz, Visconde de Mauá, e Casa 
dos Ottoni, por sua feição, podem 
substituir transitoriamente essa se-
cção que, opportunamcnte, se in-
stallará. 

Nem se dign, sr. Presidente, 
que /eJ<em habemus, qu.e .te-. 
mos legislação sobre a 1nSt1h11 · 
çflo de Colonias Correccionnes 
c Pcnitenciarins, porquanto o pro-
jecto, ndoptando as conclusões do 
Congresso das Municipalidades, 
vem ampliar a legislação existente, 
com a collaboração das municipali-
dades, c, como accentuou o douto 
parecer da commissão ele Legisla-
ção e justiça, propugna, de modo 
pmtico, a fundação de Penitencia-
rias que satisfaçam completamente 
os dictames do Codigo Penal . 

Sr . Presidente, ex pendendo es-
sas tigeirns considerações sobre o 
projecto nesta discussão, cu não 

só me reservo o direito de voltar 
ainda ao a ·umpto m 3. o turno, 
Hi ncccssn ri , mas me promptifico, 
sr. Presidente, a receber com sym-
pathia todas as cmcndns que, sem 
procrastinar o processo de interna-
ção, tendam a melhorar o projccto. 
(Muito bem! Multo bem!) 

O SR. CAMILLO DE BRITO.-
Pedi a palavra, sr. Presidente, 
apenas para declarar que devo uma 
respost6 ao bello discurso que acn-
ba de pronunciar o nobre senador 
residente em Palmyra, mas pelo 
adeantado da hora e na altu ra a 
que s. ex c. elevou a discussão, nã? 
poderei acompanhai-o na sua bn-
lhantc oração. 

O sr. Vieira Marques: - Não 
apoiado. V. ex c. é um mestre da 
tribuna. 

O sr. Camillo de Brito: - Pro-
curarei, entretanto, na terceira dis-
cussão, desempcnhnr-mc desse com-
promisso, pedindo, por isso, a v. 
ex c., sr . Presidente, conservar-me 
a palnvra para a proxima sessão. 
(Muito bem!) 

Ninguem mais pedindo a pnlavra 
sobre o art. 1. ", encerra-se a dis· 
cussão e, procedendo-se á votação, 
é o mesmo npprovndo c bem assim 
a emenda. 

Os demais nrtigos são approva-
dos sem debate. 

Adoptndo em 2. • pnra passar á 
3. • discussão, vne o projccto com a 
emenda á commissão de Legislação 
e justiça. 

O SR. PRESIDENTE: - Por 
nadn mnis haver a tratnr, designo 
pam n proxima scssiío a se-
gu inte 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

Até :\s 13 horas: 
Lciturn dia neta, expediente, apre-

sentação de pareceres, projectos, 
indic'aç6cs c requerimentos. 
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egunda parte 

Alú i\s I 6 horm;; 
3. • discussão do proj •c to n. 4, 

crv Senado, <lll<; t oriz~ndo a crc<lÇào 
da lnspecloria de Estr;1das d Ho-
tlagcm. 

I ·" discussão do projccto n. u, 
dn Camarn, sobr vencimentos do 
funcciona lismo publico do Estndo, 
c contendo outrns di posições. 

S s -o o.udi.taa.a.~ia 

32. • SESSÃO, AO 25 DE AGOS-
l~O DE 1023 

Prl'sidenria elo sr. Dlogo de Vas-
CMlcel/os 

SU~MAR IO: - Acta. - Expe-
clicntc. - Sessão extraordinaria. 
- Projccto n. 4, do Senado, so-
~Jrc estradas ele roda gem. - Pro-
JCCto n. fi, cl~ Camara, sobre ven-
cimentos de funccionarios. - Or-
dem elo dia. 

A 's doze hor~s. feit~ a ch am~da, 
achtlm-se presen te ~ os srs. Diogo 
de V~sconcc ll os, Ribeiro ele Olivei-
ra, Gabriel Santos, j 1• Montandon, 
Camillo de Brito, Lcvindo Coelho 
Getul io de Carvalho. João Pio, A I ~ 
vcs de Lemos, Vieira Marques Pe-
riclcs de Mendonça, B~si l io de' 1\>l a-
gnlhães, Passos Main, Alfredo Ca-
tfto, · Valladares Ribeiro, Miguel La-
na c Fr~ncisco E~cohar, falt~ndo 
com ca usa partic ip~da os srs. Si-
mfto ela Cunha, x~vicr Rolim c Mi-
randa Junior, c sem c ll ~, os mais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 

O. S~. 2.0 SECRETi\ 1~ 1 0 proce-
de a leitura da acta ela anteceden-
te, que ó, sem oh crvaçiíes, appro-
vada. . 1 

O SR. t.o SECRET 4RIO df1 con-
ta do seguinte . 

EXPEDIENTE 

Rcpresenfacrio 
De hnbit:ln!cs clq districto de C:t-

r:tnnh yba, protestando contra n 

lransf~r •ncia daqn •ll di ·tri ·to d • 
Qul'luz Pílríl n futurn vi lla de a-
rnnduhy . - A' conuuissão Mistn . 

Uc proprictnrios rcsid •ntes nn fn-
l ·ndn da "Bocainu", pedindo o apoio 
do S nad , <lfim d • ser a nwsma 
trni_Hi fcri<ln do municipio do l tap -
ccnc~ p~ r a o de laudio, - A' mes-
111~ commi · ão. 

Sessrio exlraordinaria 
A requerimento do sr. João Pio c 

COfll o assentamento elo Senado o 
sr. Presidente convoca urna ses~;ío 
ex traordil_1aria para amanhã, ás 15 
hora., a f 1m de se disctltir, em 3. o 
turno, o projec to n. 11 9, ela Cama·· 
ra, sobre reforma d~ divisão admi-
nistra ti v a do E ta do. 

Não . ha_ven~o pareceres, projc-
ctos, 111d1caçocs c requerimentos 
passa-se á ' 

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' lido e cntrn em 3. • discu.ssfto, 
sendo approvado, sem debate c rc-
metti d~ á commissão ele Redacção, 
o segu111te: 

1923-PROJECTO N. 4-SENADO 

Dispcie sobre estradas de rodagem 
e dá outras providencias 

O Con gresso Lcgis l ~tivo do Esta-
do de Minas Geracs decreta: 

J\rt. I . o E' auctorizado o gover-
no elo Estado a crear, sem augmcn-
to de despesas. c clcpcndcntc da Di-
r~c cto r ia de Viação, a lnspectoria de 
Estr~das ele Hodagem. 

Art . 2. " No respectivo rcgul ~
mcnto o governo fi xa rá as ~ttrib ui 
Ç.iíes ela Jn spcctoria, cstahclcccrfl o 
mod0 de _ concessão, con. trucçfto, 
co11. ervaçao, concertos c rcparaç,ics 
trafego c fisca lizaçfto das Estradas 
de l ~odagcm, penas, multas c sua 
·applicação, transito, policia c segu-
ran çn, ele acco rdo com ~ sua clnssi-
icaQão c importancia; determinmlt 

o modelo de vchiculos que ncllas 
p~c.l ·rão transitnr e qu ncs os prcju-
diCiílcs, quo deverão ser proscri-
ptos, ~ sua forma db registro, li -

,crnça. c taxas a serem cohrndas, os 
prcct' ltos r •gulamcntartls cm[im n 
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serem ad ptndos no ca o pelas mu-
nicil>a lidades. 

.Art. 3." T ndo em consiclernção 
il oi ssificação importancin dns 
estradas d • roda gem e :tH diffcren-
tct! t!onos do Estado, o governo ado~ 
ptnrá um modelo d vchicu lo pro-
prio barato c terit um dcpo!iito 
dcll t>s nns muniuipalidadc~>, parn se-
rem cedidos a estns c aoR parliculn-
rc~. pelo custo. 

Art. 4." Revogam-se ns disposi-
çiÍeli em contrario. 

Sala elas gessões do Senado, 14 
de agosto de 1923. - Vieira Mar-
ques , - Simão da Cunha. - A l-
f r do Catão. ' 

E' lido e cntrn em I . • discussão, 
sendo ~pprovado Reni dehate, e 
rem tticlo í1 commissno de Finan-
~·:~s, o ~;eguintc: 

c) ' musico. di tinctó!i nas banda!i 
milítares; • 

d) arcihvista da Sc~retarin d:~ 
1 Agrictlltura . 

~ 1 . ' O serviço de archlvi. ta se-
dt feito IJOr um ·ftlllccionario desi-
gnado pelo S c reta rio . 

~ 2. o entro ela verba consign:t-
da cn1 orçamento, os Sccrelarios 
de Estado contractarão os emprc-

l godds necessario. ao desempenho 
das funcções ate agora cxercid:ts 
pelos funccionarios ~ que se refe-
re a letra b deste artigo. 

§ 3. o Estes empregados terão a 
denominação de praticantes, com 
gratificação mensal até duzento!' 
mil réis . 

~ 4. o Não farão parte elo qua-
dro do funccionalismo estadu~ l , 
sendo-lhes, porém, assegurada pr -
fercncia , em egu~ ldade ele condi-

1023 - PROJECTO N. 6 - CA- ções, para nomeação de amanuen~ 
MARA ses, mediante concurso. ·, 

Dispõe 'sobre vencime'nlos do fun -
rciona/isnlo I' contém outras rlis-
posiç6es 

Art . 3. o Fic~m supprirnidos, 
quando vagarem, OR cargos ele: 

a) inspector c contador d~ Sc-
crct~ r ia. das 1 Finanças; 

O Congresso L.cgislativo do Es- b) sub-dirccto rcs e auxiliares dn 
taclo de Minas Geraes decreta: Directoria de Fiscalizaç~o; 

Ar!. 1. o Fica approvada a ta- ' c) secdetnriv da Directoria de 
IJclla annexa de vencimentos. Hygiene; 

§ I ." Os vencimentos da tabella d)um Ioga r de 1.0 e um ele 2." 
só se referem aos funccionarios , conferente da Recebcdoria de Mi-
liltilados com assentnmento em fo- nas no • Rio de j aneiro, a qual re-
lha. partição passará a denominar-se 

~ 2. o Os vencimentos desta lei Delegacia do Thesouro de Minas 
vi gorarão cmqn ~ nto a depreciação Gernes. 
tia , moeda nacional for , maior de .Art . 4." E' o govern'o nuctoriz~-
55,55 1r (camf)io de 12 dinhei roR elo a supprimir os cargos ,que jul -
c~tcrlinos .. por mil réis) . Desde gar de:neoessar io ao · serviço do 
que o cnmhio se mantenha a essa Estado .• 
tnxa QU acima delln durante seis Art. 5. o E' o governo auctoriza-
mczcs consecutivos, voltarão 1 a vi- do a supprimir ns feirns de gado 
gorar os vencimentos nntcriores! que forem clcsnecessarias, incor-
com a bonificação do art. fi, da le1 poranao o respectivo imposto ao 
n. mHl, de 1920 . 1 de exportação, podendo conceder 

§ 3. o A tahella começará n vi- 01 uso de seus edifícioS', ~ urraes e 
gorar n 1.0 de janeiro el e 1924. . balanças ás 1 municlpalidades que 

Art '. 2. " I Ficam . upprimidos, 1 se proponham a n1antel-as1 sem 
desde já, os ca1•goR de: , ' onuR para o Estado. • 
1 <I) archi v, is:ta da Secretaria do , Art • 6. o E' 101 governo auctoriza-

lnterior ; 
1 

1 do a reo rganizar as Secretarias de 
b,) 1;auxilinros ele esc ripta e col- E~ta çlo e as outras 'repartiçõe!i c 

l~ho r.a cl on's, um 1 todas as reparti- ser iços ' publil:01' ~ue ache neces-
çües do ,Estado; ' sario, r alterar , as 1 denominaqões e 

A. S. - 27 
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attríbuições dos diversos cargos e 
distribuir o pes oal do modo que 
iulgar mais conveniente. 

Art. 7. o E' o governo auctoriza-
do a remodelar a Caixa Beneficen-
t~ dos Fupccionario Publicas, de 
modo que ella venha a ter exis-
tencia autonoma, podendo elevar 
a contribuição dos socios. 

Pa ragrapho uni co. Os auxilias 
pecuniarios do Estado em cada 
a11110 não poderão, em hypothse 
alguma, exceder o total das con-
tribuições dos socios no mesmo 
anno. 
. Art. 8. o Quando os cargos de 

d1rectores da Escola Normal Mo-
delo c do Gyrnnasio Mineiro forem 
exerc idos por lentes do respecti-
vos estabelecimentos, os venci-
mentos daquellcs (directores) se-
rão os destes (lentes), accrescidos 
da differença até o fixado nas ta-
beiJas paar os alludidos cargos de 
di rectores. 
-Art. 9. o Fica creada mais uma 
secção na Secretaria da Policia e 
supprimidos os Jogares de encar-
regados c auxiiiares de estatística 
e identificação . 

cial, um amanuense e um porteiro. 
§ 1. o ~o chefe de secção, que 

erá de livre nomeação e demissão 
do governo, competem as attribui-
ções conferidas . ao Secretario da 
Junta pela lei n. 51, de 5 de julho 
de 1893, e pelo regulamento que 
baixou com o dec. n. 4. 375, de 
2 de maio de 1915 . 

§ 2. • O chefe de secção não te-
rá vencimentos dos cofres publicas 
e perceberá, pelos actos que prati-
car, os emolumen tos attribuidos 
pela citada lei e regulamento ao 
Secretario da Junta . 
§ 3.0 Estas disposiçcies entrarão em 

vigo r, desde já, independentemente 
da reforma da Junta Commercial 
que o governo é auc!orizado a fa-
zer, com poderes de rever e alte-
rar os emolum t:ntos das tnbell a!' 
annexas ao decreto cidado. 

, Art. 13. Nas collectorias de 
' grande movimento poderão, nos 
. casos perrnittidos pelo regulamen-
) to, ser admittidos auxiliares com 
j gratificação mensal que não excc-
l derá de 250$000 para as da Capi-
tal e Juiz de Fóra e 200$000 p:1r.1 

1 as outras. Art . 10 . Na Secretaria das Fi-
nanças o lnspector do Thesouro 
perceberá os vencimentos de Di-
rector. 

i Art. 14. A investidura no car-
1 go de amanuen~e se fará por con-
curso, sendo os provimentos dos 
outros Jogares do quadro por ac-
cesso. 

§ 1 . o O contador perceberá os 
vençimentos de 10:200$000. 

.~ 2. o O guarda-livros terá a ca-
tegoria e vantagens de chefe de 
secção. 

~ 3. o Os sub-di rectorcs da Oi re-
ctoria de Fiscalização perceberão 
os vencimentos de 10 :200$000 e os 
tres auxiliares da mesma Directo-
rin 8:400$000 por a11110. 

Art . 11 . Nos ven cimen to~ dos 
vigias e guardas fiscaes está in-
cluído o auxilio para aluguel de 
casa . 

Paragrapho uni co . O vigia que 
hibitar casa do Estado soffrerá 
nos seus ve ncimentos o desconto 
de 240$000 por anno e o guarda 
fiscal em egua es condições o des-
conto de 120$000 . 

Art. 12 . A Secretaria da Junta 
Cornrnercial terá o segu inte pes-
soal: um chefe de secção, um o f fi-

Art. 15. Os funccionarios das 
S~cretarias de Estado e reparti-
çoes nnnexas ou suhordinadas fi-
cam ohrigados ao trabalho no ex-
ercício de seus cargos, em qual-
quer serviço ex trao rdinario, seja 
de orga nização de dados es tatísti-
cos para mensagem c relatorios, 
seja .de outra natureza, e fóra das 
horas do expediente ordinario 
sempre que assim o exija o servi ~ 
ço publico, sem qtie pelo trabalho 
possam receber remuneração ou 
gra tificação de qualquer especie. 
~ Par~grapho unico. Esta disposi-

çao nao comprehcnde os serviços 
extraordinarios executados na Im-
prensa Official, cujos empregados 
perceberão, pelas horas supple-
rnentares de trabalho, a remunera-
ção fixada no regulamento que.fur 
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expedido, nem os serviços presta- rá posto em disponibilidade não 
dos pelos membro do rnagisterio remunerada, devendo reassumir .o 
primaria, quando trabalhar m em exercício dentro d 30 dias depo1~ 
dois turno . de terminado aquelte serviço. 

Art. 16. Ficam supprimidas to- ~ Art. 21. A Directoria de Pisca-
das as gratificações ou auxí lios a tização de Rendas e a Secção do 
funccionarios publicas ou empre- Jm po to Territorial ficam incor-
gados, e tabel~cidos em leis, ainda poradas á Sec~etaria • das. Fi~a~
mesmo espec1:1es, e em regula- ças, cujos serv1ços se rao dlstrlbUI-
men tos, exceptu adas unicamente as dos por tres directori~s, sem au· 
gratificações addicionaes por tem- gmento do pes oal existente. 
po de sery iço c a abo1~ad_as aos Art. 22. Todo o se rvi ço de im-
funccionanos em ~ornrn.1ssao nos pressõe., publicações e en~ader
gabinetes da Pres1denc1a e dos nações das repartições publicas c 
Secreta ri os de E ta do . . das secretarias da Relação e do 

Art . 11: Em. todas as. reparti- Congresso se rá executado na Jrn-
ções publicas f1cam abolidas as presa Official, por conta e dentro 
praxes d~ abon~s. d~. faltas de das respectivas verbas. 
comparec1rne1.tto lnJUSiiflcad~ du- Paragrapho uni co. Não serão 
rante tres d1as, de concessao tn= pagos os referidos trabalhos exe· 
nu.al d~ passe " presentes a un cutados em outros estabelccimen-
cclonanos. . . tos salvo declaração por escripto 

Paragrapho lllliCO. Sera respon- d~ 'director da Im prensa Official, 
sÇlvel para com o Estado 0 flf11

6
1- de 11 ; 0 ter podido executai-os. 

ccionario que conceder passes - ' 
rn dos casos previstos no respecti- Art. 23. Só em caso de . vaga 
vo regulamento, e, na tornada ou verificada nos ouadr~s s~ra _Per-
verificação de contas, ser-lhe-á de- mi ttido 11 0nte:1r funcc10na~10s lllte-
hitada a importancia e desconta- rinos, os quaes perceberao . uma 
da dos vencimentos de uma só vez. grati ficação egual aos venc1mcn· 

Si reincidir, ser-lhe-á tambem tos do cargo. 
applicada multa eq uivalente ao do- Art. 24. O provimento dos car-
bro da im porbncia do passe . gos de carcerei ro das ~a dei as do 

Art . 18. Os Secretarias de Es- · Estado é de competcnc1a do Chc-
tado poderão conceder a?s fun- f e de Policia. 
ccionarios do quadro fenas an- Art. 25. As promoções nn For-
nuaes, até 20 dias succes~ivos ou ça Publica até sa rgentos são de 
não, sem perda ele vcnc1mentos, competenci:t do carnmandantc gc-
dcsde que estes: r ai. 

a) contem mais de um anno ele Art . 26. Ao collector ou esc ri-
cxercici?; vão de collectoria que se acha r " 

b) nao tenham gosado licença impossibilidade de exercer o car· 
durante o anno; . . go em consequencia de edade 

c) tenham em d1a o serVIÇO ao avançada, cegueira, dcmen~i~ ou 
seu car~o; . . 'd em outra doença incuravet ~enf1 ca d:t 

d) nao ha1a~ . rr~ co r~ 1 · 0 em exame medico, podera. se r d~-
qualquer falta ~ 1 SC1pltnar' elo substituto, que prestara cauça(1 

e) sejam dedlcad~s ao. tmbalho. co rrespondente a duas terças par-
Art . 1?. O funcCIOIHlrtO promo- tes da renda do cargo. 

v~ do, a~s1m como o que f~~c~~r~~~ Pamgrapho uni co. Ao s t.~bsti 
vldo de um~ l_l~rad out~a reparti - tuido, emqunnto viver, será abona-
d~ 011 trans en o - e u erá osar da a terça parte da renda do car-
ç.ao para outta, nao P?d g · .·_ go desde que convenha na perma-
l1ccnça antes de entrat em exe rci ne~cia de um ttrço de sua fiança. 
cio no seu novo po~to. . f pertencendo ao substituto os doi ~ Art 20 O funcc10n ano que or 11 d 
so rte~do para o serviço militar se- terços daque a ren a. 
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Art ., 27,, Ficam creados quatro 
log'él res d procurndorc do fun-
eciqnali mo, sujeitos a um a caução 
no Thesouro, m dinheiro ou apo-
lices· d ~ · União ou do Estado, e 
uma té\bella dos emolumentos rn a-
xil.~os 9ue poderão exigi r dos fun-
cqollanos pelo:; recebimentos de 
dinheiro c outros serviços que lhes 
prestarem. 

§ I . o Ess~s procuradores não 
terão vantagem alguma sobre os 
d~'!.Hii '·, podend~ os funccionari n~ 
tJtlfmtr-se ou nao dos seus servi-
çps. 

§ 2. o A caução desses procura-
do r~s só resl?o'nderá pelas trans-
acçõcs com os fun ccionarios ou 
crnp regados do Estado . 

§ '3." ~o caso de serem destitui-
dos dessa qualidade, o que o go-
vento poderá fazer li vremente, a 
ça ução será retida durante gcis 
rt1czcs para recebimento das rccJn. 
maç1i s dos interessados . 

Art. 28. Fica approvado o Re-
gulamento do Serviço de Fiscali-
zaçfto das Rendas c do Patrimonio 
do Estado, expedido pelo dec n. 
fi . 290, de 18 dt! maio de I 923, com 
as segui ntcs modificações:· 

a.) O art. 33 fica suhstituido pc-
lo seguinte: "Em cada 30 dias de 
vingcm o fi scal terá direito a cinco 
dias de ferias, que poderá r!Osa r 
onde lhe convier, correndo po~ sun 
conta a despesa .de transporte, si 
as for gosílr fóra da sédc de sua 
c i rcumscripção." · 

b) Fica m supprimidos: o § 2." 
do art. 33; o nrt. 36; o nrt. 45 c 
seus pa'ragrapllbs . 
, c) Fica substituído o art . 43 pe-

lo seguinte: "Os inspcctores per-
ceberão os venci mehtos de ...... . 
7:200$000 c a diarin de I !1$000, 
quando em via gem dentro do Es-
tado c de I R$000 fórn delle. 

Os fi sl:aes perceberão os venci-
meqtos de 4:800$000 e a diaria de 
12$000, quando em viagem dentro 
do' Estado e de 15$000 fóra dcll e." 

d) Ao art. 43, citado, accres-
cente-se o seguillte: Paragrapho 
unito: quando n commissão do in-
spector ou fi scal se prolongar por 
ordem superior em uma mesma 

loca lidade, que não a séde do dis-
t~i cto o t~ ~ i rc nm!ltripção, percebe-
ra o. a d1ann. por inteiro dos pr,i-
n~e J ros 15 d1 as, e metade nos 15 
dias Rubsequentes. Elepois de :~o 
dias perceberão apenas os venci-
mentos . 

e) O § 1 . o do art. 48 fi ca as-
sim redigido: "Esses nttestatlo~ 
serão expedidos á vista dos bole-
tins de excursão c· dos re l a~orios 
dos se rviços no penultimo mez, 
que. serão confr011 ladps com os 
rotc1ros, . ordens cl !! se rviço, corres-
pondencJa c livro do pont.o dn Di-
rectorla, este com relação aos que 
estiverem ou houverem estado na 
Capital . 
. ~rt. 29. Revo~am-se as disro-

SJÇoes em contra no. 
Sa la das sessões da Camarn dos 

Deputados, 23 de agosto de 192:1 . 
- O presidente, João Lisboa. -
O 1." secretario, Euler Coelho. -
O 2." sec retnrio, Camillo Chaves . 

TABELLA DE VENCIMENTOS 
DOS FUNCCIONARIOS DO 
E'STADO, MACJISTRATURA E 
FORCA PUBLICA. i\ QUE SE 
REFERE O PROJECTO N. fi . 

Secretaria do Inferior 

I. Gabi nete çla Pres idencia: 
· Official de gabinete da Presi-

dcncia, por mc:z, 1 :000$000 ; por 
anno, 12:000$000. 

11. Sec retaria de Estado: 
Director, por mez, • I:I00$000: 

ror nnno, 13:200$000. 
Official de gabinete, por mez,. · .. . 
7!10$000; por anno, 9:000$000. 

Chefe de secção, por mez, 700$; 
por anno, 8:400$000 . 

Primeiro offiri al. por mez, !17/í$; 
por anno, 6:900$000 . 

Segundo offirial, por mez, 47!1$ ; 
por anno, 5:700$000. 

Amanuense, por mez, 350$000; 
pOI' ann o, 4:200$000 . 

Almoxarife, por· rnoz, 250$000; 
por anno, 3:000$000. 

Portei ro , por mez, 230$000; por 
ílnllO, 2:760$000. 

Continuo, por mez, 175$000; por 
nnno, 2:100$000. 
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crvcnte, llOr mez, 
anno, I :740$000. 

115$000 ; por Amanuensc, por n1ez, 208$Gtiô; 
1 por anno, 3:220$000. 

111 . Magistratura ju~tiça: 
Ocscmbcrgador, por mez, ... . . . 

.1 :840$; por ann o, 22:080$000. 
Procurndor Geral, por mez, . ... 

1 :840$; por anno, 22:080$000. 
Advogado Geral, por rnez, .... . 1 

1 :500$; por anno, 18: $000 . 
Juiz de direito de J.• entrancia, 

por mez, 650$000; por anno, ..... 
7:800$000. 

juiz de di rei to de 2. n cn trancia 
por mez, 705$000; por an no, ..... 
8:46b$000. . 

juiz de direito de 3." entrancia, 
por mez, 825$000; por anno, . .. . , 
0:90'0~000 . 

Juiz múniclpal ae termos anne 
xos, por mez, 366$666; por anno1 
•I :400$000 . i 

Juiz municipal de 2. • entrancia1 
por mez, 500$000; por ann o, ..... 
6:000$000. 

Juiz municipal de 3." entrancia, 
por mez, 500$000; por anh o, . . . . . 
0:000$000. 

Promotor de justiça de 1." en-
tra ncia, por mez, 330$; por anno1 
3:960$000 . 

Promotor de justiça ele 2." en-
trnncia, por mcz, 330$; por anno, 
3:960$000. 

Promotor de justiça de 3 . • cn-
trancia , por mt•z, 460$; por anno: 
5:!120$000. 

Esc ri vão do crime de I . • cn-
trancia, por :nez, 200$; por ann u, 
2:400$000 . 

Escrivão do crime de 2. • cn-
trancia, por mcz, 200$; por ann o, 
2:400$000. 

Escrivão do crime de 3. • en-
trn nci a. por mez, 310$; por anno, 
:~:7:1.0$000. 

Porteiro do Pnlacio dn Justi çn, 
por mcz. 180$000; por an no, .. . .. 
:.! : I 60$000 . 

Servente do Palac io ela Justi ça, 
no r mez, 120$000; por ann o, . . ... 
I :440$000 . 

Escrivão, por mez, 3ô7$!?00; por 
anno, 4:4 10$000 · 

. Official de justi Ça, por mcz, 185$; 
por anno, 2:220$000 . 

Porteiro, por mez, 180$000; por 
anno, 2: 160$000. 

Continuo, por mcz 1114$000; por 
anno, 1:728$000. 

Servente, por mez, 11 0$000; por 
alll101 1.320$000 . 

V. lnstrucção Primaria: 
Director de grupo cscolQ[ da 

Capital, por mez, 380$; po r a11 no, 
4:56d$000 . 

Director de escoln infnnti l da 
·Capital. por mcz, 380$; por nu no, 
4:560$000. 

Dlrector de g-rupo escolnr de 
cidade ou villa, por mez, 330$; por 
anno, 3:960$000. . 

Director de grupo escolar de 
districto, por mez, 220$; por nnno, 
2 :040$000 . 1 

Professor da Capitnl, por,, mez, 
212$000; por anno, 2:544$0,001 

Professor de cidade ou v) ll a, por 
mez, IQR$000 ; por anno, 2:37()$000. 

Professor de districto, por , m·~z . 
155$.000; por anno, I :860$000 ~ 

Professor tecl1t1ico dn Capi tal. 
por mez, 345$000; p01 atino, . .': . . 
4: 140$000 . 

Prófessor technico de 1 cidade, 
no r mez. 287$500; 1 o r hnno, . . • .. . 
3 : 450$00Q . I 

Professor rural c cblonin l. · no r 
mez. 132$; por anno. I :584$000 : 

Adiuncto da Capi1al. por mcz, 
. 120$000: oor anno, 1 :440$QOO 

Adiuncto de cidade ou villa, t)llr 
mez ~ 100$; por ?nn.o, 1:200$900. 

Ad)ttncto de d1 stn t to, por mcz, 
75$000; por anno, 900$000. · 

Ad)uncto rufn l e cbloni al. por 
' mez, 60$000; por aml o, 720$000 . 

Porteiro de grupo dn- Capital , 
nor mez. 110$000, por ann o, . . ... 
1::120$000 . ,(J(lf ,( 

Porteiro de grupo do cidade ou 
villa. por htcz,• 100$000 ; porl ahno, 

por 1 :200$000 . 
Porteiro-servente de ·: 1 g~upo de 

IV . Secretaria da Relação: 
Secretario. nor mez, 605$ ; 

anno. 7:260$000. 
10fficial, Jior mez, 

:111110, 5:720$000. 
477$500; por cidade e vi lla, , por. mez, 100$; ) por 

anno, 1 :200$000 . . ·~ )( 1 • 



. P~rteiro-scrvcntc de grupo de 
drstncto, por rnez, 72$000; por an-
no, 864$000. 

Servente de grupo da Capital, ... 
por mez 80$000; por anno .. 
960$000. ' ..• 

Servente de grupo de cidade e 
villa, por mez 72$000· por anno 
864$000 . ' ' 

VI - lnspccção de Ensino: 
lnspector da Capital, por mez ... 

600$000; por anno 7:200$000 . 
lnspectores regionaes, por mez 

<100$000; por anno 4:800$000. 
VIl - Escola Normal da Capi-

1,11 : 
Director, por mcz, 800$000; por 

an11o ~' :llGI .$000 . 

Ajudante do dircctor, por rnez 
450$000; por anno 5:400$000. 

Professor de lin guas e sciencias, 
por mez 550$000; por anno . .. 
G:000$000. . . 

Professor de artes, por mez .... 
410$000; por anno 5:280$000 . 

Professor de trabalhos manuaes 
por mez 3t.5$000; por an no ..... .' 
• J : 1.1 nsooo. 

Professor de gymnastica, por 
mcz 230$000; por ar111o 2:760$000. 
Porteiro, por mcz 180$000; por an-

no 2: 160$000. 
Continuo, por mez 145$000; por 

anno I :740$000 . 
Servente, por mcz 120$000; por 

anno I :440$000 . 
Preparadora, por mez 120$000; por 
anno I :440$000 . 

VIIJ - Escola Normal de Ouro 
Fino : 

Director-professor, por mez . ... 
·100$000; por anno 4:800$000. 
Professor-auxiliar do director, por 
rncz 350$000; por ;urno 4:200$000. 

Professor de sc iencias c linguas, 
por mez 287$500; por anno . .... 
:1:450$000. 

Professor de artes, por nwz ... . 
230$000 ; por anno 2:760$000 . 

Portei ro , por mez 120$000; por 
anno I :440$000. 

Continuo, por mez 100$000; por 
anno 1 :200$000. 
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S rvente, por mcz 72$000; por 
nnno 864$000. 

IX - Externato do Oymnasio 
Mineiro da Capital: 

Reitor, por mez I :000$000; por 
an no 12:000$000. 

Professor de ciencias c linguas, 
por mez 550$000; por anno .... . 
6:600$000 . 
Profesor de artes, por mez ,, .. .. 
440$000; por anno 5:280$000. 

Preparador, por mez 230$000; 
por ar111 o 4:760$000. 

Secretario, por mcz 350$000; 
por an11o 4:200$000. 

Amanuense, por mez 230$000; 
por anno 2:760$000 . 

Bibliothecario, por mez 230$000 : 
por anno 2:760$000. 

lnspector de alumnos, por me~ 
215$000; por ar111o 2:580$000. 

Porteiro, por mez 180$000; por 
an11o 2: 160$000. 

Continuo, por mez 145$000; por 
ar111o I :740$000. 

Servente, por mez 120$000; por 
anno I :440$000 . 
X - Externato do Gymnasio de 
Barbacena: 

Reitor por mez 660$000: por 
ar111o 7:920$000 . 

Secretario, por mez 345$000; por 
an no 4: 140$000. 

Amanuense, por mez 230$000 por 
an no 2:760$000 . 

Bibliothecario, por mez 230$000; 
no r :111110 2:760$000 . 
ln spcctor de alumnos, po r mez ... 
210$833; por anno 2:530$000. 

Porteiro. por mez 180$000; por 
anno 2: 160$000. 

Continuo. por mcz 144$000 ; por 
anno I :728$000 . 

Serven te. por mez 110$000; por 
:wno I :320$000 . 

Professor de scie11cias e lin guas, 
por mez 550$000; por anno . ... . . 
6:fi00$000 . 

Professor de artes, por mez .... 
4Ml!i\OOO; por 11 11110 5:280$000. 

Preparador, por mcz 230$000; 
por a11110 2:760$000 . 

XI - Penitenciaria de Ube-
raba : 
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Administrador, por mez 345$000; 
por anno 4:140$000. 

Aman uense, por mez, 287$500; 
por anno 3:450$000 . , 

Medico, por mez, 120$000; por 
ar111o I :440$000. 

I 

lnspector, por mez 120$000; pot 
a11110 I :440$000. · 

Porteiro, por mez 120$000; por 
11 11110 I :440$000 . 

Servente, por mez 120$000; por 
anno 1 :440$000. 

Guarda, por mez 120$000; por 
a11110 I :440$000 . 

XII - Assistencia a Alienados: 
Director geral por mez 1 :000$000; 

por anno 12 :000$000. 
Director de Asylo-Colonia, por 

mcz 880$000; por anno .. .. .... . 
I 0: .'560$000 . 

Medico alienista, por mez . . .. . . 
550$000; por ar111o 6:600$000. 

Economo-almoxarife, por mez 
550$000; por anno 6:600$000. 

Administrador de colonia, por 
111r7. 385$000; por anno 4:620$000. 

Escripturari o, por mez 310$000; 
por anno 3:720$000 . 

Pharrnaceutico, por mez ... . . .. 
300$000; por armo 3:600$000. 

Amanuense, por mez 230$000; 
rnr anno 2:760$000 . 

Porteiro. por mez 140$000; por 
;111 11n 1:680$000 . 

Xlll - Escola de Pharmacia de 
nnrn Preto: 

Director-lente, por mez 800$000; 
por anno 9:600$000 . 

l. ~· ntr. . por mez 550$000; por an-
110 ti :600$000 o 

Secretario, por mez 400$000; 
por anno 4:800$000. 

Ama nue11 se, por mez, 180$000; 
por í\11 11 0 2: 160$000. 

Bibliotheca rio (auxiliar) , por 
rnez 120$000; por anno 1:440$000 . 

Conservador geral, por mez 
230$000; por a11110 2:760$000 . 

Porteiro, por rn ez 180$000; por 
anno 2: 160$000 . 

Continuo, por mez 145$000; por 
anno I :740$000 . " 

Servente, por mez 1l5$500; por 
:1 11110 1:386$000. 

XIV - Archivo Publico: 
Olrector, por mez I :000$000; por 

an11o 12:000$000. 
Prlm iro official, por mez . .. . . 

575$000;por anno 6:900$000. 
Segundo officlal, por mcz ..... 

475$000; por anno 5:700$000. 
Amanuense, por mez 350$000; 

por anno 4:200$000 . 
Servente, por mez 96$000; por 

anno, I :152$000. 
XV) - Penitenciária de Ouro 

Preto: 
Director, por mez 825$000; por 

anno 9:900$000 . 
Almoxarife, por mez 345$000; 

por armo 4: 140$000 . 
Amanuense, por mez 230$000; 

por anno 2:760$000. 
Encarregado do material, por 

mcz 120$000; por anno ..... . . . . 
I :440$000. 

lnspector geral, por mez ..... . 
150$000; por anno I :800$000. 

Porteiro, por mcz 150$000; por 
armo I :800$000. 

Inspector ajudante, por mez ..... 
120$000; por anno I :440$000 . 

Servente, por mez 96$000; por 
anno I : 152$000. 

XVI) - Dircctoria de Hygicne : 
Director, por mez 1: 100$000; 

por 11hno 13 :200$000 . 
Medico auxiliar, por mez ..... 

800$000; por an no 9:600$000. 
Secretario, por mez 605$000; por 

anno 7:260$000 . 
Ama11uense, por mcz · 300$000; 

por ar111 o 3:600$000. 
Chimico-1\uxiliar, por mez . . ... 

500$000 ; por anno 6:000$000. 
Desinfectador, por n1 cz 145$000; 

por anpo I :740$000 . 
Continuo, por rncz 145$000; por 

anno I :740$000. 
Servente. po r mez 1·10$000 ; por 

ar111 0 1:320$000. 
XVII - Policia Civil: 

Secretaria da policia: 
Director, por mez I: 100$000; 

por 111111 o 13 :200$000 .. 
, Offieial de gabinete do Chefe de 
Policia, por mez 650$000; por anno 
7:800$000. 
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Chefe de Setção, por mcz ... . 1 
(00$~i por anno 8:400$000. 

Pnmerro official por mez 
575$000i por ann~ 6:900$000.' · · · · 

Segundo official, por mez .... 
'1,75$ i por anuo 5:700$000. 
Amanu~nse, po.r mez 350$000; 

por anno 4:200$000. 
Porteiro por mez 230$000; 

<11 1110 2:760$000. 
por 

I Contin uo, por mez 175$000· 
íi JI!l Q 2: 100$000 . I I 

por 

Servente, por mez 145$000; po 
:11111 o I :7 40$000 . 

Photogr;~pho, por mez 230$00 
por a11110 2:760$000. 

Serviço medico-legal: 
ME! dico legista , por mcz 500$000 

por :1 11110 6:000$000. 
Medico legista auxi liar por me 

:100$000; por a11no 3:6oo$ooo. 
F.scrinturario servente, por me 
145$000; por anno 1:740$000 . 

Ddegacicts: 
Delegado auxi liar, por mez ... 

700$000; por fl llllO 8:400$000. 
Dcle!!ado da Capital. por mez .. 

·!.'í0$000 ; por anno 5:400$000 . 
Delegado da comarca, por me 

JOO~OOO ; por anno 3:600$000. 
I nvcsti gação criminal: 
Investigador criminal por me 

:n0$000: ror anno 3:960$000. 
Investigador de 1. • classe, po 

Hl<'7. 280.$000; por an na 3:350$000. 
ln vestnra dor .de 2. • classe, p~1 

mr7. 240.$000; por anno 2:880$00 
In ves tr gador de 3. • classe, po 

""'7. ?D0$000; por :111110 .... .. . . 
2:400$000.. . I 

Guarda Civil: 
ln~pecto r , por rncz 150$000; por 

a11110 1:800$. 1 

Guarda civil de t . • 'classe fisca , 
nor mez 200$000; por anno . .... 
2:400$000 . 

Guarda civil de 1 . • classe cscri'-
pturario, por mez 200$000; por an-
uo 2:400$000, I 

, Guarda civil de I . • classe, por 
· mez 170$000; por anno 2:040$000 

Gunrda civil de 2. • classe, po 
mcz 150$000; por anno: 1 :'800$000. 

Ottarda civil de 3. • class por 
IIICZ 130$000; por IIIIIIO I :500$000. 

l~úScrva por mez 50$000i por an-
uo 600$000. 
' Pri 5es: 
. Administrador da éadeia da Ca-

pt!GI I, por mez 200$000· por armo 
2:400$000, I 

Carcereiro da cadeia de juiz de 
Fóra, por mez 70$000· I)Or at1tto 
840$000. I < 

Carcereiro da cadeia de Barbace-
na, por mez 70$000· por nnno 
840$000 , I I " • 

Carcerei ro , por mez 60$000· por 
anho 720$000. ' 

XV III - ~orça Publica: 
Officialidade: 
Tenente-coronel por nwz 

900$0~0; por ann~ 10:800$p00 ..... 
MbaJOr, por mez, 650$; l)ór annu 

7:8 0$000. I 

C~pitão, por mcz, '550$000 . por 
éliii!O, 6:600$000. ' 

Primeiro-tenente, pur mez, 450$· 
por anno, 5:400$000. ' 

Segundo-tenente, por mez, 400$; 
por an no, 4:800$000. 

Director de musica , po r mez 
300$; por anno, 3:600$000. ' 

' Inferiores e soldados: 
Sargento ajudante, 3$200 - 4$; 

por mez, 216$000· fJ Or anno 2:592$000, I I •' • • 

I . o sargento, 2$800 - 4$; por 
mez, 204$; por a1111o, 2:448$000 . 

2. o sa rgento, 2$400 - 4$; por 
mez, I 9?$; por anno, 2. 304$000. 

3. " sargento, 2$ - 4$000; por 
mez, 180$: por anno, 2:160$000 . 

Cabo, 2$000 - 2$500; por ·mez, 
135$; por an no, l ;620$000 . 
· Musico de 1·. • classe, 2$-~$200; 
por mez, 126$000; por anno, ..... 
1:5 12$000 . 

.• 11 • Mu. i co de, 2." classe, 1$8,00 -
2$200; por · mez 120$; por a til! O 
I :440$000. ' 

An$PC&sada, 2$- 2$; por mez. 
120$000 por anno, ) ;410$000 . 
Sold~do signal ~iro, 1$800 - 2$; 

por mez, 1 14$; pbr annó, ... ... . 
I :398$000. 
. SOt'dádo, 1$500 :...... 2$ · pbr ínez 
105$; por anno, t ':2'6b$oóo. ,, ' ' 
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, , ccrefaria das Fimtrrras 
I 

I. ecretaria de Estado : 
Oirector, 1)011 me~, 1:100$; por 

anno, t :~:200$0QO. 
fflcial de f(ahi ncte, por mcz ... 

750$; por anno, 9:000$000 . 
ConsLHtor jurídico, por 111 z, ... 

1 :500$; por anno, 18:000$000 . 
Ajudante do advo~aclo geral, 

por mez, 650$; por anno, . ... .. . 

111 , ltllpr nsa fficinl : 
Director, por mez, I :300$; por 

anno, 15:600$000. 
Mestre das otfic1nns, por mez, .. 

750$; por nnno, 9: $ . 
Caixa-secretario, pór mcz, fiOO$; 

por anno, 7:200$000. ' 
Ajudante do mestre das offici-

nas, por mez 500$000; por anno, 
6:000$000. 

.contra-mestre. por mez, 400$; 
7:800$000. 

Chefe de secção por mez, 700$; 
por, anno, 8:400$000. 

por anno, 4:800$000. 
Auxi liar do caixa-secretario, por 

, mcz, 350$; por anno, 4:200$000. 
Chefe de sall, por mez, 350$000; 

por anno, 4:200$000. 
Primeiro offlcial, por mez, 575$; 

por anno, 6:900$000. 
Segundo official, por mez, 475$; 

por anno, 5:700$000 . 
Amanuensé, por mez, 350$000; 

por• anno, 4:200$000. 
Thesou rei r o, por mcz, 950$000; 

por anno, li :400$000 . 
Fiel do thesoureiro, por mez, ... 

fiOO$; por a11110, 7:200$000 . 
Pprteiro, por mez, 230$; por an · 

11 0, 2:760$000. 
Continuo, por mez, 175$; por 

anno, 2:100$000. 
Servente, por mez, 145$; por é\11· 

110, 1:740$000 . 
11 . Recebecloria de Minas na 

Capital Federal: 
Di rcctor, no r mcz, '1 ::h5$; por 

1\ 11110, 1():5.00$000 . 
Ajudante. por mcz, 800$000; po r 

anno, 9:600$000. ' 
Chefe de ecciio, por mez, 750$; 

por a11110, 9:000$000. 
Primeiro conferente, por mez, .. 

500$; p r ann o, fi:000$000. 
Scg'undo co nferente. por nn:z, .. 

-150$000; por anoo, 5:W0$000. 
,Es ·riptura'rio. , por mcz , 500$; 

por anno, 6:000$000. 
Ama11uense, por mez, 450$ ; por 

an110, 5:400$000. 
Thcsou rei r o, port mcz, 850$000; 

por a.,nnq, IQ :400$0QR· 
Fiel elo th s'ourci,ro, no r mez, ... 

fiOO$ · por flllllO. 7:200$00 . 
' ., ' .111 \ ' ' ó Portwo, por mez, ,~~p$00 ; p0r 

é\ 11110, 4:200$000 . 
Co 1ti11ub\ por m'ez ',250$000; por 

an 11o, 3:000$000. '" 
Scrventc,Hpor mez1 180$000 ; por 

anno, 2:160$000 . , ,; '• ' , 

Official, por mez, 250$000; por 
anno, 3:000$000 . 1 

"Minas Geraes": 1 Auxiliar de redacção, por mcz, 
600$; ' por anno, 7:200$000 . 

Encarregadp da composição, 1ior 
mez, 350$; por anno, 4:200$000. 

Paginador, por mez, 400$; por 
anno 4:800$000. 

Impressor, por mez, 400$; por 
anno, 4:800$000. 

E'xpeditor, por mez, 350$; por 
anno, 4:200$000. 

Chefe de revisão, por mez, 350$; 
por anno, 4:200$000. 

Revisor, por mez, 300$000; por 
anno 3:600$000. 

Pol·teiro. por mez. 230$; por an-
no, 2:760$000 . 

Continuo. por mcz, 175$; por 
anno, 2:100$000. 

Servente, por mez, 145$000 i por 
anno, I :740$000. , 

IV . Arrecadaçiío pela fronteira : 
Vi gia fi scal de I ." classe, por 

mez,• 280$; por anno,• 3:360$000 . 
Vigia fi~cal de 2 ." elas c, por 

mcz, 240$; por an no, 2:880$000. 
Guarda fiscal , por mez, 125$; 

por anno, I :500$000 . 
Além dos vencimentos, perc.:ebc-

berá o vigia 6 ?'r sobre a arrcca-
dacão elo seu posto fiscal. 

Da arrecadação feita nos pon-
tos cl ex traviq caberãQ 3o/r ao vi-
gia fiscal do posto séde e 5 o/o. ao 
,ft\ta rcta ,quc a effcctuar. 

V - FiscaUZitção de rendas: 
, lnspoctor 1 de re ndas, por mez, .. 

600$; por an1t1b'.' 7.200$000 .. 
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Fiscal de rendas, por mez, 400$; 

por anno, 4:800$000. Segundo official, por mez, 475$; 
por an no, 5:700$000. 

VI - Collectorias: 
Porcentagens sobre a arrecada-

ção pela ' collcctorias, a dividir en-
tre o collector c o escrivão, na ra-
zão de 315 para aquelle c 215 para 
este: 

Arnanueusc, por mcz, 350$; por 
anno, 4:200$000. 

Desenhista architecto, por mcz, 
600$; por anno, 7:200$000. 

Almoxarife, por mez 475$; por 
anno, 5:700$000. 

I) Collectoria de lotação iufe-
ferior a 20:000$000 - 20 % sobre 
a arrecadação até 20:000$000 e 
O ~ sobre o excedente. 

2) Collectoria de lotação entre 
20:000$ e 250:000$: - 3:000$000 
de quota fixa ~ mais 6 % sobre a 
arrecadação até 250:000$ e 5 ~ 
sobre o excedente. 

3) Collectoria de lotação supe-
rior a 250:000$: - porcentagem 
decrescente de 7,2 % a 4 % sobre 
a arrecadação até a lotação e 5 % 
sobre o excedente até 330:000$000. 

4,5 % sob r e o excedente de . ... 
330:000$000 até 430:000$000. 

4 % sobre o excedente de ... .. 
430:000$000 até 530:000$000 . 

3,5 % sobre o excedente de . . .. 
530 :000$000 até 630:000$000. 

3 % sobre o excedente de ..... . 
030:000$000. 

VII. Junta Commcrcial: 
Official, por mcz, 375$; por an-

no, 4:500$000. 
Amanuense, por mez, 270$; por 

élllllO, 3:240$000. 
Porteiro, por mcz, 180$000; por 

anno, 2:160$000. 

Secretaria da Agricultura 
I. Secreta ria de Estado: 
Director, por mcz, 1:100$; por 

anno, 13 :200$000 . 
Auxiliar jurídico, por mez, .. .. . 

1:100$; por anno, 13:200$000 . 
Official de gabinete, por mez, .. 

750$; por anno, 9:000$000. 
Chefe de secção technica, por 

mez, 850$; por armo, 10:200$000. 
Chefe de secção, por mez 700$; 

por anno, 8:400$000. 

Porteiro, por mez 230$000; por 
anno, 2:760$000. 
Continuo, por mez, 175$000; por 
anno, 2:100$000. 

Servente, por mez, 145$000; por 
an no, I :740$000 . 

11 . Obras Publicas: 

Engenheiro de t.• classe, por 
mez, 700$; por anno, 8:400$000. 

Engenheiro de 2. • classe, por 
mcz, ~75$; por anno, 6:900$000. 

Mestre de obras, por mez, 425$; 
por anno, 5:100$000. 

Conductor de obras, por mez, .. 
325$; por tanno, 3:900$000. 

Conductor de 2. • classe, por 
mez, 250$; por anno, 3:000$000. 

Desenhista, por mez, 575$; por 
an no, ô:900$000. 

I 11. Institutos: 

Director do Instituto João Pi-
nheiro, por mez, 550$; por anno, 
0:600$000. 

Director de Insti tuto, por mez, 
450$; por anno, 5:400$000. 

Director de Apprendizado, por 
mez, 350$; por anno, 4:200$000. 

IV . Commissão Geographica c 
Geologica ( Pessoal regulamen-
tar) 

Chefe, por •nez, I :650$ por an-
no, 19:800$000 . 

Triangulador, por mez, 770$; 
por anno, 9:240$000. 

Geologo, por mez, 770$; por au-
no, 9:240$000. 

Topographo, por mez 550$; por 
anno, 6:600$00ú. 

Primeiro official, por mez, 575$; 
por armo, 6:900$000. Desenhista, por mez, 500$; por 

lllll101 6:000$000. 
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E"scripturario, por mez, 350$000; 
por anno, 4:200$000. 

V. Serviço Metcorologico: 
Chefe, por mcz, 770$; por an-

no, 9:240$000 . 

essu ~xtt•ao~.~. 
diJ. UJ.•lí l. 

J. • SESSAO, A S 20 DE AGOSTO 
DE 1923 

Assistente, por mcz, 550$; por Presidencia do sr. Diogo de V as. 
b 6 600$000 corzcellos ann , : . 

Inspector, por .mez, 440$000; por 
<111110, 5:280$000. 

Escriptu~ario, por mcz, 350$000; 
por anno, 4:200$000. 

Auxiliar, por mcz, 230$000; por-
anno, 2:760$000 . 

Observador, por mcz, 207$; por 
anno, 2:484$000. 

Dactylographo, por 180$; por 
1\11110, 2:160$000. 

Servente, por mez, 145$; por an-
no, I :740$000. 

VI . Terrenos diamantinos: 
Secretario, por mcz, 230$; por 

anno, 2:760$000. 

Sala das sessões da Cama ra dos 
Depntados, 23 de agosto de 1923. 
- O presidente, João Lisboa . -
O 1." sec retario, Euler Coelho. -

O 2.0 secretario, Camillo Chaves. 

O SR. PRESIDENTE : - Por 
nada mnis a tratar-se, designo pa-
ra a sessão extraordinaria, a rca·· 
!izar-se amanhã, ás 15 horas, a se-
guinte: 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 
Até ás 13 horas: 

Leitura da neta , expediente, 
apresentação de pareceres, projc-
ctos, indicações c requerimentos. 

Segullda parte 

Att' ás 16 horas: 
4. ~ disc ussão dns emendas offc ~ 

rccidas c approvadas em 3." clis-
cm;são ao projct:to n. li ?•. cl_a Ca-
mara, sobre reforma da d1v1sao ad-
ministrativa do Estado. 

Levanta-se a sessão. 

~tlMMARIO : - Acta. - ~xpe
diente. - Parecer de comm1ssao. 
- Projcctc n. 119, da Ca~~r_a, 
contendo a reforma da d1v1sao 
administ rativa do Estado. -
DiscurRo e requerimento do sr · 
Francisco Escobar. - Discurso 
e emendas dos srs. João "Pio, 
Ribeiro de Oliveira, Basilio de 
Maglllhães, F. Escob~r, Alber-
tina Orummond, Getulio de Car-
valho, Passos Maia, Alfredo Ca-
tão e Vieira Marques . - Reque-
rimento do sr. João Pio. - Or-
dem do dia. 

A's quinze horas, feita a chama-
di'!, acham-se presentes os. se~hores 
Diog-o de Vi\~concellos , RlbCJro de 
Oli~eira, Albcr:ino Drummond, 
Camillo de B~ito, Levindo Coel~o, 
1,.,ão Pio. ,1. Montandon, Getul1? 
de Cnrvillho. Alves de Lemos, VI· 
ei ra Mnroucs. Pericle~ de Mendon-
r... R~~il in de Marn lhães, Passos 

• Mnin. Mnreira da Roch:1 . Alf.rcdo 
r .. tiio Fr:~n cisco Escob<Jr, ~~~uel 
l. rnw. fnltando com CRUS~ partJCI~a
rl ll os sr~. Miranda JuniOr, Xavier 
Polim c Simfio da Cunhél e, sem 
ellil os mnis senhores. 

Abre-se a sessão. 
O SR. 2" SECRETA RIO nroccdc á 

lciturn da actn ri::~ antcccclcnte, que 
é, sem observaç5o, appr0vacl:t . 

0 SR. t ." SECRETARI 
l''lnlil do scgninte. 

EXPEDIENTE 
Telewammas 

o dá 

nn .~r . C:1rfns CIHlf!<lS. n~radc
ccndo o voto de congratul?çoes .do 
Senado pelo seu regresso a patrra . 

- Inteirado. 
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Passa-se á 

• Aprescnlaçfio de pareceres, pro}e· 
, ' 1 ·to~·. indicações c requerimentos 

o Slt CAMILLO DE BRITO, 
Cilhtcn'do a palavra, offerece e en 
via á Mesa, pela commissão de 
just iça c Legislação, o seguinte 

I 

.. PARECER 

Sbb~c llll ja emenda ao proir.clo 11. 
5, do Senado 

I 

A c.:'ommissão de Legislação e 
j1 sti ça tendo em vista a emenda 
apresenta da ao projecto 11. 5, pe· 
lo nobre senador residente em S. 
João · &'EI-Rei, é de parecer que 
d ia ! presta serviço importante at• 
tendendo ás creanças na edade es-
colar, fracas de memoria ou, como 
se expressa, - mentalmente retar-
dadas. 

O estudo dos 'iempcramentos 
cl ~':tns creanças, ela sua constitui-
ção organica e psychica tem sido 
cuidadosamente tratndo na peda-
f'Of!Ín. que é uma das sc iencins 
pro fessadas nas Escolas Normaes. 

A emenda procura ~ ~ b nL~ · ~ 
rcgimen de clasge que tem produ-
~; .-Jn o abatimento moral e ,.,, . 
do que isto ns paixões detestaveis, 
n inveja e odid no espíri to infan-
til . E' o re'l!imcn allemão preconi-
zado pelo illustradt auctor cl;] 
(' !l!encla, sobre :1 qual se escreve 
no iornal "Berliner Mawgenpost" 
- Kl' ine RCI11 .110rdun{! mehr in den 
r/t•/1/Sr fl ell SC!IIlfZCU[!IIiSsen. 

vidndc das postura , na attitude 
que revela a dlrecção dos pheno-
menos psychicos. 

Os retardados mentalmente terão 
um cuidado especial para ser gra-
dualmente desenvolvida a mcmoria 
peoiS\ professores, que ~ ~istin
guem na a siduidade e dedicação 
com que se affeiçoam á missão 
educa tiva. 

Não prec isa transplantar-se da 
Alleman ha o que lá mesmo tem si-
do malsi nado. Só a "expressão 
mentalmente retardada" não com-
prchendc doenças do espírito nem 
as phohias que aff ctam as creall-
ças. A lei 11 •. •• , de 11 de julho 
de I 920 c as seguintes já pr~vcni
ram, com medidas empregadas, o 
ensino elas creanças em todos os 
C!raus do desenvolvimento men-
tal. 

Parece, pois, á commissão que a 
emenda, contendo aliás assumpto 
de relevancia , jf1 consta da legis la-
ção, muito esclarecendo um proble-
ma importante do ensi no, e requer 
que seja em tempo separada para 
constituir projecto que sirva de 
inicio a outras medidas para a in-
strucção publica. 

S:1 la das commissões. 26 de agos-
to de 1923. - Camillo de r 
- Miguel Lannn. A imprimir-se. 

Te/ef!.ramma do directorio JJOlitico 
de Patro rinio de Guanhães 

O SR. GETULIO DE CAl~Vi\. 
LHO . - Sr . Presidente, quandc o 
~ ulto c honrado senador residen te 
ctn S. João d'El-Rei oí \ receu ao 

Não devemos, pois. im itai-o, wo.;~ cto da ·reforma artministra ti -
uue a~ 11 ossas escolas normaes "' então em discussão, a crnencb 
têm até ho.ic preenchido a sua mis- que alterava a toponym1<1 ele diver-
siiiJ educadora , conseguindo o s•:!' municípios c distnc!::>s do Es-
:qJerfciçoamcnto do ensino; ncllas ta elo, particularmente disse eu a 
se forma o futuro instituidor e es- ~. ex c. que diversos no1:cs I em· 
tiio sempre em dia com as ques- brados c propostos na emenda ti · 
1rics que dizem respei to aos movi- nham o meu desapoio, especial-
n1entos na scentes, ás primei ras phn- mente o do districto - séde do 
ses do pensamento, á vida incipi- novo município que se forma com 
ente do educa ndo . Então desco- o desdobrHmento do meu - Pa-
Im-se toda alma infahtil na acti· trocinio de Guanhães. 

,·1 
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E' muito justo, r. Presidente, o 
culto ás tradições, o amor enrai -
zado ás cousas do passado, ao 
qua l se vincula sempre uma varie -
dade de tantas evocações da vida 
do homem, que nos sen timos mal 
quando vemos um qualquer atten· 
taclo contra tradições, contra esse 
arllor tão radicado sempre. 

Foi o que se deu cornmigo, foi o 
que senti quando o hcnrado sena-
dor intercalou na sua emenda a 
substi tui ção do nome de Patrocínio 
de Ouanhães. 

Sr. Presidellte, esse mun!Ciplo 
que se constitue do territorio do 
meu, ele um povo irmão, indissolu-
v ·I mente ligado por tr:1diçcícs as 
111t1is gratas, conservarfl o nome 
que nos c comm um c que é o d·~ 
um rio que forma o primeiro elo da 
corrente d'aguHs que faz a periphc-
rit~ dos dois municípios . 

A nossa sepa ração administrati-
1va não implicará separação de ne-
nhuma outra ordem mais. 

Portanto, a mudança do nome tl:l 
sédc do nosso município, a sup-
prcssão elo nome de - "Gnanhães" 
qnc é nosso 1111111a commnnhão pre-
cio~a. parece, sr. Presidente, que 
abala de Jogo os recíprocos a ffe-
ctos, as velh :1s rclaçcics de amiza-
de, a solidariedade de interesses 
que havemos de manter carinhos:J-
mente como um patrimonio sagrado 
da 1lossa presente c fntnrn gera-
ção. 

E a prova, sr . Presidente, de que 
bem razão tenho cu, assim .pensa n-
do, é que, ao s:1hir . hontem desta 
Cas:1, recebi um telcgramma do di-
rectorio políti co do novo nwnicipio, 
pedindo em nome da unan imidade 
dos seus habitantes, a conse rvação 
do nome de- Patrocínio de Gua-
nhiíes. 

O telegramma é assim redigido : 
(lê) . 

Ora, sr. Presidente, além elo em-
penho reciproco el os dois municí-
pios aindH coagir al guem a mudar 
de ;,omc, é um acto de vi o l e n~in. 
uma imposição pouc~ democrahca, 

é uma inlquldade. Não nos é licito 
mudar o nome de quem não. quer 
mudai-o, c antes contra iss pru-
tcsta . Ora, ·I a pro r rio munlcipio 
exige a conservação do seu 1101hc, 
representando a vontade UIHIItim ' 
de seu. habitantes, é clnro que nho 
c póde negar a justiça de lhe sa-

ti ·fazer o appello. 
Além di. to, sr . Presidente, ar-

firmo, sem receio, que a intprcssflo 
plantada fundamente num c no.ut.ro 
município pela separação adn11n1. -
trativa que cntr Ri vac se effectuar, 
é a de uma famí lia que se tornou 
numerosa dentro do lar p:1tcruo c, 
q uc a premcnoia de condiçlics a di · 
vide c separa para urna casa pare-
de-meia, uma continuidade d:1 pa-
ll'rna, onde hão ti· conservt~r cntrl' 
si os mesmos vínculos de affciçi'io, 
os mesmos liames de amizade, os 
mesmos é los de intcrcssl's, o mcs · 
mo combate pela identidade dos 
seus destinos. 

Portanto, não era possível pas-
s:lf 110 Sen:1d0 a mudança desse no-
me sem que se levantasse, pela mi · 
nha palavra, um protesto çlos hal?i -
tantcs dos do,is municípios. 

Appcllo, pois, sr. Presidente, pa-
ra o honrado senador apresentante 
da emenda para retiral-a, nessa 
parte, porquanto ha ele rcpug1~ar 
ao espí rito liberal de ~· e>;c. a .111 -
justiça de a outrem 1mpor aqu!ll r, 
que outrem repeli c. 1. 

O sr. Basilio de Magalluíes: _._ 
V. ex c. :-;c acha equivocado. A 
emenda j<i foi por mim retirada, a 
pedido do nobre relator da com-
missfto Mista, que até declarou 1m 
depois sclccc ionar o que nclla juJ .. 
gassc aprovcitavel . 

O sr . Getulio de Carvalho: -
Assim, • r. Presidente, acc~it:1 ndo 
a explicnçfto do illustrado senador, 
passo fls mãos de v. ex e. 'O • tclc-
~ramm <~, pnrn que se di gne Qll· 
'v ial-o i1 nobre commissãQ , Mista, 
que ha de por força ser justa e ge-
nerosa. (Muito bem! Muito bam! J 

,O telegramma vne A comm,issiío 
Mista . 11 

Nin guem mais pedindo a palnvra, 
passa-se á 

IIILIOTECA 
ARQUIVO PUBLICO MINEIRO 
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2.• PARTE DA ORDEM DIA 

Entra em discussão, com as 
emendas approv&dns em 2. •, o ·c-
guinte: 

1923 - PROJECTO N. I 19 -
CAMA RA 

Contem a nova divislio administra-
tiva do Estado 

Congresso LPgislativo do Esta-
do de Minas Geracs decreta: 

Art. I ." A divisão administrati-
va do Estado dr Minas Geraes, no 
dec •nnio a contar da data desta 
lei, será por esta regulada, na fór-
nw dos artigos seguintes: 

CAPITULO I 

Municípios 
SECÇJíO PI~IMEIRA 

C reação 
Art. 2. • Ficam crcados os se-

guintes municipios: 
I - de Borda ela Malta, consti-

tuido pelo districto do mesmo nome, 
desmembrado do municipio de Pou-
so Alegre, com :1 segui nte divisa: 

- A divisa com o municipio de 
Ca ld<Js começa no morro ''Pellado", 
na serra da "Agua Quente", se-
guindo pelo espigão desta até o pi-
co "Agudo". Neste ponto começa a 
di visa com o municipio de Pouso 
Alegre, que se faz pelo espigão até 
o carrego das Contas, seguindo por 
este <Jté o rio do Cervo c descendo 
por este até o "ribeirão dos Me-
Ines"; sóbe por este até o cor rego 
do "Brumado", sóbe por este até a 
ponta do espigão do "Brumado". 
seguindo por este espigão até o al-
to da "Boa Vista". Neste ponto ter-
min a a divisa com o clistricto de 
Congonhal , pertencente a Pouso 
Alegre e começa a di visa com o dis-
tricto da cidade de Pouso Alegre. 
Esta segue pelo eRpi gão da "Boa 
Vista" até frontear o espigão da 
"Invernada", seguindo por este nté 
o alto do Dcscalvado c descendo 
por este até o rio "Manrlu'" , em fren-
te á bnrra do ribeirão "Ri cardo", 

.. ubindo por este até o alto da "Ser-
in dns ombas" ou "Serra do Ser-
trrosin ho" em divisa com o bairro 
~o:; Fernandes", s guindo pela mcs-
't la se rra até encontrar a fazenda do 
Capinzal no p nto en1 que existe 
rn'a cachuciri11ha c desta sóbe ao 
:d t· elo "Morro randc", s guindo 
j'clo espigão ao "Tócos do Mo-
f y'', nté as divisas com o districto 
de "Bom l~etiro'', pertencente ao 
1 ntnicipio de Camhuhy. A divisa 
rOI' l el'lte municipio segue o alto da 
"Cr'1p11 do Mogy", 1 elo espigão, até 
:t Cachoeira da fazenda da "Cachu-
t·i ra", at ravessa o corrego c segue 
pelo espigão fronteiro até o alto da 
"Pct1r.1 Negra", descendo pelo cs-
p i ~-, iío até o rio do Espraiado e des-
ce ndo egtc rio até a barra do cor-
rc~:o de "Pedro Vieira de Sousa". 
~~~íhc em seguida por c!'ltc carrego 
.1té o alto no "Pinhal Redondo", 
nn dc começa a divisa com o muni-

' cipio de Ouro Fino, que se faz pelo 
~'S pi giio até encontrar outro espi-
:·ãn mais b:1ixo, seguindo pela cs-
lrnda de roda~cm que ex iste neste 
" ~:p i g-iio seguindo tlté o rio elo "Es-
pra i:ldo", atravessa este em frente ft 
po•·tn de um espigão c segue por 
r·:tc até encontrar out ro da "Fa-
t.cndn do Arrozal"; desce por es te 
~ té o corrcgo dos "Paredes", sóbe 
!'Or este até o alto do espigão da 
hzendn ele Segredo, descendo por 
r. : : t ~ até o rio "Mogy" c subindo 
por este até o ca n.11 da nova usina 
hvdro-c lcctric:1 de Pouso Alegre. 
A travcss<J o rio Mogy neste ponto, 
se~u e pelo espigão e descendo pc-
lo cspigfto, atravessa um carrego c 
sc~~IIC por outro espigão fronteiro 
até o rio "Mogy", descendo por es-
te nté a harra do carrego; sóbc por 
<~s te qur vem do nlto da serra da fa-
zenda dos rrcitas, seguindo pelo 
espigão :l!é o cspigiío do "ba irro da 
cafu'a", seguindo por este até o 
"carrego dn cafu'a"; atravessa este 
orrcgo c segue pelo espigão do 

"lncu'" até o alto, descendo pela 
vr rtcntc opposta até o carrego do 
" jacu'"; atravessa este, vac ao alto 
(;o espi ~iío do Mandu' passa para él 
vertente opposta c scgu~ por aguas 
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vertente até o rio Mandu'. Segue 
por este acima até o "monjolinho••, 
na margem da estrada que vac para 
"TurvL.' . Sóbe por um espigão em 
frente ao "monjolinho", seguindo 
por este espigao até a nascente do 
ribeirão do Turvo, descendo por 
este até o rio Cervo. Desce em 
seguida por este até a barra do 
ribeirão da "Agua Quente", sobe 
por este até o "carrego ela !age", 
subindo por este até o "Morro 
Pellado", onde começou . 

11- de Brejo das Almas, constitui -
do pelo districto de "Brejo das Al-
mas" (desmembrado do municipio 
de Montes Claros) c parte do terri-
torio do districto de Santo Antonio 
do Gorutuba (desmembrado do rnu-
nici pio de Grão Mo gol) , com as se-
guintes divisas: 

Com o município de Brazifia -
Começa no rio Verde Grande, na 
confluencia do ribeirão do Ouro, 
descendo o referido rio Ver:le até 
aifoz elo ribeirão das Mamonas . 

Com o município de Orcio Mogol 
- Deste ultimo ponto continua pelo 
ribeirão Mamonas acima até a con-
tluencia do carrego Santo André: 
deste ponto, contornando a baci<J 
do mesmo carrego Santo André, 
até o alto da serra da Jahyba, 
atravessando-a e prolongando-s~ 
até alcançar o rio Gorutuba, no 
ponto de confluencia de um ribei-
rão form ado com as aguas dos ror-
gos Preguinho e Serra; continua 
pelo rio Gorutuba acima até um cur 
so d'agua que tem n denominação 
unica de Riheirão, por este aci tm 
até encontrar a serrn do Ca tuny c 
dahi pelo espigão mestre até d':'· 
frontar as nascentes do ribeirão da 
Prata . 

Com o município de Montes Cla-
ros - Desse ultimo ponto até attln-
gir as referidas nascentes do ribei-
rflo da Prat<J; desce por este até 
su<J conflucncia no Verde Grande; 
desce por este ultimo até a conflu-
encia do ribeirão do Ouro, ponto 
de partida. 1 

in - de Cachoeira, const itui do 
pelo districto de S . ]O(io Baptistn 
das Cachoeiras, que ter:í aque ll ~ 
nome, desmembrado do municip o 

de Paraisopolis, com as seguintes 
divisa : 

Começam na barra do carrego de 
Maria l~odrigues com o rio Sapuca · 
hy c por este acima até a barra do 
rio V ar rem Grande e por este aci-
ma até a barra do ribeirão An hu· 
llliiS c por este acima até u fazenda 
do Anhurnas e desta pe la estrada 
de Villa Braz a achoelras até o 
(!Spigão da Limeira c por este cs-
pi;tão <J!é encontrar a mesma estra-
da c por esta até a encruzi lhada da 
,•strada de Hcnó (c. tação) c dahi 
se !~U C n •squcr In pela m Slll<l es-
lrildil até o alto do morro da Cava 
• deste i1 esq uerda pelo espigão até 
o pico do Raposo, dahi desce á di-
reita pelo espigão até encontrar o 
\'ílllo c por este até <1 porteira nlta 
níl cstrad<J que vne para onceição 
dos Ouros, segue-se o mesmo ru-

' 1110 até o alto da Serra do Machado, 
~- c~nindo sempre pelo espigão até o 
alto dos Quilombos c dahi lambem 
pelo cspigâu em rumo á scrm Gran-

: rle e pelo espigão dn Cordi lheira até 
n ribeirão Pary, cornprehendendo 
todas as vertentes para o rio lta-
hirn, c pelo di to ribeirão do Pary 
:ilé sua barra no ltahim c por este 
:1haixo até sua barra no S<~puca h y
mi rim, desta barra em rumo ao 
Campo Redondo denominado do Po-
frc iro c do alto deste campo em ru-
mo direito ao carrego do Lauriano 
e por este abaixo até o Sapucahy e 
por este acima até a barra do Ca-
hnré e por este acima até as suas 
('a hcceiras o dahi sóbc até o alto do 
Cocoruto c dahi volta á esquerda e 
desce o espigão até o carrego do 
Tcjuco Preto, atravessando-o e su-
bindo ao ponto mais alto do cspi-
f'!fiO Furquim, dahi tomn á direita e 
pelo cspigno até ao alto da serra do 
Bom jardim, dahi volta á esquerda 
c desce até o ri beirão do Abertão. 
atravessa-o c sóbe pelo cspiv,ão até 
o nlto de Abcrtfio c por vertentes até 
n :1lto do Carumbé e dahi deace até 
o ribeirão dns Posses, atravessa-o e 
sóhe até o alto do morro dos Pires 
r. dahi desce pelo espigão até o ri-
bei rão Pouso d'Anta, atravessa-o e 
sóbe pelo espigAo até o alto do 
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Gçj · ~I\ I e da h i clesc!! ta~lQ~Jll pelo 
esp1gao até encontrar o corrego 
Maria J~ndri gue c por 1 este a,baixo 

I y (ll (,! 
até sua b rrq com , o 1 -?P.Ppcahy, 
pontp de ppr 1da. , 

I'V - de Corinllw, constituido 
dos districlos de Corintho (séde) 
c Morro da darça, de mcrnbrados do municipio de Curvello, com a 
sc'guinte linha úivisoria: 

Com o município de Pirapora: 
Começa nas cabeceiras do Rio 

tle janeiro. aff luente dn margem di-
reita do S. Francisco; dahi, gal-
gando o divisor, desce para as ver-
tentes do Rio das Velhas, até en-
contrar as cabeceiras do corrego 
L:wqdo; desce por este até sua bar-
ra no Rio das Velhas; sobe por estH 
até a barra do ribeirão Piedade. 

Com o mu11icipio de Diamantina: 
Continua pelo Rio elas Velhas até 

defrontar o divisor esquerdo elo 
corrego elas jaboticabas. 

Com o municipio de Curve/lo: 
Segue pelo divisor procurando a 

E. F. C. B.; segue pelo eixo des-
sa estrada até o rio Picão, sóbe por 
c, t • até suas cabeceiras e dahi por 
altos divisores entre aguas do Rio 
das Velha!i, e do Abaeté, passan-
do pelas cabeceiras elo ribeirão Bi-
cudo e proseguindo até as cabecei-
ras do Rio de janeiro, ponto de 
partida. 

V- de Cor"mandal, c•J:n sédc nes-
se povoado, e constituido dos di~
trictos de Coromandel e Abbadta 
dos . Dourados, desmembrados do 
municipio de Patrocinio, com a se-
guinte divisa: 

Começa nas cabeceiras do ribei . 
rão José Pedro c desce por es te atL~ 
o rio Dourado, por este até o1 Pa-
rnnahyhn ; por este ac ima nté a foz 
do rio Snnto Antoniol dahl, rumnn-
do em di rccção á ·Serra dos Trcs 
1 rmãos, .seguindo por esta e pela 
di vi o r ·entre aguas ~o Santo An- . 
tonio e ,doi r.io Dourndo, até as ca-
beceiras, do •,ribeirão ' José Pedro, 
po11to do parti~a. · 

VI ..,.. d~ Dore.~ do A/errado, con.-, 
stittddp de part~ .. d91 di s,tricfo ,.de 

Dores . do A terra do ( é de e dlstrl-
cl'o de' Oarilllpo das Canóas, de ~ 
tntttnbrados idO rnunicipi de Oas .. 
sia), <:om, ns ,seguintes divisas: 

Gom o muniL-ipio ti e Sutrurnt!tilo ~ 
om '\'a na foz do rio Canôas llti 

rio Grandej por este acima até n 
foz do ribé1rão do Engallo, affluén-
1 dn margem direita. ' 1 

Com o muniripib ele Cassia: 
1 Comcçn \la ' bnrra çlo /bwiío \1 l 
En gnnó no l~io Grande; sób, .. por1 
c.,tc at 1 a balra do ribeirão ;, La. 

• 1 t j I , I 
rr~.:a do, JlO J' cs ·c aCllllfl ate suas cn· t!:J I J t I 

, b •cc ir :~ ~; dalu por diVISOr s entre 
I aJ•ttas dp' l~i9 Grande <: do Caitôns 
até a'tcançnr a cabcc~;ira elo riheirflo 
Cascavel, pelo qual tfescc até as 
quéclas d'agtFl na serra Cascnvcl, 
dahi segue · por estn até o morrq da 
Divisa. 

Com o Estado de S. Paulo: 
Pela divisa intcr-cstadoal, do al-

to dc~te Morro até a foz do rio 
Canôas no rio Granqe, ponto d··. 
pnrtida. 

I VIl - de .Ouapé, com séde 'no 
di!) tricto. d,e S. Franoisco. do ,f\io 
Gr.ande que ,passn a ter aq uellc 

1 nome (dcsmembrac(o do município 
de ·Dores da ,Bôa Esper;wça) c 
con~tituido por este e mais pelos 
districtos ,da Araujos e 1$. S~ba -
titio elos , frarzciscos ( desrn~n:tbra
dos do mpniçipio de Piumhy), com 
a seguinte divisa: 

Começa na foz do ltacy, no Rio 
Sapuaahy, pelo ltacy acima até a 
ponte;1• lln1 estrnda que vac de Gun-
pó para Bom Jesus da Ponte, volta 
:i direita c segue por e&sn estracb 
até confrontar con' ,a Serra de 
Grnças a •Deus, voltando. á_ csquer · 
dn, segue pelos seus csp1goes mes-
tres, divj{>(li'CS das aguqs do ltncy 
c do Sapucahy, ut' defrontar com 
n malta ,do ·Diluvio, volta á cs· 
querda atravessando o ltacy-pas-
sa ftqu~m . de~sa nwtta em rm110 ap:> 
alto~ da Serra dq~ M,acacos c .. se 
g\IC ,f}elo !fllVO(Iillll( rqt/arl_llll Cj. ~ .. 
set mesma se rra, entre o ~19 Gran-
de c1 o S<qwcnlty nté frpntear1 ~s 
cabec~irn s do Cancan,, ond~ vq l ,t•~ 
~ . ~lirc) ,ta c· segue q ct1rso .c!:qs,tç at~ . 
a $Ua f z no,, Sc:rrn o no/. ,Ctite ~c1- , 

mn a.té suas nascentes c d'cstn 
a ponto mais. alto d<L erra Nova, 
no divisor ntrc n nguns do jnr-
clim c Rio randc c segue por t'ssc 
div1sor até as cnbcccirns do Hihci-
r1io Verde, desce por te até a sua 
foz no Rio Grau~e. D'alti polo Ri 
Grande abaixo até a primeira ca·· 
cho ira, acima do Porto da Hono-
r;tta (na e lrada que vae de Gua-
pé para Capelinga, e ahi ~omcça 
n divisa do Guapé com Plllmhy) 
ahi volta a direita em rumo it Ser-
rn, qt~e lhe fica em frente na mar-
gem direita do Rio Grande, por 
uma linha que corte o Rio Grande 
em angulo recto - vá ao alto des-
sa serra que com os nomes de Ca-
choeira, Biboca, ferreira se diri-
i!C pnra o Morro do Pião e seguin-
do pelas vertentes do Rio .9rand';! 
nté a erra do Morro do P1ao, on-
tlo voltando á esquerda pelo espi'-
gão até a estradn que vae d_o ~u~
pé para Piumhy, voltando a dJret-
ta por essa estrada até a Ponte do 
Pary Velho c voltando á esquerd::t 
pelo corrego sobre que esta. pont~ 

1 
está construida, por elle abntxo ate 
frontear a séde da fazenda da Pon-
te Alta, e dahi por uma linha que 
passe á direitn da séde d'essa fa-
zenda em rumo ás nascentes do ri· 
hciriio da Agua Limpa; por este 
abaixo até o Rio Piumhy, atraves-
sa este em rumo da estrada que 
vae para o Anselmo, seg.ue y9r es-
tu até a vertende do Rtbetrao da 
Cachoeira, volta á direita, segue 
p •lo espigão nté a Serra, por .esta 
até a vertente do Turvo, segUindo 
ainda pela Serrn nté as divisas d~ 
S. João da Gloria -:-- volta á e?-
querda por essas div1sas .a té o Rto 
Grnn.tle, sobe por este actma at.é 1 
foz do Sapucahy c por este nc1ma 
atÓ a Cfnbocaclura ucllc do Ribei-
riio elo ltncy - onde começa esta 
divisa. 

VIII - de Oymirim, constituído 
do districto unico de Oymirim, for-
mado do actun l districto de Ma-
chadinho, município de Machado, 
do qual se. desmemb_r~ , y de 1~arte 
do terrltono do nHmtctpto de Cam-
postre, e cuj os limites abaixo • se 
d ·scrcvem: 

A. s.- 2s 

Com o municipio de Machado: 
começam na confluencia do corre-
go . joã com o Rio Dourado, por 
stc abaixo nté a bnrrn do ribeirão 

Cnnna do Reino pelo Cnnna d 
l~a ino acimn até t~ uas cnbl'cciras; 
d'ahi p~lo divisor de aguas d Ri 

uvidor e elo I io Machndo, até as 
cabeceiras do affluente mai impor-
tante da margem dircit~ 1do Ribei-
rao Grão Mogol, cabccetras essas 
que ficnm entre as fazendas da Li-
meira de Pedro Nogueira; por es-
se aff lucnte abaixo até o referido 
Ribeirão Grão Mogol, no qual. dc-
sagua cerca de um kilometr~ a~ai
xo da referida fazenda da L1mwa; 
deste ponto pelo Grão Mogol abai-
xo até o Rio Machado, e, atraves-
sando e te, seguem pelo divisor 
elos corregos Buraco e Piedade c 
pela Serra da Piedade que separa 
as aguas dos Rio Machado e S. 
Thomé até alcançar as mais altas 
cabecei'ras do Corrego Campinho 
(ou Muzambo) pelo qual. de~cem, 
até a barra do Corrcgo Pmhc1ros 

Com o municipio de Alfenas: 
desse ultimo ponto descem pelo 
Campinho (ou Muzambo) abnixo, 
até a barra do Corrcgo Faxina!. 

Com o município de Cabo V e r-
de: segue pelo Fnxinal ac ima até 
suas cabeceiras c, d'ahi, por linhas 
de espigões, até a confluencia do 
Ribeirão dos Felippes no Rio do 

eixe. 
Com o município de Campestre: 

continuntn as divisas desse ponto 
elo Rio do Peixe acimn até n bar-

·a do Cor rego de Ouro; d'ahi' so-
bem pelo divi sor mais pl'oximo cl:l 

argem direita dess~ cor~·e~o nté 
alcança r o mais proxtmo dlvtsor da 
1argem esquerda do Correg? .Sc-
)ultura. Desce por esse d1v1~or 
até a conflucncia do mesmo Se-
huttura no Rio Mnchado. 
I' Com o municipio de Caldas: co-
r1eça nessa ultima confluencia :.: 
egue pelo Rio Machado acima até 

p seu formador mais irnportnnte, 
pa n!nrgem esquerda, nas suas Cl\-
pccelras. • 
• Com o municipio de Si/vtnnoP,o-
lis; começnm no ultimo ponto acj-
ma referido, ainda p lo Rio M cha-
do acima, até suas mais altas ca-



bec •i ra , d'ahi p la S •rra do Par ._
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R. D d s 1 " • '" rt 1ra usstlllf'O 10. oura o, ao u,, a!é a con flu- subindo por 1 até . · r b ' 
cn~ta do ~orrcgo Pa10I111ho no re- Lagc do . Pedreiros 0 ,e ptgalo d,a 
fendo R10 ourado · por este , pc o qua se-
abaixo ~té . a confluet;cia do cor- â~cd~"a:~~n~ opaot e plgMão do GLage-
rego ma1s Importante da mar em r o ou orro ran-
direi ta, isto é, loca lizado cntr~ a de, at rave~sando o carrego de AI-
foz do Carrego Paiolinho, a rnon- mas, na gargant.a, até defr~r.; ;~r- a 
tan te, e a do Rib irão Lnmbnry, a ~~nt dos Paulistas, no rr ;wao 
jusante, esta conflu ncia , porém, b dade, ~lo qual de~cr at~ :;u:~ 
localizadas na margem e querda ar ra no ara.o~Je.ba. 
do referido Rio Dourado. C?m o mun1C1pro de Bom fim : n 
Com o municipio de S. Gonçalo do parnr da barr.a do ribeirão p· da-

Sapucafly: começam nesse ultimo de, sobe ~ r.ro_ Paraopeba até a 
ponto e descem pelo Rio Dourado barra do n~;1rao Contendas; sobe 
até a confluencia do cor rego s. por est~ <' ·• ~••as nascentt·s I' OS 
João, ponto de partida. contraforte da erra da Moeda; 

Com o município de Ouro Preto: 
attingidas as nascentes do ribeirão 
Contendas, a linha divisaria segue 
pelos altos diwsores entre verten-
tes do Paraopeba c vertentes do 
h ;~bi ra, até descer para as verten-
tes deste, em rumo ás nascentes 
do carrego da Prata, af fluente do 
ribeirão Mata-Porcos; desce por 
aquclle carrego até sua barra no 
ribeirão Mata-Po rcos e por este 
até desaguar no rio ltab ira; desta 
barra, e depois de atravesn r o Ita-
bi ra, segue o limi te, em linha recta 
até encontrar a mais alta cabecei~ 
ra do Campo Agua Suja, desce 
por es te até sua barra no rio das 
Velhas, descendo por este até a 
barra do rio ltabira e por este até 
a barra do carrego Capivara, pon , 
to de partida. 

IX - de Itabira do Campo, com 
séde na povoação do mesmo nome 
e constituído dos districtos de /ta: 
bira do Campo, S. Gonçalo do Ba-
(rio, Moeda, S. José do Paraope-
ha e Boa Vista do Aranha, des-
membrados do município de Ouro 
Preto, e com a seguinte divisa: 

Com o município de Vil/a Novu 
de Lima: começa a linha diviso ria 
na barra do corrego Capivara no 
Rio ltabira, acima da estação de 
Aguiar Moreira; sobe aq uelle cor .. 
rego até sua nascente, attingindo 
a serra dos Trovões, no Boqueirão 
dos Pinhei ros; acompan ha a serra 
.dos Trovões até defrontar a de-
pre. são de terreno entre as ver-
tentes de Hermenegildo e Vargem 
Grande; segue por esta depressão 
ruman?o em direcção ao ribeirã~ 
Maravrlhas, no ponto em que se 
C!J ama tambem Congonhas ou Ma-
rll~hos; n partir da cachoeira ahi 
cx tstcntc sobe até a barra do cor-
r~go do Pico; dahi continúa a su-
btr pelo corrcgo das Congonhas 
até a ba rra do carrego das Gabi-
robas; sobe por este até suas nas-
centes no Espigão Grande; dahi 
segue sempre pelos altos divi sores 
c~ demanda da serra do Jorge; da-
h! acompanha os espigões que di -
vrdern as aguas dos ribeirões Su-
za na e Moeda, pa sando pelo alto 
d~ _Carapuça e descendo pelo es-
prgao até a confluencia dos ribei-
rões Martins c Suznna, nas trcs 

X - de lfambacury, com sédc 
11 a villa do mesmo nome, constitu i-
do dos cli st rictos de ltamhacury 
(séclc), Frei Serafim, Egreja Nova 
e Aranü, com as eguintcs divi 'as: 

Com o municipio de Malacaclte-
ta:- Começam na confluencia do 
rio U rupuca com o Norcth; por es-
te ac ima até o pequeno affluente 
que fica um pouco abaixo da foz 
do rio Bimbarrinha; por aquelle 
affluente acima até suas cabecei-
ras e dahi pelo divisor de aguas 
do mesmo rio Noreth com o rio 
Jtambacur y, até frontear as ca-
beceiras deste ultimo rio c a do 
cor rego Morro Grande. 

Com o municipio de Tlleophilo 
Ottonl: - D ultimo ponto r f c· 
rido seguem pelo divisor d agun · 
entre o ri Mucury do Sul, To· 
do · os Santos, U rucú c Caixa dt! 
Pedras (bacia gera l do Mucury), 
de unt lado, c, do outro, a bacia do 
rio São Matheus, até encontrar o 
divisor secundaria entre o rio 
tnhuma e o ltaunas; dahi por este 
divisor até encontrar a Serra do 
Aymorés, no. limites com o Es-
pírito Santo. 

Com o Estado do Espirifo Santo: 
- Deste ultimo ponto continuam 
pela Serra dos Aymorés cortando 
os rios S. Matheus e as cabeceira 
do rio S. José, até encontrar o di-
viso r de aguas entre o mesmo rio 
S. José, de um lado, e os rios Mu~ 
tum e os corrcgos Cachocirão c 
Areia Branca, do outro. 

Com o municipio de AyrniJrés: 
- Deste ultimo divisor se· 

guem em rumo ás cabeceiras do 
r ferido carrego Areia Branca; por 
este abaixo até o rio do Eme ..: 
po r este abaixo até o rio Doce. 

Com o municipio de Carafinga: 
- Deste ultimo ponto continuam 
pelo rio Doce acima, até a conflu-
cncia do Rio Suassuhy Grande. 

Com o município de S. Maria 
de S. F elix: - Dessa ultima con-
flucncia seguem pelo referido Su-
assuhy Grande acima e depois pe· 
lo rio Urupuca, até a confluencil 
do ribeirão Suruby . 

Com o municipio de Capelllnfla : 
- Do ultimo ponto referido e pelo 
mesmo rio U rupuca acima, seguem 
;, fé a confluencia do rio Noreth, 
onde teve principio esta descri-
pção. 

XI - de ltanlrandLi , constituído 
dos districtos de 1/anlzandtí (séde) 
c S. José do Pirtí ( desmembra-
dos do município de Pouso Alto) 
c mais o districto de Alagoa (des-
membrados do município de Ayu-
ruoca), com a seguinte divisa: 

Começa no a lt~ da serra da 
Mantiqueira no ·ponto que verte pa-
ra as nascentes do rio Verde, nos 
limites deste Estado com o de São 
Paulo, e segue pela mesmn até a 

s rra do Picú, nos limites con1 é! 
Estado do Rio de janeiro, e desse 
p nto até u an ti ga Barr ira, na 
estrada qu d •mandn n~enhciro 
Passos; duhi continúa ate alcnn· 
çar o Brejo da Lapa c ct si..! ponto, 
sempre dividindo com o Estado do 
l~io, pa sando pela Pedra Furada, 
até attingir as Agulha Negra ; 
da hi, dividindo com o município de 
Ayuruoca, egue pelo divisor de 
aguas dos ri os Preto e Ayuruocn, 
pa sando pelo alto da Serra Negra, 
pelo alto do Mirantão, e seguindo 
p lo divisor de guas dos rios Gran-
de e Ayuruoca e passando pelo Pi-
co da Parnahyba, pela serra de En-
tre Morros, pelo Pico Mitra do 
Bispo c continuando pelo divl or 
de agua dos ribeirões Tamanduá 
e do Francez e pelo Pico do Tres 
Irmão e descendo pelo divisor de 
aguas até o rio Ayuruoca em fren-
te á barra do ribeirão Agua Preta; 
atravessa o rio Ayuruoca e conti-
uúa pelo espigão em direcção ao 
Pico do Papagaio passando por 
este, seguindo pela Serra do 
Papagaio e descendo pelo espigão 
em direcção ao ribei rão do Charco 
ou Santo Agostinho, até attingir 
este rio; continúa por este rio aci-
ma até abaixo da fazenda do Ga r-
rafão, onde entra no ribeirão do 
Charco ou Santo Agostinhó um 
pequeno aff luente da margem es-
querda, seguindo por este acima 
até o Pico do Garrafão ou Santo 
Agosti nho; dahi segue pelas divi-
sas do município d~ Baependy 
obedecendo sempre essas divisas, 
até a serra da Capetinga; contl-
núa pelo alto desta serra até a 
serra do Coura, dividindo com o 
districtó de Sant'Anna do Cap' a .. 
ry (município de Pouso Alto), c-
gue pelas 'divisas com esse distri -
cto, em direcção á porteira, na es-
trada de rodagem, no espigão que 
divide o bairro da Estiva no di s-
tricto de Sant' Anna do Capivary, 
com o de Villa Nova, no districto 
de S. José do Picú; contin~a por 
este espi gão acima, até o. alto da 
Barrocada e por esse alto ao es-
pigão dos Tres Pinheiros, agunc 
vertentes para o Rio Verde, ate 
o alto da Vendinha, na encruzilha· 



da dq s!rada que vã para San- , 
t'An!~íl do apivary ' . arnpinho, c 
spguindo por essa ult una a apa-
nhar o espigão mais alto que ver-

Com ó mtmicipió de Peçanha: . 
Da t arrn do uas uh y P qu no 

n Rio oce, p r ~st' abaixo at~ 
a barra do ua uhy Grande. 

te para o COJrego jurumirim e, 
descendo p«:lo mesmo espigão até 
frontear a ponte da Estrada dr! 
J·er ro Rêde Sul-Mineira, sobre o 
rio ltar)handú; dessr~ ponto, atra-
v ssanclo o rio Verde, segue em di-
recção ao espigão do oiaba.l, que 
vcrt para a fazenda elo Moinho, e 
por es e acima até o alto da Pedra 
da fazenda da Barra, nas divi sa 
da Lagoinha, e continu&ndo sem-
pre pelo alto da Serra até o alto 
da serra de Bom Succes o, seguin-
do por çsta, dividindo com o mu-
nicipio de Virginia, até alcançar 
as divisas com o município de Pns-
sa Quatro, na serra do Purgatorio; 
deste ponto segue em dirccção its 
nascentes do corrcgo do Matto 
Dentro, nas divisns do mesmo mu-
nicipjo, c por esse corrego abaixo 
até a ponte, na estradn que de Bom 
~ucccsso vac aos bairros da Ser-
rinha, Palmital c outros, do muni· 
cipio de Pas.a Quatro; desse pon-
to segue em direcçiio ao alto do 
espigão que lhe fica fronteiro se-
guindo sempre pelas divisa com 
esse IT]llnicipio, atravessa o rio 
Passa Quatro e a linha ferrea em 
rumo ao alto do Cantagallo, conti-
nuando por esse c pelo alto do 
jardinzinho até o Porto Velho, no 
.jardim, no rio Verde; segue por 
esse rio acima até suas uasccntcs, 
n1111<1ndo dalü 'ílo alto da serra da 
Mantiqueira, que ve rte para o mes-
mo , rio, onde teve principio esta di-
visa. 

XII - de 1/an{wmi, com séde na 
J povoaçao desse nome, composto 

dos di trictos de 1/an!lomi, Flores-
la, Cuie/é, Tanimirim c Lajâo, 
ó ·srnemb rados do mun~i'pi:o de 
Caratinga, co111 ns seguintes divi-
Sé\S: 

Com o município de S. Miguel 
de Gtlanlu1es: 

Da barra do cor rego S. João 
no rio Doce, e por este abaixo até 
a barra do Suassuhy Pequeno. 

Com o município de Theopllii'J 
Otloni: 

Da barra do Suas uhr no rio 
Doce, por c. t abaixo ntc a bnrra 

ld ribeirão do nça. 
Com o nwnicipio de Aymorés: 
Da barra tio ribeirão do nça 

c por este acima até suas cabcc ·i-
r:ts; dahi pela se~ra do Etueto, em 

,seguida pela serra de A ~ua Lim-
pa, dahi por linha de esp1gões até 
o divisor secundaria entre os 
cor regos Agua Limpa c Bueno: 
desce pot e!;te divisor até ga·· 
nhar a confluencia do mcsm1 
carrego do Bueno com o rio Ma-
nhuasst'J; segue por este rio até 
attinl{ir os limites com o tmlllici-
pio de Rio jo. é Pedro. 

Com o municipio de Rio José 
'Pedro: 
1 Mnnhunsst't acima nté a foz elo 
ribeirão elo Alvarenga. 
• Com o município de Caraling : 

Da barra do ribeirão Alvarenga 
'no rio Manhuassú, . ubindo até a 
barra do carrego do Crethé; se-
gue pela serra que separa as aguas 
do ribeirao do Peixe das do AI· 
varenga e pela serta do Rio Preto 
até a barra elo rio deste nome com 
'o rio Caratinga; rio Carati nga aci-
1ma até sua confluencia com o cor-
·ego Ponte Alta; por este ncima ate 
p c pi gão e seguindo a serra que se·· 
,para o carrego do Parndo dos cor-
regos Areia Preta e Areia até a bar-
)·a deste com o ribeirão Santo Este-
:vão; por este abaixo, exclui do o 

~
avoado de S. João do Oriente, 
té sua barra no rio Doce, ponto 
e partida. 

I XIII - de jequery, constituído 
dos districtos de jequery (&édc) 
e Oro/a, desmembrados do muni-
cípio de Ponte Nova, com a se· 
guinte linha divisaria: 

Com o municipio de Ponte No-
va: Começa no rio Casca, no pon-
to que defronta o divisor esquer-
do do carrego jacaré e segue até 
encontrar o divisor geral esquerdo 
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elo rio :tsca; segue por este ulti-
mo divisor até ganhar as cabcc i-
ras do corr•go Piscamba, aff luen-
te do ribeirão S. rranclsco; con-
torna atas cabeceiràs c segue pc-
IL> divisor secundaria do lado di-
reito da bacia do 111 smo carrego 
até o referido rib irão . Fran-
cisco· ctnhi, em linha recta, gnn ha 
o di~isor entre c te ribeirão e o 
rio Cnsca, suhíndo por ellc até C t~ 
contrar o divisor esquerdo do n-
llei rão Anta. 

Com o nwnlcipio de Viçosa: 
I cscendo por este divisor até o rio 
Casca, descendo por este até n 
conflucncia do ribeirão Sant'Anna, 
dessa coufluencia, por altos espi-
"Úcs em direcção ao povoado do 
Para'guay, atr~vessan~o .o ribeirão 
do r~amos; dw:a o rercndo POV?<!-
do á esquerda e ganhando o dtvl-
~or direito do referido ribeirão, S~· 
gue por elle até encontrar a bac1a 
do ribeirão Sant'Anna (affluente 
do Matipóo). 

Com o município de Abre Cam-
1w: ·Segue pelo divisor desta bacia 
até o ponto em que se confunde 
com o divisor do ribeirão do Gra-
ma (affluente direito do rio Cas-

1 I • ) I d' . ca) · continua pe o IVISOr esquer-
do do referido ribeirão do Grama 
até encontrar o rio Casca, que atra-
vc. sa, procurand.o ~ ponto de par-
tida desta descnpçao. 

XIV - de Luz, constituído dos 
districtos de Luz do Aterrado c 
Co'rrego , d'Anfa: desmet~brados d.! 
Dores do lndaya, e Esletos, do mu-
nicípio de S. Antonio do Monte,' 
cotn séde no primeiro c tendo as 
~cguintes divisas: 

- Com Dôres do lndayá : 
- Começa na barra do . rio Jorge 

ürande no rio S. Francrsco, sóh' 
por aql1cllc até a confluencia do cor-
rego do Míl.theus, na sua margem, 
direita; sóbe pelo corrcgo do Ma-
the'u~ até suas nascentes na serrl' 
da S·llldade; dahi pelo divisor sc-
ctuidario que deixa li direita a ba- ' 
cia do carrego ,Matta do Bueho, 
demandando a barra do carrego 
Estalage'm no tio lndayá. 

Com o hzunícipio de· S. Gotllar-
do: ' 

- Collll'ÇR no rio lnda yá, 110 pqn-
to de con 11 uentia do c,orr go da Es-
tala gem c . ób pelo ludnyá até 
suns cabeceiras, 01\de tem o nome 
de Cachoeirinhas. 

Com o munlcipio de Arqxd.;. 
- Das cah ceiras do lnda y<i to-

ma pelo divisor ntr~ o. rio ~erdi~ 
ção c o rih irão .M1sencord1a ate 
attingir as cabece1ras daquclle no 
P rtlição. 

Com o municipio de Ba.:nflllfly : 
- A partir das cahecCII'aS do 

rio Perdi~·ão desce por c te até a 
. ua barra no rio Bambuhy c :'?~ 
c te nbaixo; até a barra 110 :':i. 
Francisco. 

Com o município de Formiga: 
- Deste ponto, pelo S .. rranci~

co abaixo até a foz do no Sant-
Anna. 

Com Santo Antonio do Morte: 
--Desde a barra do rio Sant' An-

na até a do rio Jorge Grande, pon· 
to de partida. 

XV - de Malacaclleta, consti-
tuído dos districtos de Mal~caclze
ta (séde), Trindade, . Setubmha ,c 
Selubal, desmembrados ~o mun!-
cipio de T!leophilo Oftolll, com a 
seguinte divisa: 

Com o m(lnicipio de Capellinlza: 
- Começa no rio U rupuca, def.rot~
tando 0 divisor esquerdo tio n?cl-
rão Noreth, sobe por aquelle ate .as 
suas cabeceiras no Alto dos Bots; 
~la hi segue pelo divorlium aqua-
rum, deixando á e~q ucrda as a i ~ 
tas cabeceiras do no Fanad? .ate 
0 ponto em que c.ncontra o diVISOr 
da bacia do Cap1vary · 

Com 0 mtwicipio de Minas tyo-
ras: _ Dahi, geguc pelo rcfcndo 
divisor, .deixando á direita as í\guas 
do rio Setubal, até encontrar as ca-
beceiras elo ribeirão da I·oll a,. ya-
ra entiio prolongar-se. p~ l o QJVISOr 
srcundario do lado cllrcJto da b~
cia deste até encoptrar as cabecei-
ras do carrego Tira Couro, afflu-
ente esquerdo do Seh1bal; desce por 
aq uelle ao Setubal e toma por e~~e 
'até a confluencia do carrego B9n~
to, pelo qual sçbe ás. SL!as çabecet-
ras no divi,sor ger.al d1retto dq Sçt~- . 
bnl. 
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Com o 1111111/CIPIO de Arnssunhy: 
- 1 ess · ultimo ponto, sobe pelo 
mesmo diviso , deixa ndo á direita 
todas as agpas do ribeirão de Sa-
pé, afflucnfc direito do dito Sctu-
ha l, até encontrar o divi or geral 
da !meia do rio Mucury . 

I 

Com o município de Thcophilo 
01/oni: - DeR e ultimo ponto, 
contint'1a n ubir o di vi, o r geral di-
reito da Bacia do Sctubal, deixando 
it esquerda aguas do Mucury, até 
encontrar a mais nlta cabeceira do 
mesmo Setuhal ; da h i, procura o 
divisor secundaria entre o Mucu-
ry elo Norte e o Mucury do Sul, 
:lfé o entronca mento do espi-
gão que form a o divisor es-
querdo do carrego da Prata, 
afflucnte do Mucury do Sul, se-
.[!ue pelo referido espigão até o 
Mucury do Sul, atravessa-o e dahi 
procura o espigão que form a! o 
divisor direito do Carrego Porra-
do, e segue por elle até o seu en· 
trancamento no divi sor geral da 
bacia do Ribeirão do Noreth; se-
guE: por este ultimo divisor até o 
ponto em que o mesmo se confun-
de com o divi sor geral do Rio Itam-
bacury. 

Com o município de ltambacury: 
- Desse ultimo ponto~ prosegue 
pelo divi sor esquerdo do Noreth, 
deixando á esquerda primeiro 
nguas do ltambacury e depois do 
proprio U rupuca, ao qual vae ter, 
no ponto de partida desta descri-
pção . 

XVI - de Manga, constituído 
dos districtos ' de Manga, japoré, 
c Morrinhos, desmembrados de ja-
nuaria, com as seguintes divisas: 

Com o Estado da Bahia: - A 
partir da confluencia do carrego 
Frccheiro Novo com o rio Cari-
nhanha, po r este abaixo até sua 
confluencia com o rio S. Francis~ 
co, por este aci ma até a foz do rio 
Verde Grande, por este acima até 
a foz do rio Verde Pequeno. 

Com os municípios de Tremedal 
e Grão .Mogol: - Da confluencia 
do rio Verde Pequeno com o rio 
Vçrqe Grapdç, por çste ac ima até 

o povoado de Terra Fôfa u u . 
hrn. 

Com o 1111111iripio de Brasília : -
o povoado da Tcrrn Fõra ou 

Quebra, por uma rccta na clirccçiio 
E f·- éstc, a qual vac ter ao alto 
da Serra de São Fcli pp . 

Com o mwzit·ipio de januaria :-
Deste ultimo ponto, pelo alto do 
espigão, na direcção sudoé tc-
norde t até as cabeceiras do rio 
Pau Preto, por e te abaixo até sua 
confluencia com o S. Franci co; 
desce por este até a foz do rio lta~ 
ca ranh y, por este acima até sua· 
nascentes; dahi, na direcção Este-
Oéste até a cabeceira do correg-.:> 
S. Matthias, afflucnte do rio Cochá, 
por aq uclle abaixo até sua embo~ 
cadu ra do dito Cochá; dahi, por 
este acima até o primeiro ribei rão 
affluente da margem esquerda do 
Cochá, por este affluente acima 
até sua coh fluencia com o segun-
do carrego á sua margem esquer-
da; dahi , na direcção Sudeste-
Noroeste até as cabeceiras do Fre-
cheiro Novo, e por este abaixo · at~ 
sua confluencia com o Carinhanha, 
ponto da partida. 

XV II - de Manhumirlm, con-
stituído dos districtos de ' Manhu· 
mirim, Dores do Rio José Pedro, 
Manlwmirim e Presidente Soares 
(desmembrados do município de 
Manhuassu'), 'e com séde em Ma. 
nhumirim, terá a linha divisoria 
abaixo descripta: 

Com o Estado do Espírito Santo: 
-'O· trecho do limite inter-esta-
dual que vae do Pontão da Ban-
deira, na serra do Caparaó, ao 
ponto em que o 'referido limite to · 
ma a direcção do parallelo. 

Com o município de Rio José 
Pedro: ·- Desse ultimo ponto, con· 
tinua a descer o rio José Pedr~ 
até defrontar o divisor esquerdo 
da bacia do carrego Mantimento. 
um 'pouco acima da confluencia ilo 
riacho S. Domingos; e pelo refe-
rido divisor até encontrar a linh~ 
do divortium a.]uarum entre os rios 
José Pedro e Manhuassu'. 

C'om o município 'de Manhuassu': 
- Desse ultimo ponto, toma pelo 
citado divisor até encontrar a ra·· 
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mifi ·açiío qu circurnsc r v p •lo la-
do direi t a bacin do corrégo S. 
BAnto, c por ella até o rio 'jequiti· 
bâ, atraves a, neste ponto, ste rio, 
c, em seguida, a linha fcrrea que 
lhe é parall•la, procuraudo, em 
rumo rccto, o divi::;or - Alto da 
Boa Vista, logo d pois o dlvi or 
da Serra do uro até •ncontrar 
a S rra do rumarim no limites 
do íl rangoln. 

Com o 1111111iripio de Carn11gola: 
- Desse ul timo ponf pelo di-
visor do Manhuassu', no trecho 
que contorna as cabecei ras do je-
quifibá, até o pontão da Bandeira, 

marco in icial desta descripção. 
XVIII - de Mirahy, constitu ído 

dos disfrictos de Mirahy c Dores 
da Viciaria, com ns seguintes di-
visns: com o districto de Santo 
An tonio das Mariannas (municí-
pio de Rio Branco), pela serra do 
me mo nome desde a nascente do 
carrego do julio até a serra do 
Guirycema no districto de igual 
uomc, município de Rio Branco; 
por ella acima em aguas verten-
tes para o districto de Dores da 
Victoria, dividindo-o com o de S. 
Sebastião do Herval, município de 
Viçosa, e dahi até encontrar .a Ser-
ra das Aranhas que o separa do 
districfo de Limeira, no município 
de S. Paulo do Muriahé; desta, 
em aguas vertentes para o distri-
cto de Dare da Victoria seguindo 
a direcção da mesma serra até o 
Rio Preto e por este abaixo até a 
Pedra da Chorona; dahi em dire~ 
cção á serra do Camargo em 
aguas vertentes para o districto 
de Dores da Victoria até encon-
trar o ribeirão Passa Tempo, atra-
ve sando-o em rumo á serra do 
Macuquiuho, c dahi, em aguas ver-
tentes para o ribeirão Passa Tem-
po, até o ponto mais alto da mes-
ma serra; de te seguindo em dire-
cção á serra da Passagem, em 
aguas vertentes para o Muriahé; 
desta em direcção á serra do Bello 

Monte, com aguas vertentes para 
o rio Muriahé, até a nascente do 

carrego do mesmo Bello Monte, 
,por este abaixo com suas ve rten-
tes até desaguar no Muriahé. 

Com alaguazes: 
'om 'Ç:t no rio Muriahé no pon-

to que d frontn o cfi vis r dir ito 
do ribeirão Bonito, deixando á cs·. 
querda Mirahy c á 'direi ta Cata. 
~ruazes, sóbe o Muriahé até a con 
flucncia do ribeirão Coronel; tom;, 
por este até suas cabecei ras (mar. 
Jlem direita para Cataguazcs, mat . 
gcm csqu rda para Mirahy) dahl 
por altos espigões pelo rumo mai!l 
curto, ·ao divi sor ge ral entre aguas 
tio Muriahé (que pertencem a Mi .. 
rahy) e aguas do Pomba (que 
pertencl'm a Cataguazes) ~ se .. 
guem ·pelo referido divisor geral 
até attingir os limites com Ubá. 

Com Ubá: 
Dahi seguindo em dirccção i 

serra das Perobas, em aguas ver· 
tentes vara o Fubá, acompanhao· 
do esta até a serra do Careç11 
(municipio de Ubá) em agua~ 
vertentes para o carrego Fubá e 
dahi em direcção á 'nascente do 
corrego do julio, na serra da!. Ma· 
riannas. 

XIX - de Patrocínio de Gua-
nhães, constituído do districto do 
mesmo 'nome (séde) e mais dos 
districtos do Divino de Ouanhães c 
Gonzaga de Guanhães, desmem-
brados do muniçipio de Guanhães, 
com a seguinte linl\4 divisaria: 

Com o municipio de ltanhomi: 
Começa na barra do rio Corrente 
Grande no rio Doce, 'e desce por 

, ~ste até a barra do Suassuhy Pe-
queno . · 

Com o municiplo de Peçanha: 
Dahi, sobe pelo Suassuhy Pe-

queno até 'a barra do rio Tro't· 
queiras e por este até a barra do 
carrego S. José. 

Com o · município de S. João 
Evangelista: 

Deste ponto continua a subir o 
Tranqueiras até a barra do ribe i ~ 
ro dos Alves ou Cotia: dahi 'sobe 
a um espigão em frente e envolve 
as ca-beceiras do Tranqueira. ' 

Com o municipio de Guanhães ~ 
Deste ultimo ponto procura as 

cabeceiras do riacho Quintiltl.lnos i 
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desce 'por este até sua barr:1 no ri -
beirão Corrcnt:,,ho; desce por r ·· 
lc Até sua ba'rr·a no Corrente ran-
de; desce pbr este até sua bilrra 
no rio ' bce, ponto de pa rtida. 

XX - de Pédro Leopoldo, com sé-
de m a '\•illa deste ndrne c consti-
tuído dos districtos de Pedro Leo-
poldo, Maltosinl!os, .Fidalgo, Ca-
pim Sr nco e Prudente de 'Momés 
(de nicmbrados do 'muniéipio de 
S, hta Ll.tzia tlo Rio das Velh<ls) c 
de V era 'Cruz, com 'territorio des-
lne nbrad.o do município de Conta-
gem, ' tentlo a seguinte divisn: 

éomeça na Pedra Branca, onde 

lha . c ce p lo rio acima r ferido 
até a barra que lll!lle faz •o 'carrego 
d nominnC1o I ihcho d'Anta. Néstc 
ponto obe pelo coJircgo er11 con-

frontação com o di. tri to de J quiti-
bá de Sete Lagoas c segue em li-
nhas de vertentes pelos altos de 
Goial1eiras, alto da Varzea da Pe-
dra e sempre confrontando com ,, 
distridto de jequitibá até o ribeir5o 
do Matadouro ou 'jequitibá. Da h i 
volta pelo ribeirão acima dividinoo 
com o districto da citlade de etc 
Lagoas até encontrar 'as divisa:: <.lo 
districto de Buritys e por e tas nté 
a Pedra Branca, ponio de partida . 

cruzavam os municípios de Sete XXI - 'de Sabinopolis, constitui-
Lagoas, Santa Luzia c Contagem. do dos districtos de S. Sebastião 
De te ponto segue e'm linha 9e dos Correntes, que passará a ter 
vertentes até o 'alto 1 do CapzJ aquella denominação, e S. José dos 
Urálldc. Da h i de ce, 'travessa o ri- Paulistas, desmembrados do muni-
bcirão ' da Matta em direcção' a um cipio do Serro, 'com a seguinte di-
~rande rochedo 'um 'pouco abaixo visa: 
'da f'azend'a dós Pilõe . Do rb l1e- Com o município de Gttanhães: 
ctb sótle pelo éspigão alé ' o alto do Começa na barra do ribeiro Ba-
Sití'o dlvidin'do 'até c te ponto com bylonia no rio Corrente Grande; 
o di ~tricto de Neves. Dahi volta dâhi se dirige para o ribeiro Cezi-
passando pelo alto · dos Panelleiros lia, rodeia todas as suas vertente 
c''cfe ce·'até a t..âg'oa ' 'dos ·Marrecos, e cabeceiras; continua pelos altos 
atravessa o tibeirão ae 'Ai'~ias e s'o- e vertentes dos ribeiros Lagoa, 

. bc pelo ' espigão, 'até' o 'alfo do ' cor- Santa Cruz, alcançando o ·aivisor 
rego 'da · Bârr~, di~idindp até . este por elle, até defrontar a barra do 
p'onto om o ·distrrcto de Campa- carrego do Correia; deste ponto 

nhan. Deste ponto volta 'pelo Con- desce a 'esta barra do Correia, sobe 
gu' e Bahu' em linhas d.e vertr"~ pelo seu leito e nascentes até os ai-
até o ribeifão de 'Areras. Sóbe tos que vertem para o riheiro do 
por este, apanha a barra. do co~- Maia 'do Meio ou Pedras, contorna 
rego de C::abelleira c por este act- suas cabeceiras, desce até atraves-
rna até at antrar antigas divisas e sar 0 riacho do Maia Grande, no 
pelo espigão de Maravilha até o Jogar denominado Poção, sobe e 
alto 'e dahi seguindo p~lo mesmo vira os espigões que dividem aguas 
espigão em aguas .vertentes até 0 do ribeiro Valon go, que atravessa, 
it lto da Rocha de Crma; neste pon- alcança os altos das vertentes do 
to deixa a linha 'tlc vertentes c de:;- ribeiro Sampaio, segue descendo 
cc á direita pelo carrego .G.ra~de • os espigões que vertem para o rio 
até a barra deste, no riber'rao da Ouanhães, atravessa este rio acima 
Malta, 'dividindo até cs~e pbnt~ da barra do ribeiro Ann a 'Correia, 
com o districto de Vespast a~~· Aht 1 sobe pelos espigões das vertentes 
salta o ~ibe!fão ' e· segue drvrdlndo • esquerdas deste Anna Correia até 
com o drsfrrcto de Lag?~ Sant~ 1 attlhgir o divisor 'das aguas dos 
sernpre em contorno 'tler.xando a I rios do Peixe e Ouanhães. 
direita o povoado· de Confrns: pàs: Com 0 município do Serro: 
sando pelo 'alto das Canôas desce . 
pelas me~>mas divisas até apanha~ Co.meça .n.este ponto, segue pelo 

0 carrego dos jacques, oor este 11bar I referrdo drvrsor,. r:rmo norte, até 
;xq até ·sua barra 'no Rio clE~s · V c· · alcan~ar o~ e~prgoe~ qu~ vertem 
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para o rio uanhães, descendo por 
e tes 'até a barra do ribeiro S. fc-
li x; dahi sobe pelo Guanhãcs até 
a b::trra do cor rego Mosquito; des-
te ponto, tfi'rige-sc para as 'serras 
do Correntinho e segue pelos seus 
spigõcs, passando pel~s nascentes 

do ribeiro Carangola, até alcançar 
os c pigões que separam as agua 
do ·ribeiro S. Bartholomcu das do 
mesmo Carangola; desce 'por es es 
espigões até o rio Turvo; desce 
por este até a barra do corrego do 
Cedro ·sobe por e te até suas ca-
beccir~s; dahi procura o divisor de 
aguas entre o Turvo e o Corn!ntt 
Grande c por este até alcança! c. 
divisor secundaria do mesmo 1 ur 
vo com o ribeiro Cachoeira Alel!re, 
1\Cr:nrindo oor esse 'divisor at.é 1\-
cançar a conrtuencia deste do1s 1d 
tlmos cursos dagua. Dahi desa 
pelo Turvo até 'sua barra no Suas. 
suny Pequeno; desce por este atl 
a barra do Carrego Cannai:lrava 

Com o municipio de 'Peçonha: 
Deste ultimo pouto, proseguc 

oelo Suassuhy abaixo até 2 c:~ 
clrecira da Fumaça. _ 

Com o município de ~. Joao 
Evangelista: 

Deste ultimo ponto sobe aos al-
tos divisores entre o ·carrego Can 
uabrava e o Suas!;uhy, e segue pj r 
esses divisores até alcançar a ~c!ra 
dr <;obrado; desce· pelos espr gocs 
da vertente direita do ribctro Ba· 
bylonia até a sua .barra n? Corren-
te Grande, ponto de partrda. 

Com Christina. - cguc pela 
. erra do Lnmbary até. encontrar 
a scHa de anta Gutharrna. 

Com lr{ftJas Virtuosas. - ·Se-
gue pela se rr~ de ant~ Cnt,hnr!na, 
passa pelo p1co do tr.tndu , ·se rro 
elo lmbirizal, erra de Santa lza-
bcl. I Com . Gonçalo do Snpuca 'Y · 
_ Proscguc pelos cspigric. m ·s-
trcs ela mesma se rra Santa C~tl~a-
rina; descendo, em rum ~rrert 
áté encontrar o ribcirã~ do lurv?, 
0 qual atravessa, sub rndo em lr-
nha recta, ao encontro da ~err~ 
da Manocll a, no ponto frout ·rro a 
cabeceira de . João, ponto de 
partida. . 

XXII I - ele anta Mana . dn 
Sua ·sulty, con. tituido dos dr trr-
ctos de Santa Maria do · !wssuhr. 

Maranhâo, Crysfaes e Poma, ~e.rr.r
torio desmembrado do mur!lct~ro 
de ·peçan.'la, com séde no tmmerro 
daquelles districto e tendo a se-
guinte divisa: 

Começa na barra do rio U nr-
1uca no rio Suassuhy Gritndc; só-
. he por aquclle c pelo S~rruby até 
a barra do corrcgo Poarnha; por 
este acima até sua cabecei ra, na 
serra da Saphyra Grande; por 
esta c pela serra da Gramma, nos 
divisores entre as aguas do U ~u-

ouca c itS do Suassuhy, até attrn-
gir os contraforte da Serra Ne-
gra; 5 •guc pelos altos desta serra, 
descendo ·para as vertentes do St.r-
assuhy Grande até alcançar a ma1s 

alta cabeceira do ribeirão Jurem~; 
XXII- de anta Catlwrina, con- desce por este até a barra no no 

stituido ci1•S districtos d~ §m1 ~1 C,.. S. Fclix, desce por cHte até sua 
tltarina (séde) e Concctrc~o da f e- barra no rio Suassuhy Grande· no r 
dra, 'desmembrados do munrcrpro este ahélixo até a barra do Unr-
de Santa Rita 'do Sapucahy, tom puca, ponto de par.tida. 
as seguinte-; div!sas: Oom 0 mtwicipio de Dores do 

Com Santa 'Rtfa do Sapucalty: {fl(/a~'á: . 
Começa na serra da Manoclla. nc ·A,·pnrtir do ultimo ponto conlt-

ponto tque defron!a as ca~ecerra nua subir o rio lndayá nté a barra 
dd ribeirão S. Joao; segue por es- do corr g . Pirapetinga, seu arflu-
ta• 'Serra até encontrar a serra d~s ante da· margem esquerda; sóbe es,-
Fagúndes. que atravessa; e depors se corrego até sua na~cer!te, ·dal~r, 
até ·encontrar a , serra da Pedra em linha rectal até attrngrr o rro 
Branca. Segue Borritchudo, em frent e á barra do 

Com Pedra Branca . - . cncon· cor rego da Ma..ri.a Preta, ponto de pela serra deste nome 'até " 
trar a ~erra do Lambary' partida ct~uta '-~'vrsa. 
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XXIV - dr S. Pcdrn de Alctrn-
lara. consfifuido do. distri tos de 
S Pedro de t11ranlara (séd •)' S. 
Antonio do Pralinftn, dcsrucmhra-
d.os d • Arnxtf1 com n s guintes di-
vr ns: 

om o municipio de Luz: 
Ons cabeceiras do Rio P rdição, 

d ce por este até fro11tca r a E, tn -
ção do Tigre na "Oeste de Mi11as" · 
dahi nrn1ando parn cspigfio es~ 
qucrdo do Rio Perdição, ga11ha a 
nwis alta cabeceira do l11dayá. 

Com o municioio de S. Gol/tardo: 
Dessa cabeceira desce o Inda vá 

nté a barra do carrego da Estala-
gem, sobe por es te nté suns cabe-
ceiras; dahi , atravessa o espigão 
demandando ns cabeceiras do Mi-
scricordia; desce oor este até a 
barra do carrego Cachoeira o qual 
segue subindo até suas cabeceiras, 
i11do dahi, por linhas de espigões, 
ao divi sor entre o ribeirão dos Fer-
reiros c do Paraíso, affluente do 
rio S~o João: segue por este divi-
t~tor até este rio c desce nclo mcsmc 
Siío João até a barra do Ribeirão 
Pnraiso.· 

rom o munir fpio de Patrocínio: 
Desse ponto segue descendo o 

São João até sun barra no Que-
bra Anzol, do qual é affluentc di-
reito. 

Com o muniripio de Arnxá: 
Dessa b11rra sobe o rio Quebra 

Anzol até frontcar o divisor direi-
to elo Ribeirão Piranctinga, segue 
nor este divisor até frontear as ca-
beceiras do carrego afflucnte da 
margem direita do lacuba que pri-
meiro se encontra abaixo da ponte 
dn linhn de automovcis de Araxá a 
São Prclro de Alcantnra: desse pon-
to segue em rccta, á barra de São 
João. afflucntc esquerdo do Que-
bra Anzol: sobe por este e pelo Ri-
bei rão dn Estiva, seu nffluentc, até 
n cnbcccira drste, no divisor entre 
o Rio das Velhas e o Rio Quebra 
Anzol . 

Com o municipio de Sacra-
mento: 

Desse ponto, continúa 1jelo mes-
mo divisor !lté este entroncar-se 

rom o divi sor g rnl ufr São 
h nncisco o Rio dus Velha . 

Com o municipio de Piumhy: 
Desse ponto segue pelo referido 

divisor gcrnl até defrontar a mai 
alfa cabeceira do Rio Samburá. 

Com o 111/tnicipio de Bambuhy: 
esse ponto ntinúa pelo m • 

1110 diviso r até froutear a mais alta 
c;rbccci~a do Ri Perdição, ponto 
de partreln . 

XXV- de S. Thomaz de Aquino. 
con:-:tituido pt'lo districto do m smo 
nom e, desmembrado elo município 

' de S. Sebastião do Pamiso, com as 
seguintes divisas : 

0111 ça no morro Scllndo, desce 
pelo carrego elo Juvcncio até uma 
cnchoeira, na se rra dos Peixotos; 
segue por esta até uma outra ca-
c ho~ ira dc.nominada do dr . .Jayme; 
dilhl. em lrnha rectil. até a cabece i-
ra do corrego das Palmeims e por 
este ahnixo até uma cachoeira na 
sc rm do mesmo nome· dr~t,. " " "'·~ 

' I o em lrnha recta, até a mnrs alta ca-
beceira do corrego do Monjolo; por 
este abaixo c pelo corrcgo das Pi-
mentas nbaixo até desaguar 110 ri-
beirão Fundo; desce por este até 
defrontar, em linha recta. o morro 
rins ArMas; deste passa á serra do 
Maior Colodiano e dahi segue, 
semnre oelns divisas com o Estado 
de S. Paulo até o morro Sellado 
ponto de partida. ' 

XXVI - de Tiros, com séde na 
povoação do mesmo nome. consti-
tuído dos districtos: de Tiros. S. 
]osé do Cnnaslrcio c Abacfé Dia-
mantino com as seguintes divisas: 

Com o município de S. Gofhar-
do 

Começa na bnrra do corrcgo da 
Maria Preta 110 rio Borrachudo; . o-
bc aqucllc carrego até sua nascen-
te; da h i, depois de gall!ar o divi-
sor de lli!'Uas. attingc a nascente do 
carrego do Arrependido e oor este 
desce nté sua foz no rio Abaeté. 

C''m o municlpio de Carmo do 
Parnnaflyba. 

Da foz do carrego do Arrependi-
do no rio Abaeté, desce por este até 
a foz do ribeirão da Extrema. 
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Com o mtmicipio ele Paios. 
Dn fn7. do rib irá dn Extr rnn 

sobe até suas ll <l!lCCIIlcs; dnhl c-
gu• peln rra de a11tn Rita Ser-
ra do Oiribá. 

Com o municipio de João Pl-
uhciro. 

n se rra do irihá 1>ro eguc pe-
lo Chapndão divisor de nguas c 
pela se rra ra11dc até attingir as 
JHIRccnt s do ribeirão da Oamet-
leira . 

Com o município de Pirnpora. 
De cc o ribeirão da Oamellcira 

de suas cabeceiras até sua foz no 
rio Abacté; desce por este até sua 
barra no rio S. Francisco. 

Com o municipio do Curvello. 
Da barra do Abaeté no S. Fran· 

cisco sobe por este até a barra do 
rio Borrachudo. 

Com o municipio de Abaeté 
Sobe o rio Borrachudo até a bar-

ra do Carrego Grande, seu afflu-
cnte na margem direita; sobe até a 
nascente deste carrego; dahi alcan-
ça o divisor de aguas entre o rio 
Borrachudo e o rio Indayá e segue 
por este divisor até attingir a nas-
cente do carrego do Coxim, affluente 
da margem esquerda do rio Indayá; 
depois de alcançar este ponto, prose 
gue pelo divisor secundaria en tre o 
carrego do Coxim e o carrego 
Grande até encontrar a confluen-

cia deste ultimo carrego com o rio 
lndnyá; sobe por este~ rio até a 
barra do carrego S. Joao. 

XXVII - de Tombos, constitui-
elo do districto do mesmo nome, 
desmembrado do município do Ca-
ran~ofa, com as seguintes d!visas : 

Começam ·em uma cachoerra no 
rio Carangola, logo abaixo da villa 
de Tombos, seguem pelo divisor 
das aguas entre os ribeirões Ba-
tata( e Perdição (limites com o Es-
tndo do Rio de Janeiro e com o 
município de S. Manoel), serra dos 
Creoulos, e depois pelo divisor de 
aguas entre o mesmo Batata! e ri-
beirão , do Azedo, Serra do Sumbu-
ca, (limites com S. Manoel) até o 
ponto de encontro entre esta Serra 
~ s ~erra çiQ Oavl~o; d~ste pqptQ 

pro~egucrn ns divisa p lo divisor 
g •ral enfr • aguas do loria • 
ilglln. do Camngola at 1 nttingir o 
pi o inicial dn s •r r a do u nta-S I; 
szguem por Ria s rra, pela serra 
da ucimada pela serra Copa-
Gato (divis r d ag11as ntrc o rio 

. Math us rih irão S . João) até 
attingir o leito da E. F .. l.copoldl-
na , nas fraldn s d R In ultrma s rra i 
dahi altingem o arangola ; atra-
vessam-no , pro!1egucm pela serra 
Cainna (divisor d aguns entre oR 
corrego!l Caiana de Baixo S. 
Lour •nço) até entroncar-se, esta 
s rra da cordi lheira que serve de 1~
mitc com o Estado do Rio de Jnncr-
ro ; seg11cm por estes limites até ai-
tingir de novo o Carangola na ~a
choeira que foi o ponto de partrda 
destas divi as. 

SEGUNDA SECÇÃO 
Reclificação de divisas 

Art. 3. o Ficam 'recti ficados os li-
mites dos seguintes municípios: 

1 - Arceburgo' - São os se-
guintes os seus limites: 

Com o Estado de S. Paulo - Co-
meçam na foz do Onça no ribeirão 
Canoas; por este abaixo at~ a con-
fluencin do ribeirão das Arcas; por 
este acima até a foz do ribeirão 
Macahubas. 

Com Monte Santo - Subindo o 
rio Me~cahubas até a barra do cor-
rerro Taquaral; subindo por este 
até suns cabeceiras; continuand? 
pelo divisor entre o corrego Guan-
tá e o ribeirão do Grnmma até as 
cabeceire~s deste ultimo . 

Cnm Guarnnesia - Descem pelo 
ribeirão elo Gramma das suas ca-
bccci ras á sua foz no Onça: des-
cem por este ultimo até sua foz no 
Canoas, ponto de partida. 

li - Bel/o Horizonte: 
Começam no ponto, em que o r.i-

heirão da Onça faz . barra no R10 
das Velhas, dahi seguem pelo espi-
gão denominado José Correia até 
encontrar a linha da Estrada de 
Ferro· Central do Bra il. e, atraves-
SE!IldQ e~~a linhfl, seg\lel'l p~l~ e~· 
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pigií denominado Pau d' leo, su-
bindo até o alto da s rra do juba-
r •ma; des te ponto desc m p lo cor-
rego do Gabriel ató n barra do cor-
rego Ponte Alta, e por este corte-
go acima até n barra do carrego 
P robas, e por este carrego até en-
contrar o corrego' do Palmital, e por 
cH tl! corrego até o alto da serra do 
Palrnital, em fr nle ao kiloll1etro 
d•zenove (19) da estrada de au-
tomovei de Bello Horizonte para 
Vespnsiano; deste ponto as divi-
sas descem pelo e plgão fronteiro 
denóminado Patrimonio, espigão 
aba ixo até encon trar o carrego An-
torlio do Mamed , e por este corre-
1.(0 Rhaixo até a barra do carrego 
de Manoel Gomes, e por este corre-
vo Rc ima até a Porteira de Chave 
(desde o inicio até aqui , em con-
frontRção com o município de San-
ta Luzia do Rio das Velhas); da 
Porteira <le Chave, as divisas se-
l)'uem pelas vertentes do Brejo do 
Quaresma, sepa rando as aguas ver-
tentes de Venda Nova das de Cam-
pnl'lhã, até o alto das Canoas, alto 
da Pedra Preta, rAlto da Manga, 

divi n , que nc ·a ultima parte 
confrontam com o municipió do Sa-
bará. 

lll - s limites do munlcipio de 
Bom Despacho fi cam sehdo os i:iC-
guint,;s: do alto da Cachoeira Boni-
ta, pela serra do · Araujos, alé o ri-
beirão Maquiné ,por este abaixo nlé 
o rio Lambary, por este abaixo nté 
a Fundona,. pt)os altos da Fundona 

, até o ri bei rão Capivary, por e te 
abaixo até o rio Picão, por este aci· 
ma,até a bn rrn do cçrrcgo Cachoei-
ra, por este' íicima até suas cabc:cci-
r~s; 9alri ga lgando o divi ·qr entre o 

' Prcão c o S . . frnnci co, qescc para 
as vertentes deste, pro~urando as 

' nnsoentcs do ~orrcgo Forqui lha; 
desce por este a~é sua barra no cpr-
rcgo Boa Vista, desce por este até 
~ ua 6arra no S. Francico, pqr e te 

.acima até a barra do .ri bei rão Santo 
Antonio, afflucntc da rnargcm direi-
ta; sóbc por este Qfé suas cabecci-
~as; cla hi , dcpóis de galgar o ai-

' tos clivi:;orcs enfrc o S. Francisco c 
·o Lilmhary, desce para as vertentes 
dc~ te, acorn1 ar h<1hdo o Morro Alto 

I t I i 

c Serra dos Araujos, até o pouto de 
partída. ' 

IV - A· divisas do município de 
T-orlaleza ao as seguintes : Come-

Pasto Grande, Altos do Siqueira, 
~ampo do Meio, vertentes do Brejo 
do Cassemiro até a Ponte dos Ta-
hoões, em Bento Pires, ribeirão da 
Pampulha acima até o Jogar deno-
minado Campos, pelo espigão aci-
ma até a porteira de .João Gomes, 
deste ponto ao alto de João Gomes, 
c dnhi seguindo oelo espigão entre 
:~s . {a~ell das dos Carneiros e Agua 
RrancR, fa 7.enda da Olaria. Alto do 
Morro Grm!de, Alto da Serra do 
Jnfohá (da Porteira de Chave até 
nCf ui con frontn com o municipio de 
Conta~crn); do nlto da serra do 
.!afobá . ns divisfls seguem por esta 
s •rr!l do Jnlnh;:i , Serra do .I sé Vici-
rn. Scrrn dfl Molu a, Serra do Cur-
rnl, fl Serrn do Taqunril Gelo alto 
da Scrrn do Jntohá até flOIIi con-
fronta com o rinmrcipio de V,illa No-
va de Lima)·. d.<t Serr11, do Taquaril 
d s~em ns divisns nté a bnrrn do 
Ribeirão Arrudns no Rio das Ve-
lh a , e seguem por este rio abaixo 

até n arrn do' Ribeirão do Onça, 

:111l na · cabeceiras do corrcgo Su-
q·rju', por es te ~baixo com todas 
···a vertentes, até sua foz no rio 
S . . Franci~co ; dahi seguirão pelo 
tiivi.sor de aguas do corrcgo Congo 
e do Co rrego Ílríj pde e contornn-
rão as nnsccntcs do ~ i o Po~rnnc c 
de sc11s1 M fl11 c nt~s í!fé os limites com 
o Es taç!o dn Bnhia; da h i segLr c-sc a 
tinhn divisaria com o Estado da 
Bahin, até cncontrnr o divisor de 
:1guas JIO Ma111ociro (aff111ente do 
Pnrdo ) e do S. Frn11ciHCO (afflllcn-

1tl1 do .I 'qlrltinhonhn) , dahi s guindo 
o divisor ele n~11as, d . S. Francisco 
e Mosq uito nté n serra Escura, d11hi , 
Jdll ponto das cumiéldns da Serra Es-
curn, mais proxirno da pri11cipnl 

'
n asc~ntc ~o S. Prélncisco, uma !i-
nha. â Ped ·a do Morço Agu~o, cuJa 
lir\hn dever á at avessa r o Cor ego 
IRibcit,ão abaixo da fazenda do' mes-
mo 'nome, dn Pedra do Morro .Agu-
ct'o uma linha recta ·á Pedra Lavra· onde teve princ'pio a descrlpção das 

4+1 
da; dahi scguc ·sc o divisor de aguas 
dos I alus de uni lad c · Pedro e 
Ilha do Pão do oulr at 1 cn, ontr~ r.
s. a rHulc •nle principal do Sncurru' 
ponto de partida. . . 

V -- Ouanhcies - As drvr as do 
município de Guanhões fi cam sen-
d as seguintes: .. 

Com 0 1111micipio de Patrowuo de 
Ouanluies: 

Par te a tinha di viRo ria da. barra 
rio rio orrcntc Orande, no rro Do-
ce; sóbe pelo leito do. orrente 
Grande até a barra do rracho Cor-
rcrltinho; sóbe pelo lei to. do. Cor-
reritinho até á barra do nberro dos 
Qllintitiano ; sóbe pelo leito deste 
até suas cnbecei ras e alto· que f~· 
zem as vertentes do rio Tronquel-
ras. 

Com 0 nwnicipio ele S. João Evan-
1! lista 1 

Começa destas vertente , segue 
pelos nltot~ q11c dividem as aguas do 
riacho S. Nicolau, e ruman?o em 
dirccção ás cabeceiras do rro Cor-
r nte Grande, rodeia todas as con-
flu cncias deste até defrontar a b~r
ra do Hibcirão Babylonia que frca 
na s11a margem esquerda. . . 

Com o municipio de Sabmopol~s: 
Começa da barra do Baby l o~1~a, 

diri ge-sé para o ribei rão Cez1ha, 
rodeia todas as suas vertentes e ca-
beceiras, continúa pelos alto e vcr-
t>ntcs dos ri beiros Lagôa, Santa 
Crllz, nlcnnçando o divisor c.ntre 
Pste c o ri acho Graypu' c segu rndo 
por 'cllc ntó defrontar a barra do 

orrcgo do Correia, deste. ponto 
desce n sta bnrrn do Correra, sóbe 
pelo seu feito c nascentes até os ai-
los que vertem para o ribeiro do 
Maia do Meio ou. Pcdros, cóntorna 
suas cabcceirns, desce até atraves-
sar 0 riacho do Maia Grande, no ~o
gar dcnor1 inado P?ç~o, sóbe c vrra 
os csp i ~ões que drvrdem aguas do 
ribeiro Vatongo, que atravessa, a!-
cança os alto& da vertentes do rr-
hciro Samt)aio, segue descendo ?S 
espigões que vertem l?ar~ o . no 
Gl!anhães, atravessa m;te no acrr;ra 
da harlla ·do ribeiro Anna Correra, 
acompanha ·o ~~ ~~ leito do . de Gua-
nhãcs, indo até 11 cima da barra do 

ribcir . jo do Quilombo que 
lambem atravessa, rn der~a i.Jda do 
. ·pi ã uc sua ver! •ntc drrc1ta por 
onde sóhc utc allingir . os altos .do 
di visor de aguas dos nos do Pelxe 
e Ouanhãc . 

Com 0 munioipio de Conceição do 
Serro: 

orn çn deste di visor, rumando 
para sul, va por llc em f ra, sem· 
prc pela alttts ve~ter~t s c~nflue~l-

lcia da margem drre1ta do .rro 9"<!. 
nhã , que comprehendem os r!bel· 
lros Anna Corr ia, S. . Fran~lSCO, 
Santa Cruz, Santo Anton ro, P!ssar· 
rão, jacu1 de Dores, Babylo~ra. de 
Dores, até as vertentes dos nberros 
s. Thomaz e Viamão, nffluentcs do 
1rio de Peixe. 

Com 0 município ele Sani'Ahna de 
Ferros: 

ComeQa de. tas vertentes, diri ge- e 
pelos altos que fo rmam o ~ i vi. o r d 
nguas d\> rio Santo Antonro con~ .o 
Guanhães, proscguc por este drvr· 
sor em fóra n té descer e tocar á 
bélrra do mcs· 10 Ouanhães com o 
anlo Aqtonío. Oeste ponto, vae ?· 

Antonio abaixo até sua barra no no . 
Doce. 

Com o municipio di! Carafinga: 
Começa da bnrra do Santo An-

onio, desce pelo rio Doce até ~e
rontar a barra do ribeiro S. Joao, 
ett affluente ,da· margem direita. 

Com 0 nmnicipio de /lanlromi: 
Começa desl'a confl ttencia e con7 

tinúa rio Doce abaixo até a bardra 
c rio Corrente Grande, ponto e 
artitla. · . . , 

1 _ As divi!;as do munrcrpro de 
Vil/a Nova de Lima ficam traçadns 
Jcla fórri1a segui nte: 

Com 0 ímmicipio de llabira do 
qmpo : 
Começando na ba r~a do .corrego 

apivara no rio. ltabrra,. acrma da 
stação de Agurar Morerra; sobem 
quelle po rrego até sua na~cente; 
ttjngjpdo a serr~ do.s Trovoes no 
oqueirão dos Prnherr~s; acompa• 

lha a Serra do~ Trovoes até de· 
r ntarem a depr ssão cle terr.eno 

entre as vertent~s d,e H.e,rmenegrldo 



e Vargcm Grande; seguem por esta 
depressão, rurnando m dirccção ao 
Ribeirão Maravilhn , no ponto em 
que se chama lambem Congonhas 
ou Marinhos: a parlir da cachoeira 
all i exi ·tente, sobem até a barra dv 
corrego do Pico; dahi continuam a 
subi r pelo corrego da Congonhas 
nté a barra do corrego da Gabiro-
bas; sobem por e te até suas na -
ccntes no Espigão Grande; dahi e-
guem sempre pelos altos divisores 
em d manda da Serra do Jorge; 
desta seguem acompanhando os es-
pig<ies que dividem as aguas dos ri-
beirões Suzana e Moeda, passando 
pelo Alto da Carapuça e descendo 
pelo espigão até a confluencia dos 
ri beirões Martins e Suzana, nas tres 
barra ; descendo pelo ribeirão que 
dahi em deante se chama Marinhos 
até a barra do ri beirão Mussungo, 
subindo por este até o espigão da 
Lage dos Pedreiros, pelo qual se-
guem em rumo ao espigão do La 
gedo do Barro Preto ou Morro 
Grande, atravessando o corrego de 
Almas, na garganta, até defronta-
rem a Ponte dos Paulistas, no ribei-
rão Piedade, pelo qual descem até ' 
sua barra no rio Paraopeba. 

VIl - de Plrapora . 
m o município de anto Anto-

nio dos Tiros: 
'om ·ça nas nascen tes do ribeirão 

üamelld ra; desce por este até sua 
foz no ri Abncté, det~ce por t!'te até 
sua barra no rio S. Franci co. 

VIII - O limit s entre Rio Nov!J 
e Ouarany são pelo divisor que d i-
xa para uarany as aguas que ver-
tem para o ri bei rão E tiva, afflu-
ente da marg 111 direi ta do Pomba, 
e começa das cabeceiras daquelle 
ribeirão . 

IX - A linha divisaria entre os 
'municípios de Palmyra e Pomba 
correrá a parti r da cabeceira do ri-
beirão Sant' Anna, no districto de 
Tabolei ro, e seguirá pelo espigão 
que verte aguas para os ribeirões 
Accacios e Bomfim até encontrar o 
Pomba, já no município do mesmo 
nome . 

CAPITULO 11 

Districtos 
SECÇÃO PRIMEIRA 

C reação 
Com o municipio de Bomfim: 
- Da barra do ribeirão Piedade 

no rio Paraopeba e por este abaixo 
até o Funil. 

1 Art. 4. • - Ficam creados os se-
guintes districtos: 

Com os municípios de Santa Qui-
leria e Contdgem: 

Pela Serra dos Tres Irmãos até a 
Serra do Rola Moça. 

Com o mutzicipio de Bel/o Hori-
zonte: 

- Da Serra do Rola Moça pela 
Serra de José Vieira ou jatobá do 
Curral até a Serra do Taquaril. 

Com os municípios de Sabará e 
Caeté: 

Pelns divisns actuaes, sem nenhu-
mn alternção . 

Com o municlpio de Ouro Preto: 
Começa nas nascentes do Ribeiro 

Mnnso, no Joga r denominado Agua 
Limpa, seg-uem o cun;o do mesmo 
ribeiro até sua foz no Rio das Ve-
lhas c sobem por este e pelo rio lta-
hira até a barra do carrego Capi-
vn rn , ponto de partida. 

- de Amanhece, com séde no ar-
raial deste nome, no município de 
Araguary, com a seguinte divisa : 
Começa na cabeceira do ribei ro Ma-
cahubas, descendo ao Rio jordão; 
por este abaixo ao Paranahyba; por 
este abaixo ao Ribeirão Araras; po.r 
este acima té "Poço Bonito" e dcs-
~e em rumo á cabeceira do Macahu-
,bas, onde começou. 

- de Andrequiré, com séde na po-
voação do mesmo nome, no municí-
pio de Patos e com os seguintes li-
mites: da barra do ribeirão Barrei-
ra dos Veados, no rio da Prata, por 
este acima até o ribeirão Dourados, 
por este acima até sua cabeceira na 
serra, por esta descendo até a cabe-
ceira do ribeirão dos Veados e por 
este em limites com o município de 
João Pinheiro até onde teve come-
ço. 

- de Antonio ju 1/niano, com - jiio B bido, d sce por e te até a su1 
de no povoado d s: • nom •, no mu- barra c dahi aléança pelo rumo mal 
nicipio de liveiro, com ns · •guin- urto o divisor geral da bacia do 
tes divisas: orneçam na barra d Mncury, no ponto de partida desta 
ri bei rão da aridadc com o rio ja- de cripção. 
ca ré; por e te acima ate a barra do - de Assis Brasil, com éde no 
corrego da Boa Vi ta, ncima da povoado d sse nome, no município 
ponte do me mo 110me; por c te cor- de Villa Bra ilia. Limit s: A come-
r •go á sua nascentes; pelos e pi- çar pela embocadura do correg 
gões divi ores das aguas do ribei- " anoas", limite da fazenda de 
nics obrado c Bom Retiro ás nas- "Rancharia" com "Tabocas" até as 
cc ntc do carrego da achoeira uas cabeceiras; deste ponto, em li-
Grande e por e te até 0 povoado da , nha recta, á margem e querda do 

cor rego " amellei r as"; por e"te Boa Vista; pelo espigões divisare 
das aguas até 0 alto do Maneta; pe- acima á barra do corr.ego "Riacho 
los espigões di viso res das aguas do Meio"; desta ás suas cabeceiras; 
elo corrego Limoeiros, Palmital, partindo deste ponto, linha recta, á 
Cachoeira e Lavrinha ao alto ver- ponte de S. Lourenço; margeando 

este, á sua nascente; desta, á ca-
tente do povoado Azagaia, e deste beceira do "Riacho das Pedras"; 
alto por uma recta ao Rio jacaré e pela margem direita deste á sua 
por este acima até a barra do Ri- embocadura no "Riachão"; mar-
hei rã o da Caridade. · geando este até a sua confluenct ~ 

- de Aranã, com séde no povoa-
do de Cacho.eira de S. Matheu , que 
passa a te r aquelle nome, no muni-
cípio de ltambacury, com as seguin-
t s divisas: 

Com o município de Th eophilo 
Otloni: - Do ponto fronteiro á bar-
rn do carrego joantá ou Feijão Be-
bido, no divisor geral en tre as ba-
cia do Mucury e do S. Matheus, se-
gue pelo referido divisor até encon-
tra r o divisor secundaria entre o rio 
lnhumas e o ltaunas, e continúa por 
este até encontrar a Serra dos Ay-
morés, limite com o Estado do Es-
pírito Snnto. 

Com o Estado do Espírito Santo: 
- Desse ultimo ponto, segue pela 
referida serra até encontrar o divi-
sor entre as bac ias do S. José, de 
11111 Indo, c rio Mutum e corregos Ca-
chocirão e Areia Branca, do outro. 

Com o distrirfo de Egreja Nova: 
- Desse ultimo ponto prolonga-se 
pelo divisor esquerdo da bacia do 
rio Doce, até encontrar o divisor 
esquerdo do rio ltambacury, subin-
do por esse divisor até o ponto que 
defronta as cabeceirns do carrego 
da Lagôa do Peixe. 

Com o dislriclo de ltambacury : 
- Desse ultimo ponto vae ás cnbe-
c i r as do cor rego joantá ou Fci-

com o "Pacuhy", e pela margem 
direita deste até o ponto inicial. 

- de Caburu', antigo S. Gonçalo 
do Brumado, no município de S. 
João d'EI-Rei, que terá as divisas 
seguintes : começa a linha divisaria 
no Carrego de joanna Bonita, di-
rigindo-se por este ao alto da Ser-
ra do Caburu' e segue por est,1 
até encontrar a estrada de Conc~i· 
ção da Barra, atravessando-a em 
linha ~ecta até alcançar o Carrego 
dos Ferreiros; desce por este até 
o Rio das Mortes (pequeno); sobe 
por este até a barra do Carrego 
Pega Bem e remonta este ultimo 
curso de agua até chega r ao al to 
da Cruz ; dahi procura a estrada 
de Conceição da Barra, seguindo 
por ella até ao Correg.o do Le-
nheiro; curva-se para a esquerda 
até attingir a Serra fronteira, atra-
ve sando esta e o valle do Areião 
e transpondo a serra do mesmo no-
me até as nascentes do Corrego 
do Bengo; desce por este até a sua 
confluencia no Rio das Mortes e 
por este, finalmente, até ao Carre-
go de joanna Bonita. 

- de Cachoeira de Santo Anto-
nio, no municipio de Claudio, com 
a seguinte divisa: Tem principio no 
rio Pará, na confluencia deste com 
o carrego do Corumbá; por este 



I!Gitrego. :teima á ua na cente , 
atravt~ssand a serra do 
â na:sc{lnt · do cor r •g d • . o-
mingos na di\(isas do n111nicipio 
de ltapcc •rica; pela · di vi as dos 
rnunicipioa de ltap cerica, Divirl'l-
polis e ltauna até a conflu ncia do 

orumbá com o rh.1' Pará, onde co-
rneçou. 

- de Campo do Meio, com S(!de 
na povoação d0 mesmo nome, nc 
município de Campo Gera s, com 
:ts eguintes divisas: a partir da 
barra do rio Sapucahy com o ria-
cho Aguas Verdes, seguindo por 
e te acima até a ponte que está 
acima da barra do Sapé; seguindo, 
então, pela estrada rea l á nascente 
do Carrego do Campo; e deste 
DOnto em direcção ao Sf:rrete de 
Engenho; e, daqui, acompanhando 
as antigas divisas de Dores aa 
Boa Esperança, com Tres Pontas, 
até o rio Sapucahy; e, pelo cur:;o 
deste rio abaixo, até onde te\·e 
principio esta demarcação. 

-- de Cnnna do Reino, com sédl! 
na povoação de Carvalhos, no mu-
nicípio de Santo Antonio do Ma· 
citado, com a seguinte divisa: C0-
mcça no rio Dourado na fóz do 
corrego S. Joãc•, confina11do com 
o município de S. Gonçalo do Sa-
puca hy, sóbe pelo cor rego de S. 
jotio até s u a.~ cabeceiras, destas ao 
alto da serra do Bagio. Voltanrlt• 
á esquerda Jl'~la referida serra até 
encontrar as ·na. centes do carrego 
Caeté. Por este aúaixo até su::t 
fóz com o carrego Lllmbary e por 
este até o rio Dourado, continua 
por este até n fóz do carrego Ui-
rau c por este aci ma até sua nas-
cente, , da h i ao alto da serra Ar-
ranca Rabo, por es~a até a serra da 
l.agoa, desta cí nascente do ribei-
rfto Canna do Reino, por este até 
o rio Dourado e por este acima 
até a fóz do carrego S. João, on.Je 
teve começo este perímetro. 

- de Centenario, com séde :10 
povoado de Santo Antonio do Mu-
tum, no municipio de S. Manoel 
do Mutum, com as seguintes divi-
c;as: todas as vertentes do ribeirão 
denominado Santa Elisa; pelo la-
do .t:i rei to .lté apanhar o divisor das 

agua daqu fie ribeirão e do Pltt'na: 
pelas vertentes d te até o rio S. 
Mano I, atrnvcs nndo este e apa-
nhando o divi or da ngua do cor-
rego• dcn minado Laginha, até en-
contrar o divisor das aguas do rio 
José Ped~o, de cendo por este di-
visor até encontrar o mesmo rõo 
José Pedro. 

- de Clranaan, com séde na pcl-
voação do mesmo nome, no muni-
cípio de Viçosa, com as s~guintt· -; 
divisas: da br.rra do Carrego S. 

I Luiz com o rio Casc.a, na fazenda 
Sebastião Lopes de Faria, seguem 
rio Casca abaixo até a barra do rio 
Sant' Anna, no Ioga r denominado 
E11tre Rios; por !!ste acima até '' 
barra do carrego Agua Fria, ''a 
fazenda no Limoeiro; J10r este cor-
rego acima até o e pigãu; seguem 
por este espigão, atrave sam o lfl-
gar denominado Pedra Chorosa, :1a 
estr:tr!a que vae para a Araponga, 
assim como o lagar denominacb 
Serrinha c r.ontinuam pelo mesmo 
espigão, atravessando os logart:s 
denominados ltatyaia, Bahu, ln-
gavá, até as cabeceiras cio corre· 
go S. Luiz; por este carrego abai-

,xo, até a barra, ponto de partida. 
- de Commendador Gomes, com 

:sé de na povoação de S. Sebastião 
jde Areias, que passará a ter aquel~ 
le nome, no município de Fn1ti:JI 
com as seguintes divisas: começa 
na barra do carrego Lageado, •JO 
rio Verde, divisa elo Fructal com o 
Prata; pelo thalweg do La geada '! 
de seu afflu en tc originaria da di-
reita, á sua )Jnscente no pontal 
das Forninhas; tbhi subindo a ser-
Ira (pelo Pontal) pelo chapadão, 
veio do espigão, contornando a fn-
7.Cndn dos Talhmlos ltté um pontal 
.front!)iro á casa q~:~ foi de pro-
priedade e residencia de João U r-
zçdo, á barra do carrego da invcr-
lada de Antonio Theodoro, no cor-
reg-o dos U rzedos; por este abai.·n, 
reio d'ngua, á sua confluencir. ;:o 
ribeirão S. Matheus; S. Matheus 
acima, veio d'agpa, á barra do 
orrego José Clatrdino; por este, 

~~ eíP d'ngua, á sua nascente na ser-
ta do Cortado; por e$ te acirn:J, 
pelo chnpndão, velo do esp;giío, 

.nassnndo pelo logar denomln~Jo 
·ca 10as. á cauecclra do carrego 
~·erfãoziltllo; por este abaixo, v...io 
d1 ~gll!tt á s11a confluencia no cor-
rc~o da :Pedra Branca; por est~ 
aoaixo, á baJ"ra do carrego da 
G&melleira; dahi pelos limites do 
Fructal com Uberaba. até os 11~ 
mites do Prata; por estes ao pon-
to de principio. 

- de Co,zego Marinho, com só-
de no povoado Sacco dos Bois, que 
pnssará a ter aquella denominação, 
no município de Januaria, com a se-
gUinte divisa: da barra r1o Riacho 
da Quinta no rio S. Pranclsco e 
P.ór elle acima àté suas cabeceiras; 
tlahi seguilldo os divisores de aguns 
até as cabeceiras do riacho da 
Cruz, por este abaixo até a b~rra 
no S. Francisco, e por este acrma 
até o pohto de partida. 

- de Crysfaes, com séde no 
povoado deste nome, no município 
de Sallta Maria de S. Felix, com 
a seguinte divisa: partindo da nas-

' cente do cqrrego A~ua. ~arada a~é 
sua cónfluencia no nbe1rao dos Pt-

' Jôes · 1 por e'ste abaixo até sua con· 
f l'u'e~ 'CI'a com o Suassuhy Grande, 
pór este abai o até a barra do ri~ 

'li ltão 'Bananal, por este acima até 
· ~hâ nascente na Serra do Gram~ 
fuá, e por ~ esta até a nascente do 

''cotfego Agua Parada. 
- de Doradoquara, com séde no 

•povoado 1do mesmo nome, no mt:· 
l!icipio de Monte Carme\lo, com ~s 
di'vi'Sas seguintest começando no no 

r Para'hyba - barra ·do Rio Doura~ 
.rdos segue, por este acima até 'I 
bnr.~a do ribeirão. ~e~ragem, div!i 
odindo com o muniCIPIO de PatrOCI· 
nio,tdahi dividindo com o district'J 
<la cidade -de Monte Carmello, se 

1 ~ue pelo ribeirão acima até sua ca-
hr.c~ti r a, e, desta: segue em rumo á 
cabe,ceira mais proxima do corr~lP 
das Gostas e ,desce por este aba1xJ 
até sua barra no Rio Perdizes, de,;-
re por este até o rio ·Parahvha •, 
~ope por, este at~ ? . barra do r~ o 
Dottrados, ponto Jn1~1al destn d · 

1 -Jllarc Cf.IO. . 
:- 1de Frlizbwf!o, com séde n' 

pov9ado <19 Rubim, que pa:;sarâ 11 
t r aquella d~nnminação, po ' mu• 

A. s. :._:29 

niciplo de Jequitinhonha, .com ns 
~t!yuintcs divisas: começam no cor-
rc:r,o José Ferreira, seguindo p:!lt> 
div;sor de agoas do carrego Azul 
,. do carrego Secco, pelo divisor 
rk:. corregos Paraguay e Forquillu, 
pelo divisor dbs corregos Morro c 1Bei.ja rlôr e pelo divisor dos corrc-
.gos Praus u' c Muquém até. a cou-
,fluellcia deste no corrego Chtle; por 
este ábalxo até a barra do Baixão 
F: :>or este abaixo até suas nasc.!n· 
t('.; continuam contornando as ca· 
heceiras dos corregos Voquin I) 

Formosa até as nascentes do carre-
go Boa Vista; por este abaixo ató 
sua barra no Rubim do Sul; por 
este ·até a bArra do Palmital; pelo 
divisor do Palmital e dos affluen-
tcs· dahi seguem pelo divisor ode 
·ilgi1as do rio do Peixe e do rio do 
Prado até as divisas com o Estado 
da Bahia: por estas até alcançar 
n r:11micipio ·de Theophilo Ottoni; 
seguem pelas divisas do municinio 
~e Jequitinhonha .e Theophilo Otto· 
ni até o divisor do carrego Agua 
Brnnca com os affluentes do rõo 
Alcobaça; dahi a barra do carrego 
Agua Preta no Agua Branca e d.1· 
hi" ao carrego rJoS,é , Ferreira, pont1 
de partida. 

·-· de Falhados, com séde na po· 
voação de S. Sebastião dos Fo-
·l't(ldos, que passa a ter aquella de-
:IOm innção, no município de Patro-
l'lll:o com as seguintes divisas: 

cdrneçando na cabeceira do rio 
Bagagem, no Jogar denominadt) 
Vallinhos, 'dahi seguindo sempre 
pelo espigão, deixando á esquerd!l 
élguas ·vertentes do carrego da Ran-
chnria, e dahi pelo espigão que di-
vide a Matta dos Falhados até a 
rstrada dos Fnnecos, por esta abai-
xe até ,o rio Dourados.. por este 
acima até a barra do carrego da 
Prata, por este aci!Tia até a su.1 
nascente, desta,. rumando em di ~e
r r.~o ;í ·cabeceira do cor rego ~o 
Bomiardim c por r.ste abaixo até n 
f?Onte na estrada real de Mont~ 
Carmello, por esta ,oaté u corrego -do 

··retiro e deste, pela linha r de l f\U~')
',mov.el tnnibcm de Monte Car,mello, 
n1 éo:1 'cabece ira do rio Bagagem, ·no 
V111linho, onde, começou. · 

' I . 
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- de Folha Larga, com sêde na 
povoação do mesmo nome, no mu-
nicípio de Peçanha, com a seguinte 
divisa: 

1 Começa nas nascentes do ribei-
rão ]11rema: da h i procura a serra· 
da E tiva e segue por ella até en-
contrar as vertentes do ribeirã 
Pirapetinga c, descendo deste ponto 
pelo divi or que separa aguas do 
Pirapetin~a das do rio S. PeliJG 
até 'encontrar ' o rio Suassuhy Oran .. 
de; desce por este até a barra do. 
rio S. Felix; sobe por este até 

:~ barra do ribeirão Jurema, sobe 
por e!lte até suas nascentes, pon1o 
de partida. 1 

- de Francisco Sd com séde na 
estaçfio deste nome, desmembrado 
dos districtos de N. S. da Oloril 
e Curimatahy, no município de 
Diamantina, com as seguintes di 
visas: 

Partindo do Rio Preto, na serra 
de Minas, segue por esta até d 
Jogar denominado Passagem, nq 
rio Pardo Grande, (divisas com 
S. João da Chapada); por este 
nhaixo até sua barra no Rio das 
Velhas (divisas com Conselheiro 
Matta); por este abaixo até a h· ' 
ra do Ribeirão Piedade; por este 
a~ima até a fóz do carrego do Vi-
nho; por este até as suas cabecei-
ras (divisas com o município de 
Pirapora); procura as cabeceiras 
do carrego da Cachoeira Secca, na 
Serra do Cabral; desce por esie 
até a sua barra no Rio das Pe-
dras; por este abaixo até o Rio Cu-
rimatahy; por este acima até a 
barra do Rio Preto; por este acima 
até a serra de Minas, ponto de pa r• 
tida deste perímetro. 

- de Franciscos, no município 
de Guapé, com a seguinte divisa: 

Começa na barra do Ribeirão 
da Vargem com o Rio Grande; 
sobe pelo Ribeirão até a conflui 
encia com o ribeirão da Batalha 
e por esse acima até a serra 
aquem d'o rnorro do Pião, voltando 
á esquerda pelo espigão até a es-
trada 1 do Agua Pé, vqltando á di-
reita, pela estrada, até a ponte do 
Pa:ty-Velho, dahi procurando o 
Ribeirão d' Agua Limpa, por este 

abaixo até o Ribeirão do Pium-
hy, '!travessa este em rumo á es-
trada que vae para o Anselmo, 
Regue por este até a vertente do ri-
beirão da Cachoeira, volta á direi-
ta, segue pelo espigão até a serra, 
e por este até a vertente do Tur-
co, seguindo ainda pela serra até 
as divisas do districto de S. João 
da Gloria, volta á esquerda por 
estas divisas até o Rio Grande e 
sobe por este nté a barra do ri· 
beirão da Vargem. 

- de Frei Sera[im, com sédc 
no povoado de Santa lzabel, que 
passa a ter aquetle nome, no muni-
cípio de ltambacury, com as se-
guintes divisas: 

Cnm o município de Capel/:-
nlla: - Da barra do rio Suruby, 
no rio V rupuca, sobe por este até 
defrontar o divisor esquerdo do 
rjo Noreth. 

Com o municipiq de Malacacllc-
fa: - Desse ponto, segue pelo rc· 
ferido divisor até frontear as ca· 
beceiras do carrego Aurífero, af-
fluente esquerdo do rio Itambacury. 

Com o disfricfo· de Itambacury 
- Desse ponto, procura as cabe-
ceiras referidas e desce pelo carre-
go Aurífero até a sua barra e de-
pois pelo rio ltambacury até a con-
fluencia do carrego da Lagoa do 
Peixe. 

Com o disfricfo de Egreja Nova: 
-Desse ponto continúa a descer o 
ltambacury até defrontar o divisor 
direito dp ribeirão Santa Izabel, 
toma por este divisor e depois pelo 
espigão que forma o divisor geral 
da bacia do ltambacury, procuran-
do as cabeceiras do carrego Aranã, 
e desce por este até sua barra no 
rio V rupuca. 

Com o municlpio de Peçonha: -
Dessa barra toma pelo Vrupuca aci-
ma até a barra do rio Surubi, pon-
to de partida. 

- de Garapuava, com séde no 
actual povoado denominado Gara-
pa, que se passará a chamar Oa-
rapu:wa, no município de Paracatu', 
constituído de par.tes aggregadas 
dos districtos de Rio Preto, Burlty 
e Lages, com as divisas seguintes: 
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paf,tindo das fabeceira do ribeirão, eguindo pelo errote que divide as 
denominado t'a to dos Cavallos, ho nguas• do Pervedouro com ns •do 
Scrrinha1 por e te abaixo até sua IÍ~iacho do Maranhão; dahi p lo di-
~R ra no ribeirão Canna Brava em visar que s para as agua que co'r-
Salobo, po este abaixo até . o , rio rem par o Gloria• das qu correm 
Rreto, .per este abaixo até a barra para o Maranhão; 1 dahl ~ lo Ser-
do) ribeirão Mamoneira, por esta. roto que divide as agua do Caran-
nclma até a sua cab ceira, desta á gokt que correm no districto do Di-
cnb c.eira do ribeirão Santa Cruz, vino, das ~ue vertem para o Mara-
desta em rumo á ponte do Pinto no nhão; e, da h i, pelo S rrote que di-
ribeirão S. André, da h i em rumo ~ vide as aguas do Carangola que 
cabeo ira1 do Carrego do Marquez, correm para S. Manoel do Boi das 
por e~te até o cume da Serra, por . que correm para o Maranhão até o 
c. ta , afora até o ribeirão da Matta ponto em que divide o distrlóto de 
ou 11abuca, por este acima, até a su S. Francisco do Gloria com o da 
cabeceira, desta em rumo a cabecel ci~nde; finalmen(e, d'ahi em linha 
ra do ribeirão Pasto dos Cavallo recta at(: fechar na cacoheira da 
onde tiveram inicio estas divisas. ~araúnal PPI\tO de partida no ria-

- de Grupidra com séde na po- cho do Maranhão. 
on~ão S~ Sebastião do ParanahyJ • -- de lbir'acatu', no municlpio de 

1/m·, no muhlcipio de Esfrélla dn Snl l Villn Brasilia, formado do territo-
eóm as segt1intes divisas: Come rio desmembrado dos districtos de 
çandd ná ' ponte dos Mdtta , sobre , Campo Redondo e Santo Antonio 
•rio B'agagem, descentlo por este até de Boa Vista, do referido munici-
o s'L11a I batra no rio Paranahy- pio, com os seguintes limites: da 
ha, . ubihdo por este até a ' cabeceira do cor rego de S. Felippe 
Mrrá do ' rio Perdizes por es otó a serra Geral; seguindo-se por 
tê ''acim~ nté a barra ' do cortego esta !tàté onde encontrar Ta bocas; 
<!Jo'r'dh ai por ~ste aciti1a até a su por este carrego acima, até a barra 
h'b ceira na estrada antiga do Por do carrego Riacho do · Meio1 por 

tó' Mão de. Pau.' segui do P,O esta este acima a\é . a. .foz do Santo An-
estraaa até a Serrinha, 'nas agufls tonioi por este I\CÍI11a nté sua CtJbe-
vertentes dh Chapada e Diogos, ceira; dahi rumo ~irejto ás cabecei-
cqfltintlando por aguas vertentes até ras Secca e Vacca Morta, inclusivé 
n Mattinha do Roncador, na estra até o carrego da Prata; ·por .e.ste 
dn dos Motta's descendo por est abaixo até confrontar com a cabe-
e'sttada até o po1ito onde teve co ceira dÔ S. Felippe, onde começa-
meço 'esta demarcaç1!0, ra111 3S diVjS S • 11 I ) ' f- 'de"'GuiJna ães, ol)l' séde n . _._ ,de lbi(i11ra,, com. séde no pp-
povo'f.1do' d~ , MaranH &o, que tet 1 \fOI! do S. Bened/1/ofo, no município 
a 1 u li t; nome, no munjclpio de Ca de Caldas, com as seguintes dlvi-
r'aMolá. comprehendendo parte d sas: " 1 
act\nll 11 tlistricto de S. F r ncisco do Cpmeça~1 na , serra do Pantano 

. Gloria, com as segui!1tes, diyi as: I aon,de se estabeleceu o marco das 
c'qmeça ra cacno~·ra da Baratli divisas de Calclt1s e qe Caracol: se-

I,Hl. ~P , (i acho .do Maranh.ão, pelo gue pelo nlto dél serra do,,, Pantano 
altos do Serrote q~ Baraunll, qu~ ~ depois dç Campestrinho, se~pre 
di v' de o d'stricto de S. Fran~isco aguas vert ntes qtÇ o bico on~e 
~~ qe S. Matheus; d'ahi p lqs alto 'verte para 'a va'r~e pr~ndE:; ~ es-
da. ~erra do Célpharnaum, qu~ divi- I li r~~ peln rf s fT<\, ~ I F' r,Cl~ilha e 
d,e ,o ~istricto de s~ Franciscq do ' ctepO IS I do Serr~ e n ~ o b co q l-
de $, Mathev.s i dph1 pelos altos da 

1 9 v "r
1

te'd~l.lra os te jppes; ~~~,i ,,e 1 á 
SCrJn dg I Çapharnaum dividin~Q ~S 1C1~qu erdn eJn rUillQ IÍ , 1 ~Qrte r \10 

·agua~ de S. Bento d s de S. Joao ç~mpQ1 e e. trada do T, nqu· tlo 1 no 
1do s.9cco:, nq dist icto de ~ombps; .nltQ da serr~ do, Junco,; ~ ~ fSque~~a 



~)elo , alto ,!(la serra .do !Jllnoo; .aguas

1

1dn ba'gG"n do 1Peixe, ,ponro de partl-
~ertentos até tOnbeoeirás do corre- •da. 'I 

1go ftjfi~a. ,e pelo alto, aguas ver- u - ~de • llhdos, no muuiolplo de 
<mtes tttó ~til trnda pnde verte pa- 'f8arbarena, com a gulnte dlvlsit: 

tr o, e~láozinho; 1ál direita p lo es-' >limita >porr um 1lado• com tal clda'de de 
J~gão l\chna ,até ·o alto da Serra da .Barbacer1u, sendo a tlivlsa o rio das 
,Redra rBJanoa; a •esquarda pelo ai- .Martes até o rribeirlo •da Conquls-
rto, s mptt! aguas vertentes âté as ta íQUe se~ve •de Jimit entre este dls-
,di.vi!las do rmunioipio de Caracol e triéto rerQ tle Bins ',Ji'ortes, por outro 
r tas, á 1 querd em rumo á serra a rlbettioga sendo a divisa o cor-
do Pantano rOnde teve começo. ·rego denominado da Candonga, por 

,-r .de .tlgreia Nova, com séde na outro l!om o municipio de Tiraden-
, ,povoação desse nome1 no municipiG 1 es, dimitado pelo rio Elvas, por ou-
~c tllambaaury, , com as seguintes tro /lado ,Jimita~se com o rmuniciplo 
divisas:, 11 de Prados, endo a divisa pelos al-

lSom • o di trir!fo de ltambacury. 1tos tio Morcego, seguindo os vallos 
L •IDa lcmifluencia do lcorrego da da ·fazenda da 'Ponte ou Quitani-

agoa dbt Peiixe tno rio ltambacury, lho, .de bcndo pefo ,corrego até o rio 
segue por aquelle atlitna ás suas ca- ,das Mortes. . . . .. 
be eira 1daJ1i ao alto do diviso - li~ Itabtqfo, oo muntcapto de 
,esquerdo , da bacia do rio Doce. Antonio Dias, com séde no povoa-
' Com o disfricto de Araná: do qe S. Sebastião de Pouso Ale-
De se ponto, segue pelo referido· di ,gre, .que te~â. aquelle n?me, com as 
.vlsor geral até a serra dos Aymo segulf\!es d1v1sas: partm~o do alto 
rés, limite com o Espirito Santo, d~ _Tnnda~e, segue dahi p~lo es-

,,no 1 ponto a que 1v.ae ter o divisor Dll{ao aba1xo .até a cabecetra d~ 
ecundnrio , en~re l as bacias do S. Pedra; e segumdo o mesmo espl-

josé, de um, lado, e do rio Mutum e , g~o, 9ivi&ando com o Jogar ,deno-
colitegos Cachoeirão e Areia Bran- nunadp Lilgoa, até o alto do tPrato 

, ca, do outro. , ~nsÇ>, espigão abaixo até a ponte 
1 Gdm 0 municlplo de Aymorés: do, .Rpncador; .s~ltando a ponte e 

·Desse• ultimo tponto, , segue pela li submcjo o espl g~~ ~té o alto do 
nlut tle ' cun\latlas 'etn , demanda da Macueo se~ue dtvldmdo com S. 
cabeceiras 1 d referido carrego Maraos, P~10l, Barro Pretq, Nas-

•IA'rein"B(anca, l de ce por este e de centes, 9u1lom~os, ~orent~s, Alto 
pois pelt.l rio ao E me 'até , a sua foz~ do ~n~hteta P1ssarrao aba.txo até 
n'O tio Doce. · ' 1 ílS .dlwt.sa~ com Carrego ~F no, pelas 

. . . . cabecetras do Bahu', nao compre-
Com o nwmctpw de Çaratmga:ZJ hcndcndo e te e si1]1 4~a11dros, Pau-

'Dessu c?nfluenc1a: conh ua. pelo ~:~! list;Js, ,Ç;t lhe irq~. Coração de Por-
tD~ce 'áé1ma até a confluenéla do r10l cq, e pelo alto com Matto Dentro, 
Su'<!ssuhy Grande. Serra dos Pintos. Matta, Taquary, 

Com o municipio de Peçanha: - , e pelo il lto até trindade, 1pqnto de 
1 Dcs'sê lpot to( pro'se~ue pelo Suassu. 'partid1\. . 1 

. hy <!lrande"acima1 é de ois pelo rio! - de ' Tfacy, com sé de na ' povoa-' 
Un puca\ setl áffll1 ~hte da margem1 cão elo T)lesnip, nome, no mtmil!ipio 
esq'ue' da) ''até a''barra do · Aranã. de Oorrs da 'B h Espen\nça, com 
, I i:om · o'1'distfiéfb de Frei Seraflm: as sedllintes divisas : 

''~e .. s~ ' :~~.h~ (~ue pelo Ah,mã acl-1 
1 C meca ,na "barra ~o ribeirão 

ma até''ã~1 's4 s cabeceiras, ~Jcança Af!uas Veriles, com o r1o Sapucahv. 
' o ·:blvis'dr i ·~ltd da,; bacia' do lta1tt- ~ por 1 nquelle ~cima 11t~ a barra do 
bàc' rt, "so 'e . pq1r esse divisor ~té r.orrego d;:t 1Lag6a, e p~r e~te .~cip1a 

': ehc litra( '8 '! H ivl ~,o r 'di ei to1'da ba- nté ~ 1'fRZ nda do Cam~o Re~ontlo, 
' 1 id ' 6 'ritiei1 ão;'sllhta Tzal:lel e1 por inçlusi\ré1

; dahi em rumq ao alto da 
'',' 11 '1 'a~flH t'é ó' io ' Ttambacu'ty1 .pe-1 serra, e voltando á' esquerda. pelo 
I lo 1~Ual sb6e ' 1~lfê a' 'ba'r à 'do 'cortego' 'alto Cia serra Graças a Deus, até 
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encontrar a divisas do municiplo 
de uapé, e descendo pelas alludi· 
das divisas de Ouapé atá o rio Sa-
f.lllCahy, e por este acima até o pon-
to de partida. 

- de ltaeU, com a séde do São 
Bento, no municlpio de Santa Bar• 
bara, com as eguintcs divisas: 

Rartindo pelo carrego da fazen· 
da1 de Manoel Pedro, em Santa Qui-
teria, pelo espigão ató o alto do fu.~o 
nil descendo novamente pelo cor-
rego até o rio, atravessando este, 
apanhando o corr go Capim Chei-
roso, seguindo por este acima até o 
morro do Penna á fazenda do cor-
reErO do O 1ça pelos espigões até o 
Gallego, descendo até o rio Concei-
çãb, por este abaixo até a ponte 
da ' Pedra que atravessa estrada 
de' Btumado, por este acima até o 
alto do Pai lgnacio, d scendo este 
nova111ente pelo carrego do Pai 
lgnacio até o Rio. 

- de lfanhomi, com séde no po-
voado deste nome, e no municipiJ 
de Queiroga, com as seguintes divi-
sas: parte da barra do rio Cuiethé 
comro rio Doce, subindo pela mar-
gem esquerda daquelle até o ribei• 
rfio .Jatahy· Grnnde, comp~ehenden 
do todas 1\S aguas deste; segue o 
di viso r de aguas dos ribeirões Jatn-
hv Gir:tndr. de um lado; c Vae-Vol-
t ~t ' rio Caratinga de outrb; se-
''lle aindil o divisor de aguas dos 
rihl,lriíPs Beiia-Pior e Queiroga e 
n de Beija-Flor c Bntflta até o rio 
Doce. 

- de lfaporrl , com séde no po-
vo;tdn deste nome. no município tle 
A ~assuahy, com as seguintes 1divi-
sas: ' 

Corheçam na b:trra do rio V. CCl\· 
ri11 . n:-t margem qsqt1etda do rio Je-
nuitinhonhq. pelo dito rio Vaccatla 
.~ci ma com suas vertentes i1 é a bar-
ril do ribeirão S. João: ' por este 
ac ima com suas · vrrtentc:s até 
suas cabeceira!' limita(Jdo com 
o n111niciQio de Salinas. Das 
rahr~çirns do dito rllielrão S. 
João, pelo alto .divisor de aj!uas até 
a oonta da serra do Vianna, desta 
pelb .espigão até a bhrra do corr~
go Baixa Grande; por este actm·a 

com uns vert nt 81 até uas t cabe 
cei1as1 d atas p los altôs dlvist>'res 
d aguas até as cab c ira do tl-
b irilo S. Antonio das Pihdoba , 
por este ' abaixo com suas vertelltes 
ató sun barra no rio Agu Pria por 
este abaixo até a barr do drrego 
Cnfundó á margem direita do dito rió 
pelo dito carrego C, fundó a I ma 
até o alto do Morro do Capim, dahi 
á cabeceiras do cortl?go ~a Cry~
talina e por este abaixó té sua 
barra no rio Oenipapo; el 'dito 
rio acima, com sltas vert~ntes' 1 até 
. uns ca eceira no Brejo Oran~Ç 
destas pelo alto 1 diviso" 1d agua~ 
:1té as cabeceiras do carrego SaiV ,r 
dor, por este abaixo com sua;; ver-
trntcs alé sua barra no rio )eqtl1ti~ 
nhonha, dalli por este rio adm; at~ 
o ponto d:1 Verc~a, na margem 4'-
reita do mesmo rio; datli em r~in 
direito á cabec(lira do corr gÇ> fiun-
do na Picad~ desta pelo espigão c 
alto divisor das agua& dQs rib~i
rõqs S. José c J\lagadiçp t~ ~ ca-
beceira do c n egÇ> d' Apt,a. p ç .c -
to :~baixo com sua~ vertent~~ a,te \1 
sua barra no corrcgo Morro Redon-
do: da IH por este corrego abaixo 
con1 ~11:1 5 ve rtent~s até sua l~í\rra 
tH] rio Jequitinhonha: no r estQ rio 
acima oom . uas ,vertentes até,, ~ll ça.-
ç.hoeira d,o Salto do l~tobA e d.alli 
oalo Jequitinhonha, auima até a ba~
m do rio Vacca~ia 1 onde comeQa-
ram 1 a!i • divisas. 

- de /tl f!Uarassu', com séde, na 
novoac·ãn do 1mesmo1 nomC~,u no tmu-
lli r·inin dli' S . Domini!'OS , do .Prata , 
rnm ns sr!!'uintes ldivisasl Comi o 
rli«trirtn dP 13nhvl nisl'. começa , pela 
h ~ m rfn riheiriío Antun s, 110 rio 
norP, rihnir~ ::1ci111< 1 até• a , hartlt 
r1 rorr~>rro S:111h• Crh'1. 1 e da h i sH-
hinr1n nnlo el'n i i'~O OjJe fj a á es-
riiiJrct:• rfn ref~rirln 'J r'b rre!!'01 jia a 
ndtn ~ltl'l dP S(\n A tl:tnio~ l'd~~ce 
~n rihPir~n · Oiirn 1 r. n 'rll> . se!!'Jli' 'do 
nrln~ ~ ltn : ' do TRm~\ '. 'C hirrl Oor-
r11frft . r té ':tR rfivil':l~ rfN~ Me rf .ir ~r 
riA r:>~ . Felirio M'Ór 1l a1 'h~ I Silv~ . 
rnm M:~~;oel Cn ~l o~' ri~ Mlr<~1n'~, 1e 

, l ' I J' I I) ·1 til 
P.mtlrn cllvntho rfn r~ilv, e ctlt ~e 
" ''" T • '' r. 't !I , IJI , J .~ .()!Ire lCO. t .om, Pi ISf ' 
de Sant'A;111a do Alfié, péfo ál(o' 1~a 
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fazenda do Taquaral seguindo á 
~squerdo até o nlto denominado En-
tre S r(a& seguindo á direitu pelo 
cume dn 1 Serra Pila tos, s guindo 
peJo mesmo rumo nt6 lts divi as da 
fazenda Loqrenço, no municipio 
de A11lonio IJia , de prorri •dadc 
de }oaquin) Moreira <tu ' ifvn, 
acompanhando n11 divh;as da mes-
ma• fazenda il de propriedade de 
,lo11é Maril\ de Assi:, até o alto de 

anta Mart11a c Fi f{ lH!i rcdo . Com 
os mu,,icipio · ele Antonio Dias e 
~ant' Anna de Ferros - pelo rio 
Pbiraçicaha ~ t é a ,sua foz no rio 

oce. Com o municipio de Cara-
hn y,a , J1clo rio . oce acima até a 
barra do ribeirão Antunes, ponto 
inicial de ta divisa. 

- de japoré, com sédc no po-
voado do mesmo nome, no munici-
pio de Manga, com as sccuintcs 
divisas: 

A partir da foz do Jnpor(;, no S. 
Francisco, por aquelle acim a até 
suas cabeceiras, por uma rccta, 
deste ponto. na dlrecçiio Estr.-Ocs-
te até a cabeceira do rio Cntindó; 
deste ponto, por urna rccta, na di-
recção Sudeste-Noroeste até as 
cabeceiras do rio Poções, por este 
abaixo até sua conflncncia rom o 
rio Cochá, por este abaixo até sua 
embocadura no Cnrinhanha; por 
este abaixo até o S. Francisco, por 
c te acima até a foz do Japoré, 
ponto de partida. 

- de jcquifibá de Ouanhães, · 
com séde no povoado deste nome, 
no municipio de S. Mi ghcl de Ou a- ' 
nhães, com a seguinte divisa: 

<::omeça a linha divisori11 deste · 
districto no rio Correntes, no pon-
to que defronta os espigões divi-
sores . esquerdos do Pompéo, sobe 
por este divisor até attingir o di-
visor entre o Corrente c o Santo 
Antonio, segue pelo espigão divi-
sor das ~guas dos rios Santo An-
tonio e Corrente Grande até alcan-
çar . os altos qu~ senaram a verten- · 
te egquerda do riheiriío S~o Fe-
llx, acompanhando es ·cs altos até 
a n.1argem do rio1 Corrente Grande, 
onde terminam suas divi. as com o 
districto de Travessão de Gua-
nllãç~. Oeste ponto sobe o rio 

otr nt • 1 rand I até ponto'' d 
pnrtida. 
' - de junnopnfis. l'()ru séd no 

p!Woritlo den mlnildo Pi uluca q Jc 
passa r á a chama r J nnopolls, ct>n~ 
Rtituido de part 11 dc~lll!~r ~-:adas 
do~ districto d • Bnrity c Formo-
so, no municipio d Pnracatú, com 
as divisas • eguiutcli: • come~ ando 
nas cabeceira!! do ribeirão Porto 
'rande, segue por ·stc nté sua 

barra no ribeirão S. mingós, 
desta por uma rec ta it erra do 
Burity, pela se rra ~tfóra :1té ri-
beíriío S. Vicente, por este nté !lUa 
barra no rio Utucuya, por este aci-
ma até sua cabcoeira, de~ ta até a 
Serra do Paranon, nas actuaes di-
vi!las do fi tarlo de Goyaz, n' uniçi-
pio dll formosa, dahi pela se rra 
Paranon afóra até a cabcccir{\ do 
r'ibei rã o Po~to Grande. 

- de jurumirim, com sédc na 
povoação do mesmo nome, no mu-
nicipio de Rio Casca, coh1 as se-
guintes divisas: começa na mar-
gem esquerda cto rio Casca, numa 
itaipava ou pequeua ' rachoeira, 
;~::ompa nha o espigão qt1 c se rve de 
divisor de aguas entre o corrego 

-da jacutin ~Za e o carrego jurumi-
rim ou Tatú, apanha o espigão que 
separa as aguas do cor rcgo das 
Pedras c Sant' Anna dos do Juru-
mirim, acompanha este divisor até 
apanhar o divisor das aguas entre 
o rio Casca e o rio Doce; segue 
por este divj sor até em frente á 
lagoa Ontnde, !lO espiqão da Ara; 
taça; desse espigãp desce, em li-
nha, recta, até a margem direi~a do 
rio ,Doce, 1110 ponto mais proximo, 
passando pelo espigão que serve 
de divisa entre os terrenos de José 
Raymundo, , lo~é Estevão e os de 
Carlos de Carvalho. Miraqda, c, 
acompa 1hando , o rio Doce, pela 
sua margem direita, vae até ~ foz 
do rio Ca~ca, subindo por este até 
o ponto de partida . . 

T de Lq_goa da Pratq_, cpm sédç 
na povoação de S. Carlos do Pan-
tano, q~1c passará a ter aq\lclla dc-
11011linaç~p. no municipio de Sqnto 
Antonio do Monte, com as seguin-
~e& divisas: começandq na qarra 

do rib irão . d 
S. Fran i , 
aci ma até povoado d Miranda , 
inclusive; dahi p la Irada de ro-
dagem que leva á séd do municí-
pio, até defrontar o corrego Bom 

uccesso, por este abaixo até o ri -
beirão Jacaré, pelo ribeirão jaca-
ré até o rio S. Francisco, por este 
aci ma até a barra do ribeirão an-
ta Anna, ponto de partida . 

- de Laj6o, com sédc no povoa-
do deste nome, no município de 
Quelroga, com as ·eguiutes divi-
sa : 

Parte da con fluencia do co rrego 
do Pedra com o rio Cuiethé: por 
aquelle acima até o alto da Serra 
que sepa ra as aguas do ribeirão 
João Pinto Pequeno das do carre-
go do Cuiethé ou S. Gonçalo; Re-
gue pela serra do João Pinto e de-
pois pelo divisor de aguas dos ri-
beirões Palha Branca e Bueno, até 
a serra da Agua Limpa, uas divi-
f:as com o município de Aymoréf: . 

- de l,.nssnncc , com séde na po-
voação do mesmo nome, no muni-
cípio de Pirapora, com as seguin-
tes divisas: começam, na margem 
esquerda do rio das Velhas, na 
barra do ribeirão Pedras Grandes; 
Robe por este até suas cabeceiras e 
destas, em rumo recto, a cabeceira 
do ribeirão dos Porcos c por este 
abaixo até sua barra no S. Fran-
cisco, e por este acima até a barra 
do rio de Janeiro; por este acima· 
até suas nascentes; dah i. pela ser-
rn do Espírito Santo, até as nas-
centes do cor rego Lavado; descem 
nor este até sua barra no rio das 
Velhas e llt' t l'~!t• abaixo até de-
frontar a estação de Lassance; da-
hi , em linha recta, até o mais alto 
espigão nos divisores de aguas, 
aoanhando as vertentes do rio das 
Velhas. seguindo sempre oela Ser-
ra do Cabral ou dos U ruguayos 
até as cabeceiras do ribeirão Por-
teiras; descem por este até suas 
barras no rio das Velhas; seguem 
por este até encontrar a barra do 
ribeirão Pedras Grandes, ponto de 
Partida. 

- de Marfinopolis, com séde no 
povoado do mesmo nome, no mu-
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nicipio de Uberabinha, com as e-
guinte divi sa. : s •guindo p lo 
Ub rabinha acima até a foz do 
carrego de Fronqueir , dividindo 
por um lado com o muni ipio d 
Abbadia do Bom Succe ·so o dis-
tricto da cidade cl Ubcrabinha, 
pelo carrego Fronqueiro acim a até 
11 sua mais alta cabeceira, e desta 
em rumo directo á cabeceira d 
corrego Maria Rita , afflt1 nt do 
c rrego Quilombo, por este abaixo 
até a confluencia do ultimo com o 
corrego Jacintho, por e te abaixo 
até sua foz, no rio das Velhas, c 
por este abaixo até a foz do rio 
U rerabinha, onde tiveram inicio es-
tns divisas, dividindo nes a outra 
parte com o municipio de Ara-
guary. 

- de Milagres, no povoado do 
mesmo nome, municipio de Monte 
Santo, com as seguintes divisa. : 
pit rtindo da confluencia do rihei-
riío Macahubas com o Areias, a di-
visa sobe por este até o corrego 
Marc11 l e por ell acima até a nas-
crnte deste; da h i rm linha recta, 
ao pico do morro . Sete Cabeças c, 
na mesma direcção. á nascente do 
corrego Fundão; depois por este 
abaixo até o ribeirão Macahubas, 
pelo qual desce afinal até o ponto 
de partida - confluencia do ri-
beirão Macahubas com o Areia •. 

- de Minas Vermelhas, com sé-
de na povoação do mesmo nome, 
no municipio de Patos, com as e-
gouintes divisas: da l)arra do ribei-
rão de Santo Antonio de Minas 
Vermelhas, no rio Paranahyba, ,por 
este acjma até o espigão da .Serra 
do Morro do Chapéo, por este aci-
ma até a cabeceira do carrego P,e-
dra Branca, por este abaixo até o 
ribeirão Curraleiro, oor este acima 
até sua cabeceira, desta por uma 
recta até a passagem da es trada 
do Pantano, no ribeirão Santo An-
tonio de Minas Vermelhas, ,por es-
te aclma até sua cabeceira, na ser-
ra das Caixetas, desta por uma re-
cta á cabeceira do corrego das La-
~res, descendo por este em divisa 
com o municipio do Patrocinio at~ 
o ribeirão · Sucury, deste. pelo lad"~ 
direito por uma recta, íl.,trav~s~an· 
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do a serra d Bonito até a calt•· tricto de Contagem, se ruindo at 
ceira do c rrcgo· l~nso, d •sccndo o M rro, onde se encontra um 
P,Or ste até o ribclrã tinto Anto- 1 espiRão até a jacuha • dahi ao al-
nio • de Minas Vermelhas e dcscen· 1 to do Morro da Malicia, onde teve 
do por e te ainda em limites com • começo. 
o municiplo de Patrocinio até ou-tra vez no rio Paranahyba - de Palmeiral, com séde no 

- de Morubdo , com séde. na po- po~oado de an,t~ .Rifa das Pal-
voação de Maranhão, municipio de ~IClf~S,t no mun1C1p1o de. . ' J?~é 
Santa Maria do Sua uhy com a os o elh(ls, com a segtllnte diVI-
'>eguinte divisa: irbeirão s. Felix ; sa:. começandp nn harra do Pira-
do Cipó e rio s. Pelix até a foz do pet1n~a, no rto Pnrdó, por aquel-
ribeirão Jurema ; por e te e pelo 1 le ac1ma .a!é a barra do corrcgo 
corrego Santa Cruz acima até as ' da Conce!çao, por este acima até 
nascentes deste ultimo; da h i pelo!. 1 ulna b?rnnha, c um cor rego pou-
csp1gõcs que formam o re!;tantc dn co abaiXO da estrada 9uc vae para 
bacia do rio S. Félix, até 0 ponto a Se rr~; por este ac1ma até suct 
de partida. cabec~1ra c desta até ao espigão 

·- de Neves, com sédc na povoa- de LUJz Prado, conservando aguas 
\ão do mesmo nome, no municiplo vertente· até ao cimo da serra do 
de Contagem, com as seguintes di - Zczé: .dest ponto acompanl\ando 
v~sas.: começando pela divisa do as diVI~as d? Est~do de Minas e 
d1slncto de Campanhã no alto do S .. Paulo .ate ao no ~ardo e dahi 
Morro da Malicia, de cendo pelo st~bllldo. no Pardo ate a barra do 
corrego das Pedras, e depois sobe Plrapc!Jnga, po1~t? ele parti9a. 
pela linha vertente até 0 espigão - d; Paranunm, com sede na 
qve fica nas divisas das terras dos povoaçao de Pouca Massa, que 
Pereiras; dahi . cort11ndo em tinha P~~s~ a ter aqucl\c ~ome1 no mu-
recta, vac ao Morro alto denomi- 111\IPIO d~ paraguassu, ~om as. se-
nado Tabocal, seguindo nelas di- gul!ltcs diVIsas: 
visas da fazenda dos Carijós até 0 Começa na barra do riacho Ou-
alto do Amollafoicc, deste até o ai- vidor com o rio Sapucahy c pelo 
to do sitio; des te ponto em deantc Ouvidor acima até o corrego Por-
nassa c limitar com o districto de tão de Chave c ~wbindo por este 
Vera Cruz, no alto do Sitio, seguiu- até a sua cabeceira, dahi pela es-
dll as divisas d~ antiga fazenda dn trada do Machado até o ribeirão 
Maravilha até o corre~o. deste em Ponte Alta e subindo por este até 
ru ~no certo ao espigão da mesma · a. barra do corrrgo Papagaio c su-
faz.enda da Maravilha. com a fa - btndo por este até a,sua cabeceira· 
zen da . d9 Campinho, c.:ontinún em da h i em linha rccta á cabeceira d~ 
aguas vertentes até confrontar com corrego Marnparra e oor este abai-
o Morro da Audicncia c dcst·e. pelo xo ~té o .riacho Ouvidor c por cs~e 
gr,ande rocht•do logo abaixo dll fa - abatxo até a barra do co rrego An-
zenda dos Pitou, del'tc, atraves- drcquicé c por este aci ma até sua 
sando o ribeirão <1a Mnttll vae ao cabeceira , desta á cabecei ra do 
alto · do Capá o ( m111dc; tt~hi em corrego do. Girau o por este abai-
deante s~gue a~ divisas das t'azen- o até o nacho Dourado, por este 
das ~o Matto Grosso c (luilombo. allaixo ~té o rio Sapucahy, ,c11 por 
~egu111do nor' aguas vertente até 0 este aba1xo até a barra do Üllvi-
nlto do Cruzeiro, na serra do Ti- dor. ponto de partida. 
.lt,tc?, apauh11n~o. !1este ponto ~s - de Palrimonio, no municipio 
dt Y.'~~~~ do 1~1un1Ctpto de Santa Qu1- de Correntes, com a seguinte di-
tena; scgtnndo esta por aguas visa: começa na Serra do Bomjar-
vertentes até o nlto do Caravclla c dim, nos divisores dos rios• Turvo 
fazenda do Racho, continuando Grande c Corrente, segue pbn estt' 
por aguas vertentes <tté o Morro e pelo divisor oom Obrr 'ntol de Ca-
Orand~, passa a dlvisa n com 01 dis- noa até ganhar as cabeceiras , qo 
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orr go do edr , desco por est 
(iuclusivc), atrav s a Turvo 

randc, ncomponhu para baixo até 
o cor!ego ~arangola, sobe por es-
te (tnclu, 1ve) · ató as cabeceira , 
ga nha o divi sor do Correntinho até 
a RCrra do Bomjardirn ponto de 
partida. ' 

- de Pedra Orando, com séde 
no povoado do mesmo nome no 
municipio de jcquitinhOI\ha, 'com 
os ,me mos limites do ~ctua l distri-
cto de paz. 

- de Pirapancma, com séde no 
povoatlo deste nome, no municipio 
~c Muriahé, com a~ divisas s •guin~ 
tcs: 

O tcrdtorlo comprehcnclido nas 
v rtentcs do rio Preto, a partir dos 
limite~ actuaes dos districtos de 
Dores de Victoria e Rosario da Li-
meira, ncima da foz do ribeirão 
''Canteiro", até a foz do rio "Sem 
Peixe"; affluentc da esquerda do 

:t!(th s entru o uruhi c o Bananal 
r t rra da ramma) até encontrar a 
~u 't'cci ra deste ultim . 
~·do f~rcsiclanla oattes com éde 

na povou,·ão do jaquilibcí, no rnuni-
ciplo de Manlw-mirim, com n se-
.guintc divisa : 

Partindo da •rra do rumarim 
(di vi as de Carangola) acompanha 
(•sta:: dlvisns at Cnpnra c verten-
tes d stc até os nltos do Hlbcirãn 
jn lttinga ; seguindo JJelo divisor 
d ste, e suas vertentes, segue pro-
curando as aguas do rio jequitibá, 
atravessando este, e a linha ferrea 
~ •guc em rumo aos altos divisbtes, 
at rnvessa a c::~trada ele rodagem, se-
gut• c111 espigão até o alto, vertentes 
do ribuirito Limeira, apa11hando as 
ltiVil'n:l de São Luiz, c por ellas até 
a lll: rra do Orumarihl - pohto de 
part;cla. 

- de Prudente de Moraes, com sé-
d ~ na povoação do mesmo nome no 

• • • I J 

As vertentes da margem direita nHuttctplo de Pedro Leopoldo com 
do rio "Sem Peixe" até 0 corrcgo 0 srguinte perimctro: comeÇa a li-
1'lndependcncia", afflucntc da nies- nila dlvis 'ria no corrcgo tieno")ina-
ma margem deste rio, inclusive as do Jequi tibam.irim, na divisas do 
vertentes desse cort·ego. municinio de Sete! Lagôas, c dahi, 

As vertentes do ribeirão Verme- em linha rccla, ao alto do espigão 
lho, que nasce no alto da serra de onde se encontra o cruzeiro da Boa 
Camargos, proximo no povoado Vi. ta, c dahi. ag11as vertentes, á 
deste Bome, em territorio do dis- ga rganté\ do T:1 Jllaril, no ponto em 
tricto da cidade de S. Paulo do que é atravessada pela E . . F,. Ccn-
Muriahé, correndo em dirccção a tntl do Brasil,. scJuindo dalli ao 
esta , margcando á direita pela es- corrcgo das Paim ira~. c ~hi, em 
trada publica que vae da ~éde do linha rcct:1 , á cabeceira do Capão do 
municipio á do djstricto de Rosa- Palmital, na parte mai · elevada do 
rio , da Limeira, ;;~té encontrar o se- spigiío l s •gui11do, dostt! ponto, e 
gundo corrcgo, affluentc da mar- !i11hH rec!n1 á Porteiro de Chnvo e 
gen1 1 direita do ribeirão Vermelho clahi ao conrc.~o da Aldeia e portes-
referido, a partir de suas nascen- te abaix0 até cncoutrnr :JR divisas 
tcs. 

1 
do. n unidpio de Sete L11gôa. 1 e vol-

dito rio Preto. 

- de Poaia, com géde no povoado tnndo no ; dias, ao jlOIIto inicial. 
dostc nome, no municipio de S<mt(l - de Quilombo, 1101 J11llnicipio de 
Matia de S. Ft!lix, com a seguinte 1 Corrente~. t•om a ,!ioguinte divisa: 
d.ivi~a~ partindo das nascentes do I Começa111~ mo 1 Guauhã~s, sqguc . pe~ 
nbet nto elo Bananal e 1 o r este des- lo Corrcgn Amlfl• Correia ganha o 
cendo até Rua confluencia no Suas- dj yjso r., elo Ri c\ 1 Beixc segnp por 
suh y Grande; por este abaixo até a I c~\~ ~ sçc :Jt(l ,a ~qnflue11ci d~ S. 
barra do rio Urupuca ;I(Jor este e 'F,Flix,n.d;a\1' ,volt~) '-l~a 1)!~e~ 1 ~aixo 
pulo rio Suruhi (s u,a ffluente) até qté ,E\ b.rn t\o tron go . fi''' & Cor-
a ~oz do corr~go Poaiuha,. por cstp ·ia,1,1 pto t c 1 qrtidé\ ' · 1 .d 
aouna at~ o p1co da Saplu~a. Gran- ,, - de, Santq Mnria , dfJ J Sua su{t~, 
dl:! e dah1 em deante (')CIO diVISOr de COI~l Qéd , n ~sta 1 PP\lOação11 1n , 111lli1Í· 
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cipi do me mo nom , om a e-
p,uint divisa: part da cal> c eira do 
orrego Agu11 PnrRda p r e I, pc-

lo rib irão Pllõ s abaixo até o Suas-
suhy Grand ; por c. te acima até a 
foz do rio S. Felix, por este acima 
até sua cabeccirns; dahi p lo divi- . 
sor de aguas, Serra da Gramma, 
até encontrar a cabeceira do corrc-
go Agua Parada, ponto de partida. 

- de Santa Victor/a, com sédc na 
povoação do mesmo nome, municí-
pio de ltuyutaba, com as seguintes 
divisas: Começam na foz do rio da 
Prata no Paranahyba; por aq uelle 
acima até encontrnr o corrcgo de 
Barreiro; por este acima até suas 
cabeceiras; destas em rumo a ponta 
da Serra da Agua Fria; pelo espi-
gão desta serra até defrontar com 
as cabeceiras da vertente do junco; 
por e ·ta abaixo até o Ribeirão de S. 
,leronymo; por este acima até a ver-
tente de Joaquim Cassimiro; por es-
ta acim~, até suas cabeceiras; des-
ta em · rumo direito as cabeceiras da 
vertente do Mattão, no alto da ser-
ra dos Patos; r)elo espigão desta; 
passando pelo estreito do Vigario, 
até a ponta da se rra que divide as 
IIJ!Uils do Carrego da Gramma das 
do Corrego do Barreiro; da ponta 
des ta serra em rumo certo ás cabe-
cciré#s do Corrego da Divisa; por 
este abaixo até o Ribeirão de S. 
Dominp-os; por este abaixo até o rio 
Paranahyba c por este acima até 
onde teve começo. 

- de S. Francisco do Humayfá na 
povoação do mesmo nome, no muni-
cipio de S. Manoel do Mutum, com 
a se~ruinte divisa: 

Todas as vertentes do rio Humay-
tá, até . encontrar as vertentes do ' 
carrego denominado Vermelho, que 
tem sua foz no rio S. Manoel e por 
este acima até apanhar as vertentes 
do mesmo rio Humaytá. 
, - de S. José' das Perobas, com 

séde na poroação do mesmo no111e, • 
no inunicip10 de S. Gothar~o. com 
as seguintes divisas: Comecando no 
rio lndayá, 110 porto do Chico Au-
relio, em : rumo á Cachoeira do Cor-
rego Fundo; da h! em rumo á nas-

c nlc d co rrego d Leop ldino; p r 
cti(c llbaixo até corrcg da Por 
quilhn ; por •st • aba ixo at '• o Bor-
rochudo, por 'Rt · ab;dxo nté a bar-
ra do corrcg Mn ria Preta ; da h i em 
rumo ;i nasccnt • do ribeiriío Pira-
p ·tinga; por este ultimo nbaixo até 
o lndayá c fin almente por este aci-
ma até o porto do hiro Aurelio, 
onde teve começo. 

- de Sapucaia de Ouanflães, no 
hlllltil:ipio de S. Miguel de Gua· 
nhãcs, com as seguintes divisas: 

Começam na barra do ribeiro Ra· 
mos, 110 rio Corrente Grande, sobem 
prlo leito daqucllc ribeiro até os al-
tos de sua nascente, rodeiam as ca-
becei ras dos ribeiro dos Marques e 
Cachimbo, descem pelos espigões 
que dividem as aguas do riacho Bo-
nito c que atravessam abaixo do po-
vondo do Taquaril, sobem pelo es-
pigão diviso r da · aguas do Carran-
c:t até os altos, seguem por estes 
c1:1 fúra até attini gr os espigões que 
dividem <ts vertentes esquerdas do 
ri:u:ho do Pompéo, descem pelos al-
tos dnquellas vertentes até o rio 
Corren te Grande, sobem por este 
rio a tr! a barra do ribeiro do!'. Ra-
ll10S, seu ponto de partida. 

- de Selu/Jal, com séde na povoa-
I':ÍO de Sapé, que passa a ter aq uel-
lc nome, no 111unicipio de Malaca-
,.,,cfn. com as seguintes divisas: 

Começa na cabeceira do rio Gra-
vt~ t<i pelos altos do lado esquerdo do 
mesmo rio. até a barra do ribeirão 
S:tnt<t M<tria r d<thi rumo direito á 
Pedrn F0rmosa, desta rumo direito 
~ cabeceira do ribeirão Empareda-
do c seguindo por este abaixo até 
sua barra no rio Sctuhal e da bar-
ra elo ribeirão Emparedado, pelo rio 
Sl'!uhal acimn até 11 barw do corre-
ro Grande, dahi pelos altos, lado 
r~ or•,.rdn do corrcgo Grande, em ru-
mo direito :\ barra do ribeirão ln-
vrrnadn e flor e~te ncima até a sua 
r:r hecPirll: dahi, lado direito. scguin-
cfo nelos Alto~ onde dividem as 
:11•um; rio rio Setubal com as aguas 
do rio Mucurv llté che~rar á cabecei-
rrt do ri0 Setuhal e desta cabeceira 
do rio Gravatá. 
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- de Tnpyra, c rn s de na povoa-
ção ~O llle 1110 n 111 ', no lllUnicipiO 
de Art.txú, cout us seguintes divisas: 
1-'nr!i uclo tia Barra do ribeirão do 
Inferno, segue por es te aci ma até a 
c() nflueucia do primeiro corrcgo que 
:;e ·hama Ememtadn; subindo á es-
querda pelo mesmo corrego até a 
estrada tia fazenda de Terencio Pe-
reira do Rezende; seguindo p r esta 
estrada á direita, aguas vertentes, 
at · <t cabeceira tio Cnpão ecco, na 
Fazenda tio Alfredo Hodrigues do 
V ;til c, no ponto em que se bifurca a 
•ntrada; continuando pela cstra.da 
da esquerdo, que deRC pelo rchro 
de João Pereira de Rezende, até 
f r ntcar n portei ta ·de um pasto vai-
lado no caminho que conduz á Ser-
ra c, ainda em aguas v rtcn tcs, ru-
mo sul até frontcar á barra do Ri-
beirão db Coulo com o rio da pon-
te de Ped,ra , sendo que até este 
p0nto (imita-se com o districto da 
cidade. 

Dahi seguindo a dita barra e, pe-
lo rio acima, até a primeira barra 
do corrego que vem do Sacco do 
Piãb em letras de Tercncio de Re-
zende, dividindo com o districto de 
Pratlnha; por este corrego até a 
porteira do vallo da Gercba; por 
es te vallo até a cabeceira da ver-
tente do Capão da Gamelleira; por 
esta vertente 11baixo, dividindo com 
o município de Bambuhy. até ao cor-
rego maior da Gamelleira; 'seguin-
do á direita nor este corrcgo acima, 
em divisas com Bambuhy e envol-
vendo n fa zenda de Antonió Perei-
rA de Rezende, até a cabeceira da 
vertente do Caoão do Gabriel; dahi · 
rnmo oéste até ao lado da serra do 

hnpndão e seguindo á esquerda, 
nela fazendn de Antonip P<'relra de 
Rezende, :t!é AO vallp do ~undo do 
nastQ do Brejão' e, tomando ao oés- • 
te pelo valto até as cabeceiras do . 
Rio das Velhas, em limites com 
B'ambuhy. ' ·n I 

Seguindo depois Rio das Velhas 
ahaixo, limitando-se com o municí-
pio• de Sacramento, ató a• oonfluen-

1 cia do Ribeirão do Inferno, onde 

te\' ' c m o u linhn p ri metro di vi 
s ria citada, 

- d 'J'ayobas, om séd no po-
voado ct 'l!le n me, no municipio de 
13m:ayuva, com a ·uguin te divisa: 

Da cabeceira tio V reda d' Anta 
até ll ll:t ~:onfluencin com rio Felix; 
por c lc abaixo até sua barra no rio 
Vcruc; por este ncima até sua con-
fluencin com o rio das Pedra c 
p ·la murgem csquol'da dcst • at o 
Morro Vermelho, nn pn sarem do 
Wboiriio do Onça, drrhi pela margem 
d:rcita de~tc uté o corr go dos Ba -
~:o~. p r o·tc corrego acima até sua 
rahcccira uonfrontando com o cor-
rego da Vereda; por ct<tu abaixo até 
encontrar o corrcgo do Brejão e fi-
nalmente por cslc até defrontar a 
~:~bccl.!ira do Vereda d'Anta. 

- de Torres, com séde na povoa-
çfto elo mesmo nome, no município 
de Cnratin gn, om as segltintcs di-
visas: Parte da conflucncia do cor-
rego Boachá (proximo á Cachoeira 
E~cura) com o rio Doce, subindo 
aq ucllc até a serra da Agua Limpa, 
seguindo o divisor de aguas dos 
ril cirões 13ugrc c Santo Estevão, de 
ut: t lado, c S. Canc!ido e Boi, de ou-
tro, até a se rra do Alegre 'c pela 
serr'a dos Torres nté a conflucncia 
dQ ri beirão do 1Aicgrc com o rio Ca-
r. tin g-a; por este 11cimn até a barra 
do corrego Ponte Alt:t c cl:thi pelas 
divisas do muni<.< pio de Quei'roga. 

- de Trindade, com sédc na po-
voação de Pontaratc, que passa a 
ter aquella dcnominaçiio, no municí-
pio de 'Malacacheta, cotn as seguin-
tes divisas: ' 

Pelo ribeirão S. João da Serra 
até sua foz no riheir~o da rrindade, 
comprehendidas suas vertentes; com 
o districto de Setubinha pelo ribei-· 
rão da Serr:1 c suas vertentes, até a 
I arra• do Trindade, e com Capelli-
nha e Agua Boa pelo Urubuc'a •aci-
ma, desde a foz do riheirão Trln-
r!ade até o Morro dos Pereiras,' coln· 
j)rehendendo ambas as vertentes do 
ultimo ribeirão. 1 

- de Ubah\1, no município de Vil-
la' Brasília, ·formado do ter'ritorio 
desmembrado do districto da Villa 
do mesmo ·nome e com os seguintes 



limites: da barra do rio Pacuhy no R::ts: pnrt dn confht l•ncia do ribci-
S. Francisco, pelo Pacuhy nclrna ril fll nrcn g:t com o rio Manhuas-
at 1 a ~nrra do Riacho Cnnôas; por ~~~ ·. suhi11do n m:trgem úir ita dn-
cst · actma até sua cabeceira na ver- qucllc até a sua co 11 flttcnria com 0 tcntu que fica fronteira á cabeceira c rrcgo do Crcthc; segue dahi pc-
do !~incho dos Santo ; por este abai- las serras que separam o ribeirão 
x~ até sua foz no carrego Oamel- Mvnrcng-a do ribeirão do Peixe c 
letra, por este :teima até a cmboca- 1 •-'!!~ cnhecciras do Crcthe até a scr-
uu.ra do carrego das Almas; por este r~ ~~~ Concciçfio, seguindo depoi 0 actma até sua cabeceira· de ta em clfvt-;or de aguas dos rios Preto e 
rumo direito pelo meio da chapàda, M1111h11 r. ssu' até as cabeceiras do 
nté encontrar o corrcgo denominado corrcgo do Vnlliío, c por este abai-
Riacho Grande; por este abaixo até xo ;tt.- o rio ,\11tnhuassu'. 
sua foz no S. Francisco; c final- -de Venda Nova, com !léde na 
mente, por e ·te acima ató a barra povoaç;io do mesmo nome no mu-
do rio Pacuhy onde aomeçou. nioipio do BeiJo Horizonte' com as 

- de Vau-Assu', com séde no po- seg-uintes divisas: ' 
voado do Onça, que passnrá a ter ~~meçam .no ponto cnt que 0 ri-
nquclla denominação, município de betrao da Onça faz barra no rio 
Ponte Nova, com a seguintes di- ~as_ Velhas, .dahi segpem pelo es-
visas: r>tgao dcnomtnado José Corrêa até 

Partindo da fazenda do Catinga, encontrar a linha da Estrada de 
11a margem do rio Pirangn, por elle Perro Central do Brasil , c, atravcs-
subirá, passando pelo Brecha até sando essa ll11ha, seguem ne lo cs-
n.barra do carrego do jartgada. Da- Pigão denominado Pau d'Oieo su-
ht apanhará o espigão que divide ns bindo ·nté o alto da se rra do ]abo-
aguas do Jangada com ás de Porto rema; deste ponto descem pelo cor-
Alegre e Peão, até encontrar as di- rego do Gabriel até a barra do 
visas do município de Viçosa. Por cor rego Perobas, c por este corre-
estas seguirá até a linha da estrada go até encontrar o corrego Palmi-
de ferro Leopoldina Railway, na tal, e ror.este corrcgo até o alto da 
garganta dos Carrinhos. Apanhan- serra do Palmital, em frente ao ki-
rlo o ribeirão Vau-Assu', por clle lomctro dezenove (f 9) da estrada 
descerá ate o primeiro espigão ab.1i ue automoveis de BeiJo Horizonte 
xo qa fazenda' Velha das Flores, c para Vesrasinno; deste ponto as 
por este espigão, dividindo as aguas diyi as descem pelo espigão fron-
clo Vau-Assu' e Amoras seguirá até temo denominado Patrimonio, es-
abaixo da fa zenda Barra Alegre . pigão abaixo' até encontrar o cor-
A travel'sa ahi o cor rego c alcança o rego de Anfonio· do Ma mede, e 
espigão da fnzenda Vista Alegre, e poP·este corrcgo abaixo até a bar-
flor clle descerá até as divisas desta ra ' do cor rego Manoel Gomes, e 
fazenda com 11 ' do Chale!. Por estn pGr,• este con·ego aeima até a Por-

teira. de Chave (até aqui em con-
rfivisa dt>scerá, atrnvcssando o cor- · fmntação com 0 município de San-
I'CJgo , .. nlcançando o espigão da ta L.uzia , do. Rio das Velhas); da 
Agua l.im[in. por ellc seguirá até ' Rorteira de G:have, as divisas se-
" 11 ontrar as divisas do Gravatá. guem polas vertentes do Brejo do 
Ahi ;1trnvessa rit a linha da Leopol- Quare!)ma, separando as aguas de 
rlinn Rnilw.1y o alcançado o espi!!"ão Venda Nova, das de Camf)anhã, até 
cl;:t ' gesmaria por Pile seJ!uir<i, clivi· o alto das Canoas, , alto da Pedra 
rlinclo 11 fa ?.enda do Engenho até 11 Preta, aJ.t9 da Manga,. Pasto Gran. 
Ro 11te Alta e, apanhando a fa zenda de, alto do SiqueirA. CaiJI.pO, do 
Barauna itlcançará a fa zenda do Ca- Meio, vertentes do Brejo do Cas-
tingfl . . ponto de partida. ·semiro até a ,pbnte dós ·Tabões, em 

.-r-De Veadinho, com séde no po- i3imto Pires (até aqui confrontan-
V,Qado! deste qome, no município de do" com o districlo de Gampanhã, 
Cé\ratmga, , com as seguintes di vi- . ·do ' município da;1 Góntagem): da 

Ponte do 'fabões, desce pelo ri-
beirão da Pampulha, que depois 
pas a a denominar-se da nça até 
a sua barra no rio das Velhas, on-
de teve principio. 

- de Vera Cruz, no município 
de Pedro Leopoldo, com as seguin-
tes divisas: 

Começam na divisa do municí-
pio de Santa Luzia, no alto do 
carrego do Barro, seguindo espi-
gão por aguas vertentes, passando 
entre Cungú e Bahú até o ribeirão 
do Lopes, atravessando este no 
ponto em que faz barra com o cor-
rego denominado Cabeceira .e sobe 
um pouco por e te até apllnhar a 

1estrada que da Vartea segue para 
1Vera Cruz e passando •pelo Alto 
de Maravilhas, Sobrado, Samam-

'baia, 'fapéra e espigão abaixo até 
o ribeirão do Matuto, atravessando 
este um pouoo abaixo da Barra, 
segue pelo espigão fronteiro, e 
sempre em linhas e •Vertentes até o 
.alto da Pedra Branca e dahi em 
deante passa a limitar oom o mu-
nicípio de Santa Quiteria pelas 
vertentes divisando terrenos do dr. 
Theodoro Ribeiro e Gercino Rocha 
e depois terrenos dos mesmos dr . 
'Theodoro e Theophilo Alves, se-· 
guindo ainda por esta vertente até 
o alto da serra do Tejuco, Cruzei-
ro, passando dahi em deante a li-
mitar o districto de Neves; do Cru-
zeiro por aguas vertentes pelas di-
visas da fazenda do Matto Grosso 
e Quilombo até o alto do Capão. 
Grande e deste atravessando o ri-
beirão da Matta, vae ao morro on-
de encontra um grande roéhedo -
logo abaixo da fazenda dos Pilões: 
- deste segue, confrontando com 
o espigão das fazendas de Maravi-

1lha e Campinho pelas divisaR anti-' 
gas da fazenda ·de Maravilha até o. 
sitio na <livi a do districto de 
Campan,hã, seguindo e!\ta divisa 
até o alto dos Pane)leirofi e dflhi, 
em ,rum,o pelq e~pigão abaixo até 
a l..agoa dos Marrecos, ';:ttravess;lll-, 
do o ribeirão, sobe pelo esoigão' 
até o alto do cor rego do 'Ba rro,1 
onde teve começo. I 

'- àe 'Vermelho Velho, com séae 
na povoação do mesmo nome, no 

3 

1municlplo de Caratlnga, com ;~s 
seguirtt divisas: 

Parte da serra do Boacl1á, nas 
divjsas com Abre Camp ; scqwre 
pelo divisor de aguas dos corn gos 
Santo Antonio, Palmital e depois 
pelo divisor de agttas de Santo An-
tonio e Pocona ~té o ribeirão V r-
molho e por este abaixo até os 
Serrotes que sepatam o corre~o 
dos Alves do corrcgo dos Botelhos 
até alcançar a serra da Conqui. ta; 
seguindo pelo divisor de aguas d,os 
corregos S. Bento e 'Oculo até as 
cabeceiras dos corregos, dos An-
drades e Santa Maria c pela. ser-
ra da Ferrugem atá a confluencia 
do carrego Batata! com o ribeirão 
do Oculo e dahi em linha recta até 
a confluencla do pequeno corrego 
dos Alves com o rio Matipóo. 

- de Vespasiano, com séde na 
povoação do mesmo nome, no mu-
nicípio de Santa Luzia do Rio das 
Velhas, com as segult1tes divisas: 

Começa na barra do carrego 
Sujo no ribeirão da Mátta; seglte 
pélo mesmo carrego até o ponti-
lhão da estrada de atltomovels, se-
guindo dahi pela referida eMtàda 
até encontrar as divisas de Venda 
Nova (município de BeiJo Horizon-
te) com o districto da oi~~de d~ 
Santa L(lzia e por estas dtvtsas ate 
Vera Cruz (município de Bedro 
Leopoldo), descendó dahi pelo co~
rego Grande até sua barra ho n-
beirão da Matta, e por ~te abaixo 
ao ppnto de partipa. 

- cde Viamão, na povoação do 
'lllesmo nome, município de Concei-

ão do Serro, cotn as seguintes di -
visas: começando pelo ·lado do 
Norte tomando por ponto inicial o 
alto da sem;1 na extremidade da 
fazenda Guarany na estrada · que 
vae para N. S: dp Porto de · Oya-
nhães e S. Miguel de qua~haes, 
seguindo pelo p~mt<l cuhntnant~ r <f a 
serra em direc~ão ao Poente, tp-
mando as cabeceiras Jo ,tibéirão 
S, Thotnaz, aconwanhan1db sep1~re 

. o pó~'to .etllminaht~ d : esDigão, q11e 
fica descendo o' ribeirão de S. Tllp-
maz á sua direitn, comprt!hen en~o 
todas as aguas que vertem pàra o 
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,corrego S, TI ?maz, segq!ndo pelo 
alto desse ~spt gão em d1recção á 
uma cachoetr~ grande, que fica nos 
terrenos ~a fazend'a de Jolió Ba-
ptista dos Santos, corhpr hend ndo 
todas as aguas verténtes p ra o ri-
beir? S. homaz e ~b~ suns pguas 
abatxo até sua barra çom o rio do 
Peixe; desse ponto aguas acima do 
rio do Peixe até confrontar com o 
espigão da divi a d~ fazenda da 
Saudade e a fa zenda denominada 
Paio~ - seguindo a divisa destas 
fa zendas até ~anhar a divisa da 
f,azenda Saudade cot.l o sitio deno-
minado Oamelleira, até apanhar as 
divisas por um corrego que separa 
a fazenda Saudade da fazenda de-
nominada S. João ou Salviamos 
de Bento José da Silva Velho; se-
guindo por este mesmo corrego 
até a barra no tibeirão de S. João ; 
por aguas deste abaixo até a bar-
ra. do Prata; geguindo por este 
actma até qpanhar as divisas de 
João José Soares que dividem a 
fazenda 1 denominada Poço d' Anta· 
seguindo Prata acima até apanha; 
as divisas de Anna Benta da Silva· 
seguindo pelo mesmo espigão atJ 
apanhar as divisas de José Tiapo-
ronco, continuando até as divisas 
de Prudencia Dias Duarte, seguin-
do por estas d:visas até apanhar o 
ribeirão do Achupé, descendo por 
este at~ apanhar as divisas da fa-
zenda da Gloria; · saltando á direita 
d? referido ribeirão, seguindo as di-
VISas da fazenda da Gloria, vae 
apanhar as divtsas de João Felip-
pe de Siqueira, seguindo por estas 
até ganhar as divisas do Elpidio 
Alvarenga Santiago e até encon-
trar outro espigão denominado 
Morro Grande, seguindo por ste 
até o rio do Peixe 'na Cachoeira do 
Espírito Santo; saltando ahi o rio 
do Peixe, seglte 'para éls divisas do 
município 1 de Santa 1A tn'a de Fer-

' ros com o da . Cot cetção já co-
n~~ci.dos até en~~ntrar ~s ~· mu~ 
ntctpto de Guanhaes 1e Cone ição 
~~mbem conhecidos e 1 ' ~~ r estas di-
1vtsas até encontrar as do ponto ini-
cial. 1 · 

SECÇÃ EOUN A 

Tran.~fercncia de dislrici~H · 
Art. 5. o - Picnm tr:t nsf i·idos 

os seguintes districtos:,' 
- De Barra Longa, dó n1unici-

pio de Matianna para o ue Ponte 
Nova. . 

- de BarroJo, do muni l: ip'o de 
Tirndrnfl!s parn o ~c Prados. 

- de Canna Verde, do m;trti ci-
pio de Campo Bel/o pnrn o de Per-
d- I UM, I 
. -:-. 11 c Con.ceiçcio elo \'11rvo, mu-

ntctpto de (.tra 1ga para o mun jci-
pio, de Uh . 1111 

- çle , Congon/ws do Campn1 de 
Ouro Preto para Que/u z1 anncxada 
ao mesmo districto a povoa~ão de 
Mattosipltos, çom as, vertentes pa-
ra o Rio Maranhão. . 

- de Cuyahá, do .muni cí pio de 
Caeté para o de Sabard. 

- de D. Viçoso, do municipio de 
Chrisfina para o de Pou.~o Alto . 

- de Espirito Sdnfo dos Coquei-
ros, do município de Campos Oe-
raes para o de Dores da Boa Es-
perança. 

- ~e Fama, do município tle 
A/fenos, pata o municioio de Pa-
ragua.~su'. , 1

' ' 

- qe N. S. do Porto de Gllfl-
nhães, do municipio de Canceiçtio 
do Serro para o de Guanhães 

- de Sanf' Anna do Paraiso, do 
município qe Sant'Anna de Ferros 
para o de Antonio Dia:;. . 1 

- de Santo Antonio da Coltlllllla, 
do município de Peçanlta para 01dc 
S. f oão Evangelista . 1 • I d 

- de Santo Antonio das Mari-
annas que se passará a chamar 
Barro Branco, do municlpio1 ddc 
Ubá para o de Rio Branco :' 1 

- de Sànto AntdiÚ da Olaria, 
do municlpio tle fio Pre(o Jjll ra o 
de Lima Dttarte. " • · 
I d s D . ' ' I I - e . omt'lgos ' de ~onfe 
Alegre, do mt.lnicipio de, Bdrliare-
na para o de Alto Rio Dqce. 

- de S. Francisço de ' Assis do 
Onça, de S. Jofío a'El-R~y para 
Tirqdentes. ' 
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- de Tayobeiras, do município I as nece arias rectificaçõ de di -
de Rio Pardo para o de alinds, visns. 
com os seguintes limites: No munioipio de ltabitra do 

Começando 11 :.1 confluencia do Campo : 
Rio da Ilha no Hio Pardo, seguem - do districto da Moeda para 
por este acima até a foz do rib i- a povóação de COco~1 que tcrú 
rã o Bom jardim; da h i pelo di visor aquella denomtnação . 
entre este e o rio Pardo até en- No município de Theophilo 01-
contrqr a f:?acia do Corr •go Tayo- toni: 
beiras (affluentc do rio Pardo); - do districto de S. José elo 
seguem contornando esta hacia Pampan. para a povoa~ão de Água. 
até encontrar o divisor de aguas Bcllas. 
entre o rio Pardo e o rio Salinas; - do districto de Urucú para a 
tomam por este divisor até defron- estação do mesmo nome . 
tar as cabeceiras do ribeirão Ca-
tulcsinho . 

Descem pelo Catulésinho até sua 
confluencia no ribeirão Taboca, 
formador do rio Salinas; sobem o 
ribeirão Taboca até encontrar o 

' corrego Areia, pelo qual sobem 
até suas cabeceiras, e dahi pelos 
altos divisores até os limites do 
districto de Agua Vermelha. 

Do ultimo ponto referido seguem 
pelo divisor que contorna a bacia 
do Salinas até defrontar as nas 
centes do rio da Ilha ; por este 
abaixo até sua confluencia no rio 
Pardo, ponto inicial desta descri-

SECÇÃ QUARTA 
Suppressão 

Art. 7. o Fica supprimido o se-
guinte districto: 

I - de Merces de Agua Limpa, 
do município de Santa Barba r a. 

SECCÃO QUINTA 
Disposições diversas 

Patrocinio de Guanhães. As di-
visas inter-districtaes deste muni-
cípio serão as seguintes: 

a) Divisas do districto da séde 
com o districto de Divino de Oua-
nhães. pçiio. 

SECÇÃO TERCEIRA 

Transferencias de sédes 
Art. 6.° Ficam transferidas 

seguintes sédes de districtos. 

Começam na barra do Ribei-
rão do Barro nv rio Tronqueiras1 

sobem pelo espigão da margem es· 
as querda deste até os seus altos e 

pelo divisor das aguas do Rio 
No município de Boa Vista 

Tremedal: 
do Tranqueiras até a nascente do cor-

rego das Pedras, por este abaixo 
até a sua confluencia no Ribeirão 
Betume, por este abaixo até a bar-
ra do corrego Queiroga, pelo espi-
gão qa margem esquerd11 deste até 
os altos divisores das aguas do 
Ribeirão Brejaubas. 

· - do districto de Santo AntÓnio 
do Brejo dos Marfyres para Ga-
melleira, passando o districto a ter 
esta denominação. 

No município de Bomfim; 
- do districto de Conceição de 

ltaguá para a estação de Bruma-
dinho, na Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasli. · 

No município de Caratinga: 
- do districto de Santo Antonio 

do Manhuassrí para a povoação do 
mesmo nome . 

No município de Diamantina: 
- do districto de Conselheiro 

Malta para Santo Hypolito, feitas' 

b) Divisas do districto da séde 
com o districto de Gonzaga 'de 
Guanhães. , 

Seguern os limites pelo divisor 
das aguas do Ribeirão Brejaubas 
até a nascente do ribeirão Palmital 
e pelas vertentes da margem es-
querda deste ate o RIQ ,Corren-
tes. 

c) Divisas do distric(o de Gonza-
ga de Ouanhães com o di~tricto de 
Divi110 de Ouanhães. 1 



Seguem pelo altos divisores da 
bacia do Correntes até o Rio Do-
ce, •na ua confluenola 100m ' O Rio 

· Correntes. . 
Art. 8. Ouapé. Os 'disttictos de 

S. Sebastião dos Franciscós e 
Araujos, comprehenditló 110 tettí-
torió1á margem direita db 'Rio Oran-
d.e f.ic m divididos entre si - 'pelo 
nberrao da Vargem &ste a sua foz' 
nté 'a 1édnfloertcia com 1o ribeirão 
da . Batalha e por este acima até 
onde cHc atraves a as divisas do 
município de Guapé com o de Pi-
umhy. 

Art. 9. Lavras. ...__ Fica incor-
porado ao dlstricto do Rosario o 
povoado Jenominado ' Frartci~co 
Salles, com divisas qde \ião men-
'tlbhadas: a começar 'tia confluencia 
do 'rio ' C~piv~ty corh o 1 cd~tego 'do 
Fonseca,~egurndo por este acima até 
s,ua comfluencia com o corrcgo do 
h-rnandes, 'S!ruintlo pbr ' {'~te até a 
•I'Ua masoenteJ e, deste ponto, na li-
nha. reota, até a Cachoeira dos Cru 
zes no Ribeirão ·da Olaria, subindo 

· por este até sua confluencia oom o 
oo;Nego de Laginha, pelo qual se-
gue até a nascente, e, deste ponto ' 
ípelo espigão acima até a serra d~ 
Cnmpest.re na divisa oom o distri-
ctq do Ingahy, por esta seguindo 

., até , ~ncontrar o rio Capivary, onde 
term111a esta demarcação. 

Art. !0. MJnga. - O districto 
•de Manga _ passará a ter as seguin• 
tes rtfi,visas: 

1Lifnita-se a IJéste com 0 de Mor• 
'l1inhos, pelo rio S. 1Frartcisco, até 
a foz do Jjaporé; por·este acima até 

••suas cabeceiras, por utna recta1 
deste ponto, na direcção Este-Oés 

· ~e até ·a cabeceira do rio Calindó· 
deste palito, por uma recta na di: 
recção Sudoeste-Noroéste até a 

rcab~ceiras do Rio 'Poções, por est~ 
11barxo até sua 'confluencia com 
rio tdchá, ''por este ab"aixo até 's u~ 
retnboccadUra llO Carin.·h'a'nha i da fo 
•do Cochá 1no Ca"rinhanha sóbe po 
este até sua confluencia çom o co .. 
'rego 1F ec:hei'ro Novo, da'hi1 erh de 

J
1arlte pelbs 'limites enfre os mpnici 
pios de Manga 'e de jà uarla. 

Art. 11. Mlralty .._ Começam 
na nascentes de Bom Succcsso c 
seguem até as ultlh1as cachoeiras· 
dnhi p lo alto da serra da Boa Vis: 
ta até o corrego, por ' ste até o 
Muriahé e por este até o carrego 
Vau e dahi ao espigão da Passa-
gem . 

A~t. .13. Pedro Leopoldo. - a) 
. dr tncto de Lapióha, no trtunrci-

pto d~ Pedro Leopoldo, passa a 
dcpon~rnar-se districto de Fidalgo 
c, tc~a como séde a povoação de 
Sumtdouro, que terá tambem aquel-
ln denominação. 

b) As divisas entre os districtos 
de Pedro Leopoldo e de Mattosi-
nhos são as seguintes: 

Vem pela estrada da Matta até 
o ponto em que esta é atravessada 
pela Estrada de F,erro Central des-
te ponto egue ·pela cerca da Estra-
da, apanha o corrego do Engenho 
da Serra e desce por este até sua 
ba rra no Ribeirão da Matta, ~e&te 
ponto atravessa o Ribeirão e sobe 
pelo espigão fronteiro até a estra-
dn de Mattosinhos, sae para a Flo-
resta, dahi segue em linha reeta 
ao açude do sr. Wenceslau de 
Paula Martins, e da h i em • outra li-
nha recta até o ponto da Serra 
d' Anta, já 1na linha de p ri metro 
do districto de Fidalgo. 

Art. 14. Pomba. - Fica anne-
ta da ao districro da cidade, no mu-
nicípio do Pomba, a parte denomi-
nada "Accacios", do districto de 
Bom fim, do mur1icipio de Pa1myra. 

Art. 15. Prata. - As divisas in-
tcr-districtaes deste município fi-
cam nssim modificadas: 

n) As divisas do distticto da sé-
'de com o de Bom .Jardim são as se-
~t uintes: A partir do rio Tejuco, na 
rharra do corrego "Samambaia", pc-
f~ ~ual sobe até alcançar o esplg-"iío 
"'.v's?~ das aguns do Tejuco e do 
R1berra Cocal; por e~te divisor 
1ft ~sque.rda: até alçançar a 1 di vis~ 
~o n1Lrntcrpro de Uheç~~~. 1 

~~ As di~\sas d~ i qi~~ricto . ~a sé-
~P ao mj!sm muntcipro com o dis-
t icto ~e'. Rio Ve~de 'ficam sendQ as 
~e'gtrintes: ' 

A partir do Rio Verde, na bar-
ra , 'do cor rego c,io Areão, pelo qual 
~oba qté alcanQar o espigão divisor 
das agua dos Rio Verde e Prata; 
p r ustc diviso r, /J. esquerda, até ai. 
cauçar as divi as do municjpio de 
lt~yutaba. 

Art. 16. Rio Pardo. - As divir 
as do <;listricto de Agua Quente 

são as seguinte : 
bo alto da serra da Gallinha nos 

limites do municipio do Rio Pardo 
com o d~ Boa Vista do Tremedal, 
cto alto do Barreiro Novo, dahi ao 
cume da "Chapada Alta", no rumo 
da cabeceira da "Vereda do Rus-
são", por esta abaixo até a barra 
do Rio Pardinho no rio Pardo; des-
te Jogar com rumo direito á fazenda 
dp S. Bartholomeu, da h i, pelo cor-
rego deste nome acima, margem 
direita, até a Chapada da Prata; 
dahi por uma recta ao carrego das 
Antas, por este abaixo até a sua 
barra no "Ribeirão" e dahi rumo 
direito ao Rio Maravilha e por este 
ncima até a sua cabeceira na linha 
divisaria do Estado de Minas com 
o da Bahia. 

Art. 17 . Santa Barbara. - Fica 
restaurado o districto de Brumado 
com as divisas anteriores á lei 5!56 
de 911, modificadas pelas do dis-
tricto de São Bento, creado na pre-
sente lei. 

Art . 18 . S. Domingos do Prata. 
- As divisas entre os districtos de 
Dores da Babylonia e S. José do 
Gramma, no município de S. Do-
rningos do Prata. (i~am constituídas 
do seguinte modo: 

Começando no Pontal, confiuen-
cin entre os rios Piracicaba e Doce, 
segncm a linha divisoria das aguas 
tlrstcs dois rios até alcançar a 
ac!ual divisa ele Dores de Babylo-
ni:~ com Sant'Anna do Alfié, seguin-
do-se por esta até o alto da fazen. 
tln do Taquaral. 

i\ rt. 19. Serro. - Fica perten-
rendo no districto de Nossa Se-
nhom da Mãe dos Homens do Tur-
vo a extensão territorial do dis-
tricto ~c Paulista~ que petas divi-
s:~s dadas pelo a h. 2." ao mur,ici-
pio de Sabinopolis não ficam su-
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jeitns administrativamente a este 
municipio. 

Art. 20. Tlteupllilo Ottoni. -O 
districto de Aymorés e sua séde 
pas am a denominar-se Indiana . 

Art. 21. Tiradentes. - O terri-
torio do municlpio de Prados, com-
pt·ehendido entre o rio Elvas e o 
rio da.s Mortes, fica pertencendo ao 
di tricto da sCde do município de 
Tiradentes. 

Art. 22. Tiros.- O districto de 
Aba,cté Diamantino, fica tendo a 
seguinte divisa : 

Começa na na cente do ribeirão 
da Gamelleira, desce por este até 
~ ua barra no rio Abaeté desce por 
este <Jté sua barra no S. Francis-
co; sóbe por este até a barra do 
rio Borrachudo; sobe por e te até 
a barra do corrego das Palmeiri-
nha ; sobe este carrego até sua 
nascente; desta, em linha recta, até 
a na cente do corrego das Palmei-
ras; desce por este até sua barra, 
no rio Abaeté; desce por este até a 
barra do cor rego do Grotão; so-
be por este até sua nascente; dahi 
sobe sempre até attingir os altos 
divisores, na Serra Grande; segue 
s mpre por estes divi ores até. en-
contrar a nascente do ribeirão da 
Gamelleira, ponto de partida. 

CAPITULO Ill 
Disposições geraes 

Art. 23. Os territorios que se 
deslocarem, por força desta lei, dit 
jurisdicção administrativa a que 
pertencem, sem indicação expres-
sa da jurisdicçã9 a que transferem, 
passé\rão a pertencer ao districto 
mais proximo dentro dos limites 
municipaes onde estiverem. 

Paragrapho unicQ. A fixação 
das distancias, para os fins des-
te artigo, será feita por decreto 

·do poder executivo, depois de rea-
li~adas as neçessarias verifica-_, 
çoes. 

Art. 24. As propriedades en-
cravádas em tim ' muriicipio ·e sujei-
tns administrativamente a outro, fi-
cn m pcrtenêcntlo ao município em 
que estiverem situndás. 



Art. 25. Os 'limites inter-munici· § t. o Pelo Presidente serão en• 
pae serão definidos por meio de viados todos os p~peis relativos 
accordo entre at~ Camaras e Conse- ao assumpto á commis áo Oeogra· 
lhos Deliberativos interessados. phica do Estado, a qual depois de 

§ l . • Para tal fim as municipali· 0 t r eshJdado, proferirá . seu pa-
d~ des nomearúo seus representan- recer e apresentará suas sugges· 
tes com poderes expressamente ou- tões até um ar1no antes de comple-
torgados em lei. ta r-se o decennio . 

§ 2•. • s municipios, por meio de § 2. o Os pedidos que não forem 
seus repre entante , firmarão com apresentados no prazo fixado nes-
seus vizi nhos um protocollo do qual te artigo não serão contemplados 
constará o accordo que realizarem. · para a organização do projecto. 

§ 3. • O accordo relativo a limi- Art. 29. A divisão administrati-
tes serã effec tuado dentro de seis va a vi gorar para o decennio que 
mezee . se vae abrir com a presente lei se-

·§ 4." Havéndo divergencia, os re- rá a constante do quadro annexo. 
presentan tes dos municípios men- Art. 30. Revogam-se as disposi-
ciónarão, com clareza, na acta que ções em contrario. 
se lavra r, os seus motivos. 

Art. 26. Si o accordo não fOr 
effectuado dentro de sers mezes, a 
contar da data dell ta lei, ou si se 
manifestar divergencia, a solução 
do lltjgio será deferida ao Presi· 
dct1te do Estado, que a submetterá 
d commissão Oeographica ou a en-
genheiros desta, para a respectiva 
déclsão e demarcação, observando-
lie os pr~ceitos do n. 2 do art. 66 
da Constituição do Estado e ~ 3. • 
do art. 12 da lei n. 556, de 1911. 

Paragrapho unico. O la~do de-
cisorio, quer no caso do artrgo an-
terior, quer na hypothese do pre-
~;e nte artigo, será sujeito á appro-
vação do Congresso Estadual. 

Art. 27. Devem permanecer as 
E\Ctuaes linhas divisarias, desde ' 
que, a seu respeito, nAo houver 
controversia. 

Paragrapho unico. As Camaras e 
os Conselhos Dellberatlvos, entre-
tanto, ppdem ~Iterar taes divisas 
si assim julgarem conveniente, pe-
lo processo reg11lado no artigo 20, 
e com a providencia constante do 
paragrapho unico do artigo 21. 

Art. 28. Tres annos antes de 
completa r-se o decennio da presen-
te divisão administrativa, as Ca-
maras Municipaes e demais intere~
sados deverão submetter ao Presr-
dent~ do Estildo suas reclamações 
e seu~ propositos para a nova re-
forma administrativa. 

Quadro da divisão administrativa 
do Estado de Minas Geraes 

ABBADIA DO BOM SUCCESSO 
Dislrictos: 

N. S. da Abbadia de Bom Sue-
cesso. 

Matto Grosso 
ABAETE' 

Dislri ·tos: 
Abaeté 
N. Senhora de Lo reto da 

da Nova 
S. Gonçalo do Abaeté 

ABRE CAMPO 
Disfrictos: 

Abre Campo 
Santo Antonio do Gramma 
S. João do Matipoó 

Mora-

Santo Antonio do Matipoó 
S. José da Pedra Bonita 
Sant' Anna da Pedra Bonita 

ACUAS VIRTUOSAS 
Districtos: 

Aguas Virtuosas 
Lambarysinho 

ALFENAS 
Districtos: 

Alfenas 
S. João do Barranco Alto 
S. joaquiin da Serra Neira 
Serrania 

ALTO RIO DOCE 
Dislricfo~: 

Alto Rio Doce 
S. Caetano do Chopotó 
Dor s dd Ttrrvo 
S. omi ngos de Monte Alegre 

ALVINOPOLIS 
Di lrictos: 

Alvinopolis 
Saude 
Fonseca 
S. Sebastião do Sem-Peixe 

ANTONIO DIAS 
Dislrictos: 

Antonio Dias Abaixo 
Jtabi rito 
Santa Anqa do .Paraíso 

CLAUDIO 
Dislrictos 

Claudio ' 
Cachoeira de Santo Antonio 

ARAOUARY 
Districtos: 

Araguary 
Sant'Anna do Rio das Velhas 
Piracicahyba 
Amanhece 

ARASSUAHY 
Dislrictos: 

Arassuahy 
Bom Jesus do Lufa ' 
S. Domingos de Arassuahy 
Bom Jesus do Pontal 
ltinga 
Commercinho 1 
Santa Rita do ltinga 
São Roque 
S. Pedro do Jequitinhonha 
Carahy (S. José de) 

ARAXA' ' 
Districtos: 

Araxá 1 
Nossa Senhora da Conceição 
Dores de Santa juliana 
Tapyra, , , , , 1 ARCEBUROO 
. Districto: 
Arceburgo 

ARBADO 
Districto: 

S. S bastiúo do Areado 
IW,UR\JQC,~ / 

Distrlctos: 
Ayuruoca 

arvalhos 
Boca i na 
Passa Vinte 
Livramento 

o 1 I o/ 

erranos b h 
AYM Rc'S 

.,, 

,,,, t\ 
Dislrictos: 

1 1 
,. 

Aymorés •'li' 
S. Benedicto I • f I' r 
Penha do Capim 
S. Sebastião do Alto Capim 
Resplendor 

1
, 

BAEPENDY 
Dislrictos: 

Baependy , 
S. Thomé das Letras 
S. Sebastião da Encru1.itha?a 

BAMBUHY I I 

Districto: /I I ' I 

Bamtiuhy 1 ., 
BARBACENA I ';.~ 

I . 

Districtos: 
1 

, 

Nossa Senhora ct'~ Pied'ad,e 'I de 
Barbacena 

Santa ' Bartiara do Tugllrio 
Desterro do Mello , ,, 
Pedro Teixeira , 
Campolide . "" c Sant' An'na do C'\ra dahX1 , • 
s. Sebastião dos Torr~s .• 
Bias Fortes 
Nossa Senhora• das Dóres dos 

Remedios 
Santa Rita d~ 1 Ieitippca , .. , 
Sant' Anna do Lrvramenfo 
UniãÓ' r 'I ,, 'I I, 111 
Santo Antonio da l)lertjoga 
s. José da Ress~qui~ha 1 ,. 1 

lhéos I ' I ,t, Pl ' 
BELLO HORI~b~J~, 1 

Districtos: 
Bello Horizonte 
Venda Nova ' 

Ih q~ I 'I" 
I " 11 I 1 • 
I lo J I . . I 



TREMRDAL 
Districtos: 

Tremedal 
S. Seba~tião de Lençóeg 
Santo Ahtd io tló Matto Verde. 
São João 'de Pernambuco 
Santo Antonio de Mamonas 
Santa Rita 
Santo Antonio do Brejo 'dos 

Martyres· 
S. João do Bouito 

BOCAYUVA 
Districtos · 

Bocayuva · 
Olhos d'Agua 
Terra Branca 
Barreiros 
Tayobas · 

BOM DESPACHO 
Districto: 

Bom Despacho 
BOMFIM 

Districtos: 
Bom fim 
Campo Alegte 
Rio Manso 
Dom Silverio 
Piedade dos 'Geraes 
Sant'Anrta do IParáopeba 
Bello V alie 
Porto Alegre 
Br thadlnho 

BOM SUCCESSO 
Districtos: · 

Bom Succesl'o · 
Santo 'Antonio do Ampal·o 
São joãó Baptista 
São Thiago 

· B<DRDA DA MATT A 
Districto: 

Borda da .M'atta 
BREJO DAS ALMAS 

District'o: 
Brejo das' A1mas 

BUENOPOLIS I; , ) I ' Dis riêtos: 
Buenopolls 1 
Joaquim Felicio .' ' 
Curimatahy 

CA'BO VERDE 
Districtos: 

Cabo Verde 
Barra 
Concetção da Boa Vist:l 

CACH EIRA 
Districtos: 

Cachoeira 
S. Antonio do ltahylfl 

CAETE' 
Districtos: 

Caeté 
Morro Vermelho 
Penha 
Roças Novas 

' União 
Taquarassu' 

CALDAS 
Disfriclos: 

Caldas . 
Santa Rita de Caldas 
lpuyu' na 
S. Benedicto 

CAMBU'HY 
Disfrictos : 

Carnbuhy 
Bont Retiro 
Bom Jesus do Corrego 

CAMBUQUIRA 
Dislricto: 

Camhuquira 
CAMPANHA 

Distric/os: 
Can\})anha 
Nossa s'etlllurn da Concei ão da 

Ponte Alta 
CAMPESTRI:. 

Dislridn: 
Campestre 

CAMPO RELLO 
Dislriclos: 

Campo B<!ilo 
Crystaes 
Nossa Senhora das Cnndeias 
São . Sebastião do Porto de 

Mendes 
CA~PO~ <,.IE I~A E(' 

Dislirctos: 1 
. 

Campos Geraes 
' Corrego do Otii'IJ 

. 
Espiri to Santo do Coq4eiros 
Campo do Meio 

CAPELLINHA 
Dislrictos: 

Capellinha 
Agua BOa 

CARACOL 
Districto: 
Caracol 

CARANGOLA 
Districtos : 

Carangola 
São Francisco do Gloria 
Divino do Espirito Santo 
Espera Feliz 
São Matheus 
Arrozal 
Guimarães 

CARATINOA 
Districtos: 

Caratinga 
lnhapim 
Entre Folhas 
Vermelho Novo 
Veri11elho Velho 

4171 

Santo Antonio do Manllttas~u· 
Veadinho 
Bom Jesus do Oalha 
Torres 
Sant'Anna do lmbé 

CARMO DO PARANAHYBA 
Districto: 
Carmo do Paranahyba 

li 

CARMO DO RIO CLARO 
Dislrictos: 

C;trmo do Rio Claro 
Conceição da Appart:cida 

CASSIA 
Dislriclos: 

Cassia 
Dclfinopolis 
Dôres de Ponta Alta 

CATAOUAZES 
Dislrictos: 

'a taguazes 
Sant'An(la c;Je, Cf!Jitg;uazes 
Porto de Santo Antonio 
Vista Alegre 
ltainaraty 
Cataguarinho 

Laranjal 
~ Neno 

• I I I 

CAXAMB U' 
Dislrictos: 

Caxambu' 
Soledade 

CHRISTINA 
Dislriolos: 

Christina 
CONCEIÇÃO 

Districtos: 
Conceição 
Corregos 
S. Domingos dq Hio do Peixe 

Murro do Pilar 
Santo Antonio do Rio Abaixo 
Santo Antonio da Tapera 
S. José da Brejauba 
Congonhas do Norte 
S. Sebastião do Rio Preto 
ltambé 
Paraúna 
Fechados 
S. José do Passa Bem 
Viamão. 
CONCEIGJ\0 0,0 RIQ VERDE 

Districto: 1 1 

Conceição do Hio Verde 

I 
CQNQl,JJSTil\ 

fli sl1 idos : \' 
Conquista 
jubahy. 

CONTAGEM 
!)is frirt ·~: 

Contagetn 
Campanhã 

Vargem da Paqtarw. 
Neves 

CORINTHQ 
I 

Disl ri elos: 
Corintho 
Morro da Garça · 

COROMANDEL 
U.slri rtos: 

Coromandel 

' I 

.. 

Abbadia dos Dourados d 

. G~r~ELL.O 
Disfricfos: 

Curvello 
Silva jardim ' '~ 1 • ., "' 

I ., 11 J oiJ I 11 

l 1 
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Piedade do Bagrc 
Andrequicé 
Trahiras 1' 11 
Paraúna 
Santa Rita do Cedro 
Santo Antonio da Lagõa 
lpiranga , 1 

Almas 
DIAMANTINA 

Districtos: 
Diamantina 
Curralinho 
Mendanha 
Rio Manso 

I I 

S. João da Chapada 
Dattas 
Gouvêa 
lnhahy 
Rio Preto 
Pouso Alto 
Mercês do Arassuahy 
Gloria 
Campinas de S. Sebastião 
Guinda 
Conselheiro Malta 
Francisco Sá 

DIVINOPOLJS 
Districto : 

Divinopolis 
DORES DA BOA ESPERANÇA 

Districtos: 
Dores da Boa Esperança 
ltacy . 
Congonhas 

DORES DO ATERRADO 
Disfrictos: 

Dores do Aterrado 
Garimpo das Canõas 

DORES DO INDA V A' 
Districtos: 

Dores do lndayá 
Espirito Santo do Quartel Geral 
Estrella ' 

ELOY MENDES 
Disfricto: 

F.loy Mendes 
ENTRE RIOS 

Districtos: 
Entre Rios 
Serra do Camapuan 

Silo B·raz do Suas\!llhy I 1 
. Sebasti ão dó il 

Desterro d Entre Rios 
l ~io do Peixe 
Lagoínha 

ESTRELLA DO SUL 
Districtos: 

Estrella do Sul 
Santa Rita da Estrclla 
Rio das Pedras 
Doliarina 
S. Sebastião do Paranahyba 

FORMIGA 
Districtos: 

Formiga 
Arcos 
Carmo de Pains 
Porto Real de S. Francisco 

FORTAlJE2;A 
Disfrictos: 

Fortaleza 
Cachoeira do Pajehu' 

FRUCTAL' 
Districtos: 

Fructa) : 
S. Francisco de Salles 
Commendador Gomes 

GUANHÃES 
Districtos: 

Guanhães 
Dores de Guanhães 
Braúnas de Guanhães 
Farias de Guanhães ' 
Pórto de Gdanhães 
Travessão de Guanhães 
leq uitibá de Guanhães 
Sapucaia de Guanhães 

GUAI~E' 

Districtos: 
Guapé 
Araujos 
S. Sebastião dos Franciscos 

GYMIRIM 
Districto : 

Gymirim 
GRÃO MÓGOL . 

Disfrictos: 1 

1 
Grão Mogol I 

Nossa Senhora da Cqr~eição da 
Extrema 
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anl Anl nio da llacambira 
anto Antonio do Riacho dos 

Machados 
S. José do Oorutuba 
Portcirinha 
Santo Antonio do Oorutuba 

GUARANESIA 
Districtos: 

Guarancsia 
. Pedro da União 

Santa Cruz do Prata 
OUARANY 

Districto: 
Guarany 

OU ARARA' 
Districtos: 

Guarará 
Bicas 
Maripá 

GUAXUPE' 
Districtos: 

Guaxupé 
S. Sebastião da Barra Mansa 

INCONFIDENCIA 
Districtos: 

Coração de Jesus 
Ex trema 
jequitahy 

ITABIRA 
Disfrictos: 

ltabi ra 
S. José da Lagôa 
Santa Maria 
Nossa Senhora do Carmo 
Alliança 

IT ABIRA DO CAMPO 
Districtos: 

ltab ira do Campo 
S. Gonçalo do Bação 
Moeda 
S. .José do Paraopeba 
Aranha 

ITAJUBA' 
Districtos: 

ltajubá 
Santo Antonio de Pirangussu' 
Soledade de ltajubá 

ITAMBACURY 
Districtos: 

ltambacury 
Aranã ~,. I' # •• , 

Frei era fim 
Egreja Nova 

ITAN HJ\NDU' 
Districtos: 

ltanhandu' 
S. jo é do Picu' 
Alagôa 

IT APECEI{ICA 
Districtos: 

I tapeccrica 
Nossa Senhorn da ores do Ca-

macho 
Senhor Bom jcsu da Pedra 'do 

lndayâ 
Nossa Senhora do D 'tcrro 
S. Sebastião do Curral 
Santo Antonio dos Campos 

ITAONA 
Districtos: 

ltatllla 
Carmo do Cajuru' 
Jtatiayussu' 
Conquista 
Serra Azul 

ITUY.UTABA 
Districtos: 

Jtuyutaba 
Santa Victoria 

JACUHY 
Districtos: 

lacuhy , 
Santa Cruz das Areias. 

JACUTINGA 
Districto: 

I ' 

Santo Antonio do jacutin ga 

JAGUARY 
Districtos: 

jaguary 
S. José de Toledo 

JANUARIA 
Districtos: 

Januaria I 

Brejo do Amparo 
Mucambo I' 

S. João das Missões 1 , 
Pedras de Maria d~ Cruz 



JEQUERY 
Uislriclos: 

Jequery 
Orotta 

JEQUITINHONHA 
Dislrictos: 

S. Mi 1Uel de Jequitinhonha 
S. João da Vigia 
Salto Grande 
Joahyma 

JOAO PINHEIRO 
, Dislriclos: 
João Pinheiro 
Catinga 
C'a:wo Brnva 
Veredas 

JUIZ DE FóRA 
Dislriclos: 

Juiz de Fóra 
Agu11 Limpa 
Paula l.it'la 
Rosario 
S. Francisr:o de Paula 
Vargt•m Gra'lde 
S. José elo Rio Preto 
Porto das Flores 
S. Pedro de Alcantara 
Sanl' Anna do Desterro 
S~~r:tndy 
Chacara 
Mathias Barbosa 
Mariano Procopio 
flemfica· 

LAGOA DOURADA 
Dislricto: 

l:agôa Dourada 
LAVRAS 

Dlslrictos: 
I .avras 
Conceição do Rio Granctc 
l~osa rio 
lngahy 
Carmo das Luminarias 
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Santo Antonio da Ponte Nova. 
Carrancas (Nossa Senhora da 

Conceição de) . 
Ribeirão Vermelho. 

LEOPOLDINA 
Dislrictos: 

Lcopoldina . 
Campo Limpo . 

Conceiçiio da Bõn Vi ~J t n . 
Providencia. 
Piedade. 
Rio Pardo . 
Recreio . 
Santa Isabel . 
São Joaquim . 
Thebas. 

LIMA DUARTE 
Uistriclos: 

Lima Duarte. 
Conceiçã.o de lbitipoca .. 
S. Dom1n gos da Ba~.:a1ca. 
Sant' Anna do Cararnbéo . 
S. Antonio da Olaria. 

LUZ 
Di ·trictos: 

Luz do Aterrado. 
Cor rego d' Anta. 
Esteios. 

MANO i\ 
Districios: 

Manga. 
Morrinhos. 
japoré. 

MALACACHETA 
Dislricios: 

Santa Rita do Mala~:achcta. 
Trindade. 
Setubinha . 
Setubal. 

MANHUi\SSU' 
Dislrictos: 

Manhuassú . 
Santa Margarida . 
São João do Manhnassú . 
Santa Helena . 
São Simão. 
São Sebastião do Sanamcnto. 
Sant' Anna do Manhussú. 
Alegria. 
São Luiz. 

MANHUMIIUM 
Dislriclos: 

Manhumirim . 
Presidente Soares. 
Dores do Rio José Pedro. 

MAR DE •HESP.\\NHi\ 
Dislriclos: •· 

Mar de Hespanha. 
Engenho Novo. 

Monte V ·rde. 
:u1to Antonio do i\vcntureiro. 

Santo i\ntonio do Chiad r. 
Penha Longa. 
São Pe.dr do Pequcry. 
Solcdade do Chiado r. 

MARIANNA 
Districios: 

Marianna 
Passagem 
S. Sebastião 
Sun1idouro 
Cama~·~os 
S. Caetano 
Cachoeira do Brumado 
San•a Rita Durão 
Furquim 
S. Gonça lo de Ubá 
Boa Vista. 
São Domingos. 

MARIA DE FE' 
Districto 

Maria da Fé. 
MERCÊS 

/Jistriclo: 
Mercês do Pomba. 

MINAS NOVAS 
Districlos: 

1 Minas Novas. 
Chapadil. 
Sucuriú . 
Agua Lintpa. '1 

Piedade. 
Veredinha . 
Caiçara. 

MIIU\HY 
Ois/ ri elos: 

Mirahy. 
Dores de Victoria . 

MONTE A\.,.EGIW 
f)istriclo: 

Monto 11\lcgrc. 
J\1\0N ~l'E ' Al~MELLU 

Distrlctos: 

'I 

1\\on te Carmcllo. 
Nossa Senhora da Abbadia 

.1\ gua Suja. 
lrahy. 
Doracloquara .. , 1 

MONTE SA.N ~rü 
Di ·tricfas: 

Monte SaÍ1.to,. 1 ' ·'·,I t. 

ão joiío Bapti~tn das Posses 
Milngrcs. 

M NTE CLAR S 
Districtos: 

Montes Claros. 
Morrinhos. ,, 
juramento. 
Bella Vista . 

MURIAHE' 
Districtos: 

I o 

São Paulo do Muriahé , 
Nossa Senhora do Gloria . 
Santa Rita do Gloria. 

anto Antonio do Gloria. 

•I 

Rosari da Limeira. 
São Francisco da Boa Fami li a . 
Patrocinio do Muriahé. 
Pirapancma. 
Bom Jesus da ~chocira ~lcgrc . 

MUZAMBINI;IO 
Disirictos: 

Muzambinho. !J 
Monte Bello. 

O !~EIRA 
Dislrictos: 

Oliveira. 
Carmo da Matta. . 
5ão Francisco de Paula. 
Japão . ' " 1 

ant' Anna do jacaré. 
i\ntonio Justiniano. 

OURO FINO 
Di s/ ri elos: 

Ouro Fino. 
Campo Mystico 
Monte Sião 

d 

Chrysolia 11 1 

OU.RO PI~ETO 
Distrl tqsl 1 

Ouro Preto 
Antonio Di~s 
S. Bartholoineu 
Cachoeira d'o Campo I 

1 Sojedílde . ,. 1 • 1 

Casa Branc'a ·· 
Antonio Pereira 
Ouro Branco 1 

.. 
I I 

. Gonçalo do AtJlUfi\IJ'fe 
Rio das Pedras 1. 
S. Julião ' t 
S. Gonçalo do Mqqt111 ·ti 1 1 



PALMA 
Distrlctos: 

Palma 
ysneiros 11 

I trupi russu' 
Silveira Carvalho 
Morro Alto 

PALMYRA 
Disfriclos: 

Palmyra. 
S. João da Serra. 
Conceiçao do Formoso. 
Dores do Parahybuna. 

PARA' DE MINAS 
Districtos: 

Pará. 
S. José da Varginha. 
Santo Antonio do Rio de S. João 

Acima. 
Matheus Leme. 
S. Gonçalo do Pará. 
S. Joaquim de Bicas. 
Florestal. 

PARACATU' 
Districtos: 

Paracatú. 
Ouarda-Mór. 
Rio Preto. 
Morrinhos. 
Lage. 
Buritys. 
Formosa. 
Garapicava. 
Joanapolis : 

PARAGUASSU' 
Districtos: 

Paraguassú. 
Paramirim. 

. PARAISOPOLIS 
Disfrictos: 

S. José do Paraiso . 
Conceição dos Ouros. 
Capivary. 
Sant'Anna do Sapucahy-Mirim. 
Gonçalves. 

PARAOPEBA 
Districl'os: 

Paraopeba. 
Araçá. 
Cordisburgo. 

.,. 

476 

PA A UATR 
Districto: 

Passa Quatro. 
PASSA TEMPO 

Districlo: 
Passa Tempo. 

PASS S 
Dislrictos: 

Passos. 
S. João Baptista do Gloria. 
S. José da Barra. 

PATOS 
Districtos: 

Patos. 
Sant' Anna de Patos. 
Senhora da Piedade da Lagôa 

Formosa. 
Dores do Areado. 

Santa Rita de Patos. 
Quintinos. 
S. Pedro da Ponte Firme. 
Andréquicé. 
S. Luiz. 

PATROCINIO 
Dislrictos: 

Patrocínio. 
S. Sebastião da Serra do Sali-

tre. 
Cruzeiro da Fortaleza. 
S. Sebastião de Passa Tempo. 
Santa Rosa . 

PATROCINIO DE OUANHÃES 
Districtos: 

Patrocínio de Guanhães. 
Divino. 
Gonzaga. 

PEÇANHA 
Districtos: 

Peçanha. 
Santa Thereza do Bonito. 
S. Pedro do Suassuhy. 
Santo Antonio da Figueira 
Sant'Anna do Suassuhy. 
Folha Larga . 
S. José do Jacury. 
S. Gonçalo do Ramalhete. 

PEDRA BRANCA 
Dislrictos: 

S. Sebastião da Pedra Branca. 
S. José do Alegre. 

I' 

Distrlclo : 
Pedro Leopol o· 
Mattosi11JlóS. 
Fidalgo. ' 

apim Branco. 
Vcra Cruz. 
1 rudenle de Moraes . 

PEQUY 
Districlos: 

Santo Antonio do Pcquy · 
Onça. 

PERDOES 
Uisfricfos: 

Perdões. 
Cannavcrde. 

PJRAPORA 
Disfrictos: 

Pirapora. 
Lassance. 
s .Francjsco de Pirapora . 
Guaicu~y . 

PJRANOA 
Disfrictos: 
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Piranga. · 
Oliveira. 
Braz Pires. 
Calambão. 
Santo Antonio do Pirapetlnga. · 
Porto Seguro. 
Guaraciaba. 
Pinheiros. 

PITANGUY 
Disfri~to : 

Pitanguy. 
Conceição do Pará. 
Cercado. 
Maravilhas. 
Abbadia. , 
Conceição do Pompéo . 
Papagaios. 

PIUMHY 
Disfrictos: 

Piumhy. 
Perobas. 
Bocaina. 
Pimenta. I • • 
S. Roque. 

POÇOS DE CALDAS 
Districto: ' 

Poços de Caldas. · ., ·· 

Dislriclo : 
Pomba. 
Taboleir . 
Silveiras. 
Piraúba. 

MBA 

PO!~TE N VA 
Districtos: 

Ponte Nova. 
Santa Cruz do Escalvado. 
Ampa 1o da Serra. 
tJrucú. N 1 Piedade da Ponte ova. 
Rio Doce. . s. José dos Oratonos. 
Vau-Assú. ' 
Barra Longa·' 

. POUSO ALEGRE 
Districtos: 

Pouso Alegre. . 
Nossa Senhora da Esttva. 
S. José d Con'gonhal. 

POUSO ALTO 
1 

Districtos: 
Pouso Alto· , 
Sant' Annâ do Cap1vary. 
D. Viçoso. 

PHADOS 
Districtos: 

Prados. . 
S. Francisco Xavier. 
o ores de Campos· 
Barroso. TA PRA 

Districtos: 
Prata. 

I' 

Bom Jardim. .. , 
Rio Verde .. 

JTANHOMI 
Districtos: 

ltanhomi. 
Floresta. 
Cuieté. 
Lajão. 
Tarumirim. 

QUELUZ 
Districtos: 

Quetuz. 
Altó Marànhão. 



anto Amaro. 
Ca a ra nde. 

478 

an ta Barbara do Monte Verde. 
. ebastião de Taboão . 

ant' Anna do Mor r da Chapéo. 
Cattas Altas de Noruega. 
ltavcrava. 

N. enhora ctn Concei ão do Bo-
queirão . 

Lamim. 
Caranahyba. 
S. João ~o Carrapicho. 
Capella Nova das Dores . 
Christiano Ottoni . 
Congonhas do Campo. 

RIO BRANCO 
Districtos: 

Rio Branco. 
ão Geraldo. 

Guiricema. 
São jos~ do Barroso. 
Santo Antonio das Mariannas. 

RIO CASCA 
Districtos: 

Rio Casca . 
São Pedro de ferros. 
São Sebastião de Eintrc Rios. 
Jurumi rim. 

RIO ESPERA 
Districto : 

I~ i o E~ pera. 
RIO J SE' PEDR 

Districlos: 
Santo Antonio do I~ io José 

dro. 
S. José da Ponte Nova . 
Passagem do José Pedro . 
Pockrane. 

RI@ N0JVO 
Districtos: 

I~io Novo . 
Piau. 
Uoia n~ . 

HIO PAIWO 
Districfos: 

l< io Par do . 1 

Nossa Senhora do Pítlrocinio da ' 
Serrn Nova. 1 

S<io João do Paraíso. 
A~ua Quente (Sant' Anna da) . 
Veredinha (N . Senl1 r;1 ~~~ Aju-

da da) . 
RIO f'RE1f0 

Districfos: 
l~io Preto . 
S. Sebastião do 8AfJTçado .. 

Santa Rita da Jacutluga. 
RI PIRACICABA 

Districto: 
S. Miguel do Piracicaba. 

SABARA' 
Di trictos: 

abará. 
Lapa . 
Raposos. 
Cuyabá. 

SABINOPOLIS 
Districtos: 

Sabinopolis. 
S. José dos Paulistas. 
Quilombo. 
Patrimonio . 

SACRAMENTO 
Districtos: 

Sacramento. 
S. Miguel da Ponte Nova. 
N. Senhora do Desterro d Des-

emboque. 
São João Baptista da Serra da 

Ca11astra. 
SALINAS 

Districtos: 
anto Antonio das Salinas . 

Passagem da Vereda. 
Agua Vermelha. 
Santa Cruz de Salinas. 
Tayobeira . 
SANT'ANNA DOS FEI~ROS 
Disfrictos: 

Sant'Anna. 
S. Sebastião dos Fcrrei'ros . 
Sete Cachoeiras. 
Joancsia. 
Santo Antonio de Caratiqga . 
Esmeraldas. 
Sa nta Rita do Peixe . 
ltauninha. 

SANTA BARBAI~A 
Disfrictos: 

Santa Barbara. 
S. João do Morro Grand~, 
Cocaes. 

n1o São Francisco. 
Cattas Altas. 
S. Gonçalo do Rio Abaixo. 
Conceição do Rio Acima. 
S. Bento. 
Bom Jesus do Amparo . 
Brumado. 

$ANTA CATHARINA 
Distrlctos: 

Santa Catharina. 
Conceição d Pedra . 

SANTA LUZIA DO HI O DAS 
VELHAS 

Distridos: 
Santa Luzia. 
Lagoa Santa. 
Prudente de Moraes. 
Baldim. 
Ribeirão de jaboticatubas. 
Riacho Fundo. 
Vespasiano. 

SANTA MARIA DO SUASSUHY 
Districto~: 

San ta Maria do Suassuhy. 
Poaia. 
Crystaes. 
Morubáo . 

SANTA QUITER!A 
Disfrictos: 

Santa Quite ria. 
Capelln Nov:t do Betim. 

EXTREMA 
Districto: 

Ex trema. 
SANTA RITA DO SAPUCAHY 

Districtos: 
Santa Rl~a do Sapucahy . 
S. Sebasti ão da BeiJa Vista. 
SANTO ANTONIO DO MA-

CHADO 
Disfrictos: 

Santo Antonio do Machado. 
S. João Baptista do Douradi-

nho. 
Canna do Reino. 

SANTO ANTONIO DO MONTE 
Disfrictos: 

Santo Antonio do Monte. 
N. Senhora da Saude. 
Lagoa da Prata . 

TIROS 
Dislrictos: 

'anto Autouio dos Tiros . 
S. José do Caua Irão. 
Abaeté Diamantino. , 
S. D MINGO O PRA'T'A 
Districtos: 

S. Domingos. 
Sant' Anna do Alfié. 
Dionysio. 
Vargem Alegre . 
Babylonia. 
Santa Isabel . 
llhéos do Prata. 
S. jo é do Gramma. 

S. FRANCISCO 
Districtos: 

São Francisco. 
Morro . 
Conceição da Vargcm. 
Serra das Araras. I 

Urucuia. 
Santo Antonio da Manga de S · 

Romão . . _ 
Nossa Senhora da ConCCi çaõ do 

Capão Redo.ndo. 
S. GON ALO DO SAPUCAHY 

Distrlctos : 
S. Gonçalo á o Sapucahy. 
Volta Qrande. 
Santa Isabel. 
Retiro. 
Paredes do Sapucahy. 

S. GOTHARO.O 
Districtos: 1 

S. Gothardo. . 
S. Jeronymn dos Poções. 
S. losé das Perohas . 1 

S. Francisc das Chagns . 
ITAMARANDYBi\ . \ 

Districtos: 
Úatljn çaudyba . · 
Barreiras . 
Penha de França. 
Lo rena. 

. S. JOÃO D' EL-REY 
/1 

Disfrlclos: 

I' 

S. joi'ío d'EI-Rey. I ,.,, 1 

Santo 1\n'fouio 'do Rio 1 dàs Mor-
tes . ' , 



Santa Rita QO Rio Abaixo . 
S. Miguel du Cajurú. 
N. enhora da Conceição da 

Barra . I 

N. Senhora de Na arctl1 . 
S. Gonçalo de lblturllna . 
Brumado. 

S. JOÃO EVANGELI STA 
Disfricfo,s: · 

S. João Evangelista .. 
S. Sebastião do J?intos. 
Santo Antonio da Columna . 

S. JOÃO NEPOMUCEN 
Disfrictos: 

S. João Nepomuceno . 
Descoberto. 
Tarú-Assú. 
Santa Barbara . 
Rochedo. 
S. José da Cachoeira. 
S. JOSE' DOS BOTELHOS 
Dislridos: 

S. José dos Botelhos . 
Santa Rita das Palmeiras. 

S. JOSE' D'ALEM PARAHYBA 
Districtos.· 

S. José d' Além P~rahyba . 
Angustura 
Sant' ~nna do Pirapetinga 
S. Sebastião da Estrella. 
Volta Grande. 
S. Luiz. · 
Espirito Santo da Agua Limpa. 

SÃO MANOEL 
Districtos: 

S. Manoel. 
Pinho.tiba. 

S. MANOEL DO MUTUM 
Districtos: 

Mutum. 
S. Sebastião d·o Occidente. 
Bom jardim . 

1 S. Antonio do Mutum. 
S. Francisco do Humaytá. 
S. PEDRO DE ALCANTARA 

Districtos: 1 1 1 

S. Pedro de Alcantara. 
S. Antonio da Pratinha. 

S. SEBASTIÃO QO PARAISO 
Districtos: 

bastião do Paraiso. 
uayanazes . 

Espírito Santo do Prata. 
Capetinga . 
Guardinha. 

S. TH MAZ DE AQUJNO 
Dlslricto: 

S. Thomaz de Aquino. 
SERRO 

Districtos: 
Serro. 
S. Antonio do Rio do, Peixe. 
N. Senhora dos Prazeres do Mi-

lho Verde. 
S. Antonio do ltambé , 
S. Gonçalo do Rio das Pedras. 
S. José do ltapanhoacanga. 
N. Senhora Mãe dos Homens do 

Turvo. 
N. Senhora da Penh·a do Rio 

Vermelho. 
SETE LAGOAS 

Districtos: 
Sete Lagoas. 
lnhauma. 
Jequitibá : 
Burity. 1 

Fortuna. 

' 

SILVESTRE FERRAZ 
Districios: 

Silvestre Ferraz. 
S. Lourenço. 

SJLVIANOPOLIS 
Districtos: 

Silvianopolis. 
Espirito Santo do Dourado . 

THEOPHILO OTTONI 
Districtos: 

7neophilo Ottoni. 
Poté. 
Rio Preto. , 
,Aguas Bellas . 
Urucu'. 
Indiana. 
Concordia. 

111 I 

, ,,\ ( 

' /, • J I 

.1 11 

,, 
I I 

TIRADENTES 
Distriçios: , 

\ 

Tiradentes. , 
S. Francisco d~ Assis ~o Oqça. 
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TOMBOS 
Distrlcto: 

Tombos. 
TRES CORAÇOES D RIO VERDE 

· Districto: 
Tres Corações. 

TRES PONTAS 
Districtos: 

Tres Pontas. 
Sant'Anna da Vargem. 
Pontalete. 

TURVO 
Districtos: 

Turvo. 
S. Vicente Ferre r. 
S. Bom Jesus do jardim . 
Arantes. 
Madre Deus do Rio Grande. 

UBA' 
Districtos: 

Ubá. 
Sant' Anna do Sapé . 
S. José dos Tocantins. 
Rodeiro. 
Divino. 
Conceição do Turvo. 

UBERABA 
Districtos: 

Uberaba. 
Conceição das Alagoas. 
Dores do Campo Formoso. 
S. Miguel do Verissimo. 

UBERABINHA 
Districtos: 

Uberabinha. 
Santa Maria. 
Martinopolis. 

VARGINHA 
Districtos: 

Varginha. 
Carmo da Cachoeira. 

VIÇOSA 
Districtos: 

Viçosa. 
S. Sebastião do H erva I. 
S. Miguel do Araponga. 
S. Sebastião do Coimbra. 
S. Antonio dos Teixeiras. 

S. Sebastião da Pedra do Anta. 
S. Vicente do Oramma. 
S. Miguel do Anta. 
Pai , tina. 

VILLA BRAZ 
Disfrictos: 

Villa Braz. 
Piranguinho . 

VJLLA BRASILIA 
Districfos: 

Brasilia. 
Assis Brasil. 
Contendas. 
S. Antonio da Boa Vi!lta. 
S. João da Pont . 
Campo Redondo. 
lbiracatu' . 
Ubahy. 

VILLA NEPOMUCENO 
Districto: 

Nepomuceno . 
YILLA RESENDE COSTA 
Districto: 

Resende Costa. 
VILLA NOVA<~DE LIMA 

Districtos: 
Villa Nova de Lima 
Rio Acima 
Piedade do Paraopeba 
VlLLA NOVA DE REZENDE 

Districtos: 
Villa Nova de Rezende 
Alvinopolis , 
Bom Jesus da Penha 

VJRGINIA 
Districto: 

Virginia . . ' 
Sala das commissões, 3 de agos-

to de 1923 . - Gudes teu Pires, re-
lator. - João Pio . - Ribeiro de 
Oliveira. - Eugenio de Mello. -
João Beraldo. 
Emendas approv.ac'las pelo Senado 

em 2. • discussão 
N. t 

., 
Accrescente-se 1ao art. 4. 1

: 

Artigo. Fi,ca qeadQ 01 dj tricto 
de Chonin, com séde na povoação 
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do mesmo nomel no murHCIJliO de bei rão do Má' hadinho, dahi se· 
Peçanha, 1 com ' ast seguintes divi· guem m direcção do , Montes de-
.;as: nominados "Monte Alegre", e 

Partindo do rio Suassuhy Oran. "Cantagallo", e pelos altos desses 
de em frente •,fi b rra 1 do rio ltam- n1ontes ségu 1l1 1em ditecção ao cot-
nacury segue em direcção da Ser- rego con hecido pelos nomes de Ce-
ra Antonio Cun ha e o diviso das dro c Peceguciro, ou Chico Mi-
llguas do ribeirão Capim continu- guel, que pa sa nos fundos da Ca-
lln.do a seguir a me ma dir cção sa de Joaquim Menino, eguem 
•1te o. Suassuhy Pequena; e por es- at ravessando a c ·trada real que vae 
te acJma até encontrar as actuaes para Ma~.:hadinho, para cima da Ca-
divisaR com os districtos de Sant ·a ele Amctico Silvcrio Lopes, on-
Anna do Suassuhy e S, Gonçalo ele h a um marco de madeira· da h i 
do Ramalete do mesmo mun1·c1•• • b · ' . vao ao a1rro dos Coutinhos e des-
pJO . b . se a1rro seguem em direcção a um 

N. 2 
Art. 2. •, n. XXIV. 
b! vez de - V>:~sa barra sobe 

o rio Quebra Anzol, etc., Diga-se: 
Da barra tio Quebra A 'zol com 

o rio S. João, po!· este acima até 
a barra do Corrego do Engenho 
va Pin1entas; por este até a sua 
cabeceira no Serrote; e dahi em 
rumo á cabeceira fronteira do Cor-
n:.go da Mattinha e por este abaixo 
ao R~o S. Matheus; segue por es-
te acJma até a barra do Carrego 
do Machado e por este acima até 
su;; cabeceira na Serrinha; dahi em 
rumo ao morro da Banana e dahi 
c~ direc~ão a Cachoeira no Pirati. 
r.111ga e por este abaixo até a bar-
' a. do J~Cttba, seguindo por este 
: •. cnna a~c a barra da vertente que 
fl t:l aba ixo da ponte do Apartador 
tio Coronel Ananias Ferreira de 
Aguiar; sobe por esta vertente até 
~: un cabeceira c dahi em rumo á 
c:.bec~ira do corrego do açude de 
All toniq de Avil,ai e por este e pelo 
Co, rego Grande abaixo até o Que-
lu r~ Anzoj . , 

, N. 3 
Ao art. 2 · •, n. VJII redija-se 

.do seguinte modo~ , 

. Com o mun;oipio ele Silvianopo-
lis: 

1 
Co111c~~m. ,po I ultimo ponto, aci-

, 1~a .. r~~cndo, 11 0 ,~io 0achado, .nas 
dJ_fl sa~ de Caldas, pelo Rio Ma-
chátlo· abaixo até a barra do ri-

espigão que fi ca á esquerda do po-
voado da Cachoeira do "Paloli-
nho", des e espigão seguem sem-
pre pelo alto do mesmo até a es-
trada que po dito povoado de Ca-
choeira .do Paiolin;w se dirige pa-
ra o balffo do Lambary; desta es-
trada ao carrego da Cachoeira e 
por este abaixo até a sua foz no rio 
Dourado . 

N. 4 
Ao mesmo art. e n. VIII modifi-

que-se: 
Com o mu11icipio de Caldas: em 

v~z de - Rio Machado acima _ 
cllga-se - Hio Machado abaixo. 

N. 5, 
Ao art. 4. •, accrescente-se: 
· · d.e Santo Antonio do ltalíym, 

com sede 111a povoação , do mesmo 
nome, IIO município de Cachoei ra, 
com as segJ.IÍJ.ltcs divisas : 

1 

· · · As dJv1sas do districto de 
Snllt~ ~n!oll i o do ltal~ym na barra 
do Rlbwao do Pary com o rio lta-
hym, · eguen1 por este 'aba ixo até' 0 
Ioga r ela pon te velha, na e~trada 
que vem de Pouso Alegre, seguin-
do po: _es ta Cli tra.~a em di re~ção ;1 
Concelçao dos Ü11ros, até encon-
tra~ as divisas da fa~e J) da d An-
to niO Pereira Serpa, q[1e ficq per-
te 11 7c11do no ~i s tricto qe Sa nto An-
101.11 0 do ithhym, c por 1 S~sas di visns 
ate de 11 9~? ellcon~rhr a dita cstr!! -
tl :t, scg1!1_!ldo por , .esta até 
a barra do ribeirão das Pedras 

4ê3 

com o Corr go que se rve de 
divisas ntr terras de j ronymo 
l~ibcirflo dos A11jot~ j sé Vieira 

umci ro e pelo dito corr •go até a 
pa ·a gcm da referida c ·trada, c 
por sta até o espigão m di vi a 
com o di tri to de onceição dos 

uros, gui ndo pelo spigão até 
as divi a das tcrms de jo é Ro-
drigues com as dos herdeiros de 
Joaquim P rcira e Manoel Pereira 
da Si lva, por estas até o alto da 
Serra Grande, c por este alto, pelo 
e pigão da cordi lheira até o ribei-
rão Pary 1 comprchendendo todas 
as vertentes para o rio ltahym e 
pelo dito ribeirão até a sua barra 
nu ltahym, onde principiaram es-
tas di vi as. 

N. 6 
Ao art. 4 •· 
Em vez de Franciscos, no mu· 

nicipio de Guapé 1 di ga-se "Capito-
lio", com as seguintes divi as : 

Na barra do Hibeirão da Var-
gem com o Rio Grande (na mar-
gem direi ta dp rio) ~cgue pelo ri-
beirão da Varg m acima até a es-
.trada que vae de Capitolio para 
Arauna, deste ponto segue apa-
nhando todas as vertentes do dito 
ribeirão da Vargem até a barra do 
corrego do Mandu', proximo á sé-
de da fazenda da Biboca (residen-
cia de Manoel Gonçalves), segue 
apanhando todas as vertentes do 
corrego do Mandu' até a ponta da 
Serra do Caju' e dahi em deante 
pelas divisas do município do Gua-
pé com Pi umhy e de S. João do 
Glori a até o Rio Grande e por es-
te acima até a ba rra do Ribeirão 
da Vargem, onde começa esta di· 
visa . 

N. 7 
Ao art. 4. •: 
O dist ri cto de Araujos tomará o 

nome de districto de Arauna. 

N. 8 
Emenda additiva: 
Accrescen te-se ao arti go 4.", on-

de convier: 
A. s. - 3t 

c Macaia, com édc na povOá· 
çiio d mesmo n me, pertencr•1te 
no município de om Succe o, 
qu • terá <IS divisas seguinte ·: 

Começando na barra do ribeirão 
ltapcceri~.:a 1 segue n linha divi oria 
por este acima até o povoado de 
Gua rita; ext nde-se dahi at' a ser-
ra da fazenda do capitão Antonio 
Ca rl os e desta á serra de Babylo-
nia: deste ultimo ponto, obe até 
o alto d corrego do Varadouro, 
attingindo em cguida o corrego 
Mãe Maria, c, de cendo este, che-
ga até a barra do rio Pirapetinga, 
sua conlluencia com o rio das Mor-
tes; vae por este aba ixo até a sua 
conj uncçiio com o rio , Grande, e, 
fina lmente, termina, acompanhan-
do ~stc, no ponto em que teve ini-
cio. 

N. O 
Supprima-sc a alinea no art. 6.• 

onde se diz: - "do districto da 
Moeda para a povoação do Côco 
que terá aquella denominação." 

N. 10 
No art. 18, onde se diz - "S. 

José do Gramma" - diga-se: 
"jaguarassu"'. 

N. 11 
Ao artigo 24, redija-se pela fór· 

ma seguinte: 
"As propriedades encravadas em 

um município ou districto e sujei-
tas adm inistrativamente a outro, 
ficam pertencentes ao municí pio ou 
districto em que estiverem situa· 
das." 

N. 12 
Ao artigo 26: Onde se diz -que 

a submetterá á Commissão Geo-
gmphica ou a engenheiros de~ta 
para a respectiva decislio e demar-
cação" . . . 

Diga-se: - "que poderá ouvir a 
Commissão Geographica ou a en-
genh ei ros desta, para a determina-
ção e fi xação das respectivas li· 
nhas de extremação" . . •. 

q mais como está. . .• 
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Sala das Se sdcs, 18 de agosto 
de 19~3 .. - Joã~ Pio. - Ribeiro 
de Ol1 vma. - Eugenio de Mello. 
- Gudestcu Pires. - João Beral-
do. 

Em di seu são . 

SR. FRANCISCO E C BAR · 
Sr · Presidente, VOl! ter a 'JlOu ~ 

ra de apresenta r .á onsideraçào 
d . enado um rcqucrimen to ·n, 
?d1arncuto da discussão des e pro-
J,ecto, a~im de que o mesmo volte 
a com mls ão Mista e esta emitta 
seu parecer sobre diversos pontos 
que, a meu ver, infringem precei-
tos da Constituição do 'E ta do . 

Como não tenho habitos da tn 
buna, r. Presidente, trouxe os 
fundarn~ntos do meu requerimen-
to escnptos c 'pa~so a externa i-o 
perante o Senado. 

A creação de um município no-
vo Pó.de cr equiparada a uma ex-
propnação sem indemnização. E 
quando esta creação não traduz a 
c? r~ sagração de urna asJ.IIração Je-· 
~1t1ma ·e inadi.tvel, o acto Jeisl:i-
tlvo que lhe deu o ser ficará per-
petuamente inquinado com a pé-
cha de espoliativo, de injusto e de 
1mpolitico ao mesmo tempo 
que ·as boas relações de vizi nh<Ín-
ça desapparecem, substituidns 
pe l~ d.esgosto e pelo despei to do · 
preJUdicados. Já diziam os velhos 
praxistas que 'as primeira deman-
da~, os primeiros litígios, os pri-
merros conflictos en tre os homens, 
se travaram em torno e por 'causa 
de limites. · 

Caim, o fratricida eternamente 
esti gmatizado pela histeria foi 
110 .dizer de Flavio José, o primei~ 
ro 111ven to r da collocação de ·mar-
cos . 

Reflicta, portanto, o Senado 
uesta obra que devendo e podendo 
ser 'de fraternidade, póde resultar 
em obra de Caim. 

Com effeito, temos visto no cor-
rer da sua discussão, que os 'des-
membramentos de territorios e as 
mudanças de divisas estão provo-

c.an~o no E tado I1Urnerosas e jus-
h 1m as reclamaçõ 'S . 

E' natural que os in tere ·sados 
se agitem c tratem da defesa dos 
seu 'direitos. 

C? sr. Alfredo Calão: - Qual-
quer· que f os e o tem po de c~ tudo 
do projecto, haveria sempre cssa 
co ll i ão de interesse . · 

O sr. Francisco Escobar: - O 
que não é justo é que o poder 1 -
gislativo estadual, tendo dez annos 
de pr:~zo para ·a elabornç5o de 
u.na divisão administrativa, íJí!!lSe 
por cima de todas as reclamações 
e delibere apressadamente sem 
lhes prestar atenção, sem pesa r 'as 
consequencias do seu acto e sem 
que ao menos averi gue a constitu-
cionalidade da creação de 'novos 
municípios. 

O poder legislativo, por esta 
fórma, procede como o maga refe 
que, insensível aos brados da~ VI-
climas, as conduz implacavelmen· 
te ao matadouro. 

Francamente, isto não está di-
reito, nem se coaduna 'com a pru-
dencia e a ponderação que deve-
mos observar na confecção dos 
actos legislativos. Do contrario, 
o mandato que 'o eleitorado nos 
confiou para ser exercido em ~eu 
proveito e beneficio, converter-
se-á, contra todo o bom senso c 
razão, em flagello do propno 
povo. 

Evitemos tamanho contrasenso 
e demos aos nossos constituintes 
um exemplo e prova da nossa ho n-
ra liO 'desempenho dos compro-
missos resultantes do mandato que 
nos foi por elles confiado. 

Em se tratando de um assumpto 
tão grave e que interessa pralun-
damente a todo o Estado de Mi-
nas, o mais pratico, sr. Presiden-
te, 'seria .simplesmente adiar para 
a 'sessão legislativa do proximo 
anno a ronclusão da rr.forma, c 
isto para dar á illustre commissão 
Mista um pra-zo sufficiente não só 
para o exame 'das num e rosas re-
clamações que lhe foram presen-
tes, como tambem para a corre-
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cção de divisas mal traçadas, mal 
redi gidas, c 'a té ,capciosamente 
manipuladas para o effeito de 
aquinhoar um município crn pre-
juízo de outro. Verdadei ros gril-
tos legislativos! 

Ora, 'deliberado este adiamento, 
n illustre commissão Mista poderá 
solicitar do governo e dos techni-
cos da Commissão Geographica 
do Estado a sua cooperação indis-
pensavel ·que a auxi lie a expun gi r 
da reforma todas as suas imper-
feições . 

() sr. foão Pio: - Estou ouvin-
do com toda ·attenção, a v. exc., 
e discutiremos depois a questão 
da inconstitucionalidade. 

O sr. Ribeiro de Oliveira : - De-
pois, a questão da ínconstituciona-
lidade devia ser levantada na pri-
meira discussão . Agora, não . é 
mais tempo. 

O sr. João Pio: - O assumpto 
é muito sério para ser tratado em 
aparte. Eu me reservo para re-
sponder a v. ex c. · 

O sr. Francisco Escobar: - Não 
tenho em mãos o Regimento, mas 
entendo que até o 'momento do 
projecto se transform ar em lei 
ninda é tempo de o inquinarmos 
<k inconstitucional. 

O sr. Ribeiro de Ofiveira: -
Mas é preciso notar que esse pro-
jrcto já veiu do anno passado. 

O sr. Francisco Escobar: - Não 
importa; 'podia estar 10 annos ou 
mais a esperar o debate e contér 
principias contraries ·á Constitui-
ção. 

Que haja perante a commissão 
um debate amplo e minu<.10so, com 
audienci -t de \!,dos n:; in:ercss :~
dos, dando-se acolhida ás aspira-
ções legitimas e pondo-s~ ú mar-
gem os interessicolas de aldeia, a 
cujo respeito o Presidente do Es~a
do tão desassombradamente se pro· 
nunciou perante o Congresso das 
Municipalidades. Seria reahnenr:! 
uma extravagancia que dois mezc5 
após á reunião desse Congresso, 
convocado sob a mais feliz das in:l-
pirações e reali zado sob os melho-

rcs au picios, estejamos aqui a de-
liberar 'obre o grave problema da 
divi s.io municipitl sem dar ouvidos 
aos mais inten· ~;ados nclla. Ao 
parecer, a lua de mel entre o Con-
gresso c as nwnicipalidadcs teve a 
curta duração das nupcias entre as 
abelhas. 

Por outro lado, ha pouco mais 
rlc 15 dia , demos aqui solemnc-
mente a nossa soli dariedade ao 
Presidente do Estado, cujo gov r-
no tem por progranuna a verdade 
administrativa c a verdade orça-
mcntaria . Ora, um tal programma 
tem necessariamente por base a 
ve rdade legislativa. E a nossa so-
lidariedade com o governo será um 
compromisso vasio e em sentido 
i nos não lhe fornecermos a ver-

dade legislativa. De que maneira, 
entreta·nto, nos desempenhamos 
deste compromi so? Elaborando e 
levando de roldão uma lei cheia 
de er roni as, omis ões, confusões, 
inexactidões e prenhe de controv'!r· 
si as . Fazemos geographia politic'l 
com o mesmo desembaraço dos 
geographos de que fala Strabão, 
nos prolegomenos de seu gra nde 
tratado: Qui prius geograplliam 
tracfavcrunf, multa vel om,.scrurl 
vel confusa, errores, falsa, inter se 
dissidentia tradidemnt . 

Ora, o principal dever dos politi-
cos, segundo o velho escriptor gre-
go, é o conhecimento da geogra-
phia, para que possam administrnr 
com rectidão o interesses da colle-
ctividade, tendo para isso o conhe-
cimento da constituição dos climas, 
das variedades elo solo, da situação 
e da quantidade dos territorios su-
jeitos ao seu governo. Singula 
enim rectius administrave · 11 1• qui 
/oci quantitafem et situm bcne fe-
neanf, et canstitufionum ucr;•; 1'1 
snli v• t r ir~, iiS bene s::ian 1• 

E' um admiravel conselho que a 
sabedoria grega gravou nas pa~i
nas do immortal tratado de Stra-
bão, para ensinamento dos home n~ 
que detem nas ~ uas mãos o po~e r 
de imperio e gestão dos negoc10s 
publi .:\.l!> . 

Infeli zmente a politica nem sem-
pre é docil aos conselhos da sab~> · 
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d ria me mo :ancci nado 
ccu lo · de ·xp ri nciu . 

p H 20 o ucfflt:iente da populn·;:·w ~ e.\ I · 

T mos dist significaliv l'Xe lll · 
plu 11 0 projccto I I !J. t::: • o qu · o 

gregio Senado vae ver .')( 
Pela actual divisãO""' admlnla-

t rnti va votada em 191 I, t mos em 
h inas 57 lllllnic,pios com popula-
ç..io inferior a 20 .000 hnbitantcs . 
Oestes, um existe com menos de 
5. habitante:> c tres outros com 
população inferior 6. 000. ão, 
portanto, quat~o municlpios que 
apenas bastariam para a formação 
de um com a população de 21 . 965 
habitantes . São elle : Passa Tem-
po, Lagoa Dourada, Rio ~spera e 
Tiradentes. H a outros quatro mu-
nicípios com popu lação menor a 
7. 000 habitantes: Conceição do 
l~io Verde, Arccburgo, Pcq uy e 
Hczende Costa. A som ma destes 
quatro daria para um só com a po-
pulação de 26 .630 habitantes. 

Dois mun icípios ha in ~eriores a 
8:000 habitantes, Cambuquira e 
Maria da l·é; ha quatro inferiores 
a 9. 000, Antonio Dias, Sabará, Rio 
Piracicaba e Pe ~dões; ha quatro 
com popu lação en tre 9 e 10 .000 
nlmas: Aguas Virtuo as, Extrema, 
Uuarany e Passa Quatro. E muni-
cípios cuja população varia entre 
136 .880 habi tantes quando com 
essa população só poderíamos ter 
. eis m unici pios. 

Temos 18 municí pios com ..... 
10 .040 e 19.925 habitantes, cxis-
t m 39. Resumindo: 
. Temos, finalmente, trinta c nove 

municípi os com 11 11111 população de 
%7 .65ô habitantes, sufficientes so-
mcn le pnra a legalização ela cxis-
tencia ti 28. 

O sr. }01io Pio:- Pcnnlttc-mc 
um aparte? Que vac concluir v. 
PXcia . dessa e. lati slica? V. excia. 
faz uma estatística, aponla municí-
pios c districtos, falia em popula-
~: iio, ha de chega r naturalmente a 
uma conclusão. V. excia . acha 
que cada municipio deve ter um 
ntlmero determinado de habitan-
te$? Peço esses esclareciment.os, 
porque vou responder a v. excw. 

O sr. Francisco Escobar .- Fa-
lo em 11tnucro rl.e habitantes porque 

I 

gido pela Con ·tituiçü . 
br. jouv /1io- De quunto de-

ve ser '( 
() sr . P ratzti!iCO Escobar. - O e 

20. 00. 
r. joâo Pio.- Veja v. excia co-

mo estamos em terrenos di fferen -
tc I Pois cu entendo . q uc 3. 000 
bastam. No regimcn tlemocratico, 
quanto menor a unidade adminis-
trativa, tanto melhor. 

O sr. Francisco Escobar. - Mas 
precisamo nos ater á forma dei-l-
cripta pela lei. 

O sr. João Pio. - Bom, eu ago-
ra já sei a que ponto quer v. excia. 
chegar. V. excia. vae ao artigo 
da Constituição. Iremos tambem 
lá. V. excia. até agora tem tlist:th 
tido theoria e em theoria eu quero 
o mun icipio com qua lquer numero 
de habitantes. 

sr. Francisco Escobar. - Náo 
estou longe disso lambem, mas pa-
ra isso será neccssa rio reformar-
mos a Constituição. Reforme-se a 
nossa lei basica e eu es tarei pe la 
reclucção elo numero de habitan-
tes. 

O sr. João Pio. - Eu só queria 
saber o pensamento de v: excia. 
Já o apanhei e re ponderei. 

O sr. Francisco Escobar: - A 
população, portanto, destes 57 mn-
nicipios daria estrictamcntc para a 
cxis tencia legal e regular ele 3!i, 
Donde resulta que pela reforma 
administra tiva de 1911 foram crea-
clos 22 municípios a mais do que 
cntfio pode ria com portar a nossa 
refo rma administrativa. 

De que modo, na presente refor-
ma de 1923, vamos nós corrigir os 
erros das reformas anter ior s? 
Per everanclo nos mesmos er ros ~ 
aggrnvando-os, só pelo gosto de 
sustentar a cx istcncia daquelles 57 
municípi os c de lhes superpor umn 
nova camada de municípios, alguns 
dos quaes evidentemente não sati s-
fazem a ex igencia constitucional 
do art. 74, n. 1, do nosso Estatuto. 

Vou demonstrai-o: 
O projectado município de Do-

res do A tcr rado vac ser dcsmcrn-

487· 

hrndo do município de assia, que 
tem 32 .300 habilantcs. Com este 
dl':llllclllbramento, Cnssia licnrft nc-
ccssa ri a111ente reduzida a menos 
ele 20.000 hahi tantcs c Dores do 
Atcrrad ficarú sendo um munici-
pi despido das contliçties legacs de 
cxis t ncia. 

De 11111 município que dantes se 
achava et 11 perfeitas condiçfícs de 
legalicléld rcs!iltam dois sem o 
IIICSIIHJ requisito. 
Dil-sc o mesmo com Gymirim que 

sendo constituído por cl•smenlhra-
tnl'nto de tcrritorios dos 11111nicipio~; 
de Machado c Campestre sacrific;~ 
um c outro sem sa tisfazer ao me-
nos as condições I gaes. 

A mesma cousa se dá com o 
11111nicipio de l tanhandu' . Destac:~
clo de dois municipios.cuja popula-
ç~o attinge a 55 .000 habitan tes, ou 
terá de ficar com menos ele 20.000 
habitantes ou inutilizará os tronco 
de que sahiu inhabilitando-os para 
a cxistcncia constitucional . O mes · 
mo facto se reproduz com o muni-
pio de Santa Rita do Sapucahy que 
para dar existencia ao de Santa 
Catharina, se inferioriza e diminue; 
ficando reduzido a menos de 20.000 
habitantes. A mesmissima sorte vae 
ter S. Sebastião do Paraíso, com a 
c reação de S. Thomaz de Aqui no. 
E aqui mai perto da Capital. :1 
creação do município de ltabira 
com 4 districtos amputado a Ouro 
Preto deu em resultado a seguinte 
cx travagancia : os 4 districtos são 
anncxados a ltabira só nominal -
mente norque a sua maior e melhor 
parte foi retalhada e distribuida 
aos municípios confrontantes. Já 
sr vê nor ahi que a nossa reforma 
administrati va está a exigi r uma 
revisão antes que se converta em 
lei . Como, porém, es ta revisão . 
mesmo que fosse opportunn, não n 
!•xourgaria dos seu!' erros c imper-
fciçõ s, eu nroponho. ao .senado. 
Sr . Presidente. oue o nrotecto va 
;í commissão ele Constituição e Lc-
!!islaçiío. nnra que elln ao menos 
se 'oronuncie sobre n constituciona-
lidade não só da conservacão como 
ri ;~ r reação de municípios aos ouac~ 
falta patentemente o requisito in -

dispcu. ave! da população •xigida 
pela nn~sa C n ·tituição. 

Na minha opinifio, ·ó unHl medi · 
da se ria capaz de corri~ir efficaz-
mentc os defeitos da nossa divisã 
admini ::; trativa: 

Esta medida consiste ntl r for-
ma da nossa Constit uiçfio no ponto 
relativo ft exigcncia dos 20.0 llil · 
llitnntcs para a creaçiio de um mu-
nicípio. Rcd11zam-se os 20.000 a 
5.000 l' tudo ficar;í sanado. 

E si ao Estado não convier esta 
medida d • ordem gera l, tendo 
por base a reforma da Con-
stituição, eu suggcrirei para to-
dos os lllllnicipios que não r·m 
as condiçtics de cxistcncia como 
constitucion'al, a volta ao regimcu 
elos conselhos administrativos, nos 
moldes ela lei n. 2, de 1891. 

Si isto nfio e fizer, sr . Presiden-
te, a divisão administrativa terá ap-
parencias de legalidade mas não 
passará de uma eli viciada pela sua 
inconstitucionalidade. 

Cícero profligava os juristas que 
illudiam fraudulentamente a lei por 
meio de actos apparentcmcntc lc-
gaes. Os nossos ele itores poderão 
infligir-nos a mesma censura, por-
que, si temos a compctencia pa ra 
d ~cretar a reforma administrativa, 
nós não lhe damos a forma nrescri-
nta pela Constituicão do Estado . 
Que póde resultar dahi? 

Jma~ine. sr. Presidente a quanti· 
da,dc de nleitos que podem resu ltar 
da violação constitucional? 

Pri meiro, teremos os município!" 
prej udicados que podem vir pedir 
no poder judiciario a nullidade da 
disposição aue os prejudicou. Te. 
remos depois' os contribuin tes que 
Dodem esquivM-se do pagamento 
elos impostos nos novos munici pios, 
por lhes f111l ecer a qualidade de pc!' 
soa iuridica de direito publico visto 
como foratil constituldos em desac-
ro rdo com a lei constitucional do 
Estndo. 

Os direitos só se f;~zem vn ler -
diz o grande jurisconsulto Jhering, 
- na sua obra monumental "O Es-
pírito do Direito Romano", vol. 4, 
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§ 65- "0s direito 6 c fazem va· 
"ler com xito qunndo ati fazem á 
"prova da uas condições fcgaes, 
"ou melhor, quando acompanhados 
"das condições ás quacs, por lei, 
"ficaram subordinados. E ta ques-
"tão, continu'a fhering, não tem im-
"portancia ómente no direito pri-
"vado. E lia se reproduz em todo~ 
"os ramos do direito e sobreleva 
"llrincipalmcnte no direito publico. 
"Si os actos jurídicos e as acções 
"individuaes e acham submettidaQ 
"n certas condições cuja ausencia 
"lhe tira toda a força obrigatoria, 
"o mesmo se dá com relação ás 
"condições necesaria á existencia 
"das proprias leis, e bem assim com 
"relação aos actos dos poderes pu-
"blicos. Acima das relações da vi-
"da privada, eleva-se o interesse da 
"estabilidade do ordem nas relações 
"política , em uma palavra, o interes-
"se da ordem legal em seu conjun-
"cto. A importancia que a solução 
exacta desta questão apresenta é, 
pois. maior ainda para o direito 
publico do que para o direito pri-
vado." Assim se exprime o maior 
jurista do seculo XIX. 

O sr. João Pio : - E' muito im-
portante, mas isso applica-se a tu-
do quanto é lei. 

Si não fosse a competencia re-
conhecida de v. exc., eu diria, sem 
desorimor a v. ex c., que foi um 
nariz de cera que preparou para 
qualquer discussão. 

Mas todo o Senado conhece a 
t:rrande capacidade do illustre se-
nador, para não pensar assim. O 
que v . . ex c. está dizcndb apptica· 
se a tudo. 

O sr. Francisco Escobar: - Seja 
como fôr, são razões do meu re-
querimento. Agora, si o Senado se 
sente contrariado em me ouvir de-. . . , 
SlstlreJ da palavra. (Não apoiados 
geraes). 

O sr. João Pio:- Nem esse in-
tuito, absolutamente, tem o meu 
aparte, e, si v. ex c. o interpreta 
p~~~ moqp, e~ o retiro. 

O sr. Francisco Escobar: - Ora, 
as condiçõe de que depende a 
cxistencia de um grande numero 
de municípios no Estado acham-se 
evidentemente au entes do projecto 
da reforma. E não nos é licito 
per everar na erronia lançando ao 
Estado uma lei contra a qual e le-
vantou na Camara dos Deputados 
e no Senado uma montanha de re-
clamações~ vindas de quasi todos 
o pontos do Estado. Pantagrucl 
endo chamado para decidir um 

pleito que se arrastava morosa-
mente, annos e annos, num tribu-
nal da sua terra, encontrou saccos 
e saccos entu lhados de papeis, do-
cumentos, memoriaes, minutas, con-
traminutas, su tentações, impugna· 
ções, cotas e razões, de lado a 
lado produzidos e accumulados pe-
lo contendores. 

E elle sem hesitações foi logo 
declara!1do qt!e ~ara bem julgar o 
caso 1a pnme1ramente mandar 
queimar toda a papelada para de-
pois ouvir as 'pa rtes, cada uma de 
per si. pessoalmente. E todos se 
maravilharam da sabedoria de 
Pantagruel. ' 

O Congresso do Estado, sr. Pre-
sidente, faz obra mais summaria 
que a de Pantagruel: não se limita 
a passar por cima das · centenas de 
reclamações que lhe foram presen. 
tes, esquiva-se lambem de ouvir as 
partes interessadas. 

Ainda é tempo, porém, de emen-
dar a mão. 

Faça o Senado com que este pro 
jecto vá á commissão de Consti-
tuição, para que a mesma se pro-
nuncie sobre as varias infracções 
constitucionaes nelle contidas. 

Da sua per picacia e saber virá 
certamente, a solução adequada ao 
problema da constitucionalidade da 
reforma - quer aJustando-a aos 
pteceitos do nrt. 74, da Consti-
tuição do Estado, quer opinando 
pela reforma da mesma Constitui-
ção, unico meio de concertar as ir-
regularidades da nossa qivisãq Ad-
niinislr-ativa, · 
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elas. ico hcspnnhol Huílrl , do 
t •rupo de Fclippe 2", dizia que o Je-
gisladorc · cumprindo dever de da,· 
!lofu çõe adequadas aos problemas 
e á· nece sidades que surgem a to-
do o instante na vida corrente, de· 
vem proceder como o alfaiate ha-
bi l que, com a tesoura em punho, 
talha e ajusta a fazenda á linhas 
do corpo do cliente. 

Congres o Mincir•1 não é casa 
de algibebe onde o cliente, que é 
o Estado d Minas, corra o risco 
de ficar nú ou mal vestido, porque 
o ferro-velho só tem pai'a dar-lhe 
roupa velha, usada c fóra de me-
dida . (Muito bem! Muito bem! O 
orador recebe cumprimentos de ai· 
guns senadores) . 

Vae á Mesa. é lido, apoiado e 
entra conjunctamente em di cus-
~~o. o seguinte: 

REQUERIMENTO 
Requeiro o adiamento da discus-

são para o fim do projecto 119 ser 
distribuído á commissão de Con-
stituição e Poderes, desde que net-
le se incluem dispogições que in-
fringem a Constituição do Estado. 

Sala das sessões, 26 de agosto 
de 1923. - F. Escobar. 

O SR. fOÃO PIO (sem a revisão 
do orador): - Sr. Presidente, ou-
vi com toda attenção a leitura fei-
ta pelo illustre senador, não só pe-
la curiosidade que me excitou essa 
leitura pelo muito que me merece 
o nobre senador. dada a noticia 
que eu iá tinha do seu preparo ex-
traordinario, como ainda. sr. Presi-
dente, pela relevancia do as um-
ptn. 

S. exc. digcutiu o direito publico, 
em geral discutiu o direito consti-
tucional c desceu no mesmo tem-
po ao terreno da e ta tistica. 

E' claro que eu não vou m me· 
di r r.om s. exc. PrinciDalmente ten-
do de dar uma resoosta de momen-
to, não vou discutir nenhum ponto 
de direito com !L ex c. Entretanto, 
disse s. exc. que o proiecto é in-
constitucional, e não poderei deixar 
sem uma resposta essn nrguição, 

O sr. Francisco Escobar: - Não 
di c qu era inconstitucional. Ape-
nas affirmei que elle contem diver-
so dispo itivos que violam a Con-
stitui ão. 

O sr. João Pio: - Mas acima da 
affirmativa de v. exc., amparada 
por Estrabão e Cicero, eu colloco n 
auctoridade da Camara dos Depu-
tados, que não podia, ·em decahir 
do seu merecimento1 , ern faltar ao 
cumprimento do seu dever, mandar 
para o Senado um pl'ojecto incon 
titucional. Naquella Casa do Con-

gresso Mineiro ha moços quasl en-
velhecidos no estudo do direito con-
stitucional . Moços que têm nome 
feito nas letras jurídicas, que podem 
correr parelha com o nobre ena· 
dor, em desmerecer, bem entendido, 
o nome laureado que v. ex c. trouxe 
para o Senado. 

O sr. Francisco Escobar: -Bon· 
dade de v. exc. 

O sr. João Pio: - Ora, sr. Pre-
sidente, esse projecto transitou pelo 
Camara dos srs. Deputados sem 
merecer a pecha de inconstitucional. 

O sr.' Francisco Escobar: - Não 
disse que elle era inconstitucional. 
Disse apenas que elle contem dispo. 
sições inconstitucionaes, evidente-
mente inconstitucionaes. 
O sr. João Pio:-Mas v. exc. sabe 

muito bem, douto como é, que basta 
numa lei haver uma parte inconsti· 
tucional para toda ella se tornar in-
constitucional para · o effaito pelo 

• m h os da votação. Ou v. exc. h a 
de admittir que o projecto todo é 
inconstitucional, contendo uma par-
te inconsti tucional, ou ha de reco-
nhecer que elle não tem nenhuma 
parte inconstitucional. Uma lei que 
tenha um só àrtigo inconstitucional, 
está "ipso facto" inconstitucional, 
para que a Camara o o Senado lhe 
possam dM o voto, a não ser que se 
faça a separ.ação da par te consti-
tucional. · 

Meu· argumento é o seguinte: que 
o projecto foi votado na Camara dos 
Deputados como constitucional e pa-
·ra mim basta isso para que eu· o te-
nha como perfeitame~te constituçio· 
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na I, confiado nn auct ri dado da Cn-
m<tra . 

Já vejo, si-. Prcsid >nt , que algu-
mn c ousa hei já alcançado de s. 
ex c.: o nobre scnnd r acaba de de-
cl<~rar qu não acha o projecto in-
c nstitucional. 

O sr. Francisco EscoiJnr: - Tntci-
r<~rncntc , não; mas contém, de facto, 
disnosições inconstitucionnes. 

O sr. ]orio Pio : - Que não é 
inconstitucional nem me mo assim, 
bastn, para provai-o, citar o arti-
1:!0 da Constituição. Entre as attri· 
buiçtjes do Congresso, prcscriptas 
pcln Con tituição ne. se artigo, está, 
sr. Prc i dente, a de decretar a divi-
são admini ·trativa, política e judi-
cinria do Estado. 

O sr. Francisco Escobar: - Mas 
isso ninguem poz em duvida. Eu 
di sse até que o pod r é competente, 
c nem podia deixar de o ser. A mi-
nha que tão, porém, é que a lei que 
c está votando, em alguns pontos 

não tem a forma prescripta na Con-
. stituição. 

O sr. ]ocio Pio : - Qua'l é essa 
fórma? 

O sr. Francisco Escobar: - A do 
artigo 74 , da Constituição. 

O sr. ]ocio Pio:- Responderei a 
v. exc. 

A lei de 14 de setembro de 91, 
no seu artigo 20 di spõe: "E' aucto-
ri zada a revisão da divisão munici-
pnl. política e judiciaria do Estado, 
guardando o disposto no art. 115 e 
paragrapho 11nico, quanto á sua du-
racão e curso de decennio ." 

Quer dize r, a unica limitação ~ 
o decennio; não ha outra. V. exc. 
é que faz ou enxerga outra limita-
l'i\o na Constituição; a Camara do 
Deputados não a encontrou, nem o 
Senado nas duns primeiras discus-
sões . Devo dizer até a v. ex c., es-
perando que me pcrmitta es. n liber-
dade, ou e v. exc. perdeu até 6 
trem. Porque, seg-undo o nosso re-
gi mento, il questão da inconstitucio-
nalidade deve ser ventilada na pri-
mei r a discussão. Era essa a occa-
~l~o azada paril v. exc. levantar n 

sua leb1· . Não a~oro, na I rc i rn 
di cussão. 

O sr. Francisco Escobar: - Mas, 
infelizmente, deu-se a circumstnn-
cia de cu não me achar pre ente na 
primeira discussão. Depois, lendo o 
nosso Regimento, nelle encontrei 
que ate na redacção final pode se 
arguir de in constitucional qualquer 
projecto. 

O sr. ]mio Pio : - Sei bem dis o, 
ma. a occnsii\o propria era n pri-
m iro turno. Si nesse momento v. 
ex c. não estava presente, podia 
tel -o feito na segunda di scussão, c 
encontraria certamente co llegas 
formados em direito que se prepa· 
rariam, como v. exc. se preparou, 
para vir clnr-lhe uma resposta ao pé 
da letra . Mas é que v. ex c. quiz 
apa nhar o Senado de surpresa .. . 

O sr. Francisco Escobar: - Não, 
sr.; se ria incapaz di sso. 

O sr. João Pio . . . com um re-
querimento em terceira di cussão. 

julgando, talvez, que o relator 
da commissão, não formado em 
direito, não lhe pudesse dar de 
prompto uma resposta, desculpará 
v. exc. que a tanto me atreva. 

O sr. Francisco Escobar: -
Não apoiado, nem foi essa a minha 
intenção, nem acho que produzi 
cousa que qualquer senador não 
pudesse responder. 

O sr. João Pio : - Não julgo in-
constitucional o projccto e á opi-
nião respeitavel ele v. exc. eu op-
ponho a opinião da Camara dos 
srs. Deputados, á opinião unani-
me do Senado, exceptuado o no-
bre senador, a opinião da impren. 
sa ... 

O sr. Francisco Escobar: -· 
Perdoe-me v. exc ., mas isso não 
é argumente.; Guoete já dizia que 
os erros depois de affirmados mui-
tas vezes passam n ser verdade. 

O sr. ]otio Pio : - Nesse ca~n 
é uma verdade, pois todos affir-
mam , e o aparte de v. cxc. con-
firma n minhn asserção . 

Poderia o Senado votar contra o 
requerimento do nobre senador. 
Além ele apresenta~o de s urpre~a 

491 

s. xc, núo · allegou prova plen ~, 
clara, in· phismavcl da inc nsll· 
tucionalidadc do projecto, não atl 
duziu 111n argumento convinccnl_', 
não fez prova como lhe cotupctla 
fa ze r, affirmou sob sua palavra au-
ctorizada, mas i ·so não basta. 

O sr. Fran risco Escobar : -
Não tl i~s' propriamcnt • d • n.foga-
dilho. Disse qu • conviria admr-~c 
a discussfto, ,xn miiHtN!C com n~tus 
vagar a materia, pondo-~ ~c- con· 
formidade com o Cons!lllnçao .. o sr. João Pio: - V. cxc. ~wo 
di!->se nada propriamcnt '; d1ssc 
mais ou menos, c u est u rcspon.-
dendo tnmbcm mais ou menos ( Rt· 

O sr. Fra11 cisco Escobar: 
reio que fiz com estatística c da-

dos positivo . 
O sr. jocio Pio : S. cxc., pas-

·ando a vol d'oiseaux ~obre. a ma .. 
teria consti tucional, VCIII d1ze r ao 
cnado que o projecto foi feito de 

afogadi lho. . 
Não sei si o nobre senador resi-

de no Estado de Min aR, senão diria 
a s. ex c. que esse projecto está 
sendo trabalhado ha mais de um 
anno. Delle esteve incumbido o dr . 
Daniel ·'e Carvalho, actual ec reta-
rio da Agricultura, cuj.o aber e 
intelli gencia não é prec1so que ~11 
exalte perante o Senad? ( apOia-
dos) . Passou elle depo1s. ao egtu: 
do dcs a outra competenc1a, gue e 
Gudesteu Pires, cuja capacidade 
de trabalho é por todos tambem 

os) . 
0 sr. Francisco Escobar: .-

Depois, o volume da. reclamaçocs 
é de tal ordem, que conv ·m. pres-
tar-lhe alguma attenção ln31S, p~r
que 0 facto é que os erros por mun 
apontados existem. o r. João Pio : - Isso que v. 
ex c. e tá dizendo é c~ntra v. ex c· 
mesmo . Si houve muttas rcclam.a-
ções, é is 0 prova de que o prOJ~
cto foi muito estudado. Ou entao 
v. exc. está argumentando de modo 
muito difficil. Si se prende v. exc. 
com um argumento, v. ex c. sahc-
se com outro em contrario ás s t~a s 
conclusões. Si houve r~clamaçoes 
em tão grande n ~~me r?, ISSO I prova 
que 0 projecto fo1 mu1to estudado . conhecida. . 

Com 0 seu talento pnmoroso, 
fez 0 dr . Gudesteu 11m estudo de-
morado do projecto, sendo esse 
moço, além de tudo, um pr?v~cto 
professor da faculdade de. Direito. 
Foi ainda estudado o proJecto,. S! · 
Presidente, por uma .comm1ssao 
especial , de que o hum~ld~ orad~r 
faz parte, r essa comm1ssao ouv1o 
a todos os interessados, attendeu a 
todas as reclamações vindas ao 
Congresso de um anno a esta. p~r .. 
te reclamações chegadas dtana-
m~nte e estudadas não só ,Pe~os 
membros do Congresso Mtne1ro 
mfls ainda pE'Io representantes da 
políticA mineira, porquP; - deve 
mos dizer _ esse projecto,. além 
de ser um projecto econom.co, é 
tamhem um orojecto eminentemcn-
temente político. 

Portanto, sr . Presidente, o tra-
balho om suieito á considerarão 
elo Senado foi estudado em toda-; 
ns suas faces ; toda~ as a resta ~ I h o 
foram cortadas . Como se vem, 
11nis, dizer que é elle um trabalho 
feito de afogadilho? 

o sr. Francisco Escob~r: -
Não vejo por que. Além d1sso, é 
preciso considerar que as reclama-
ções chegaram á ultima hora, o 
que prova que as inn?vações nelle 
introduzidas é que estao despert~r.t . 
do essas reclamações, e convma 
adiar-se um po~co tambem para se 
procurar attend~r essas reclama~ 
ções do povo . ' . 

O sr· ]otio Pio : - Q~anto man; 
adiarmos, IT_lais re~lamaçoes chega-
rão; não adeantana nada . . 

Depois, v. ex c. deve conVI r. q.uc 
essas reclamações devem exiSti r; 
citas são naturaes, mostram que o 
assumpto é palpitante, qu~ o ,~ovo 
'stá se interessando por SI mesmo, 
~el a propria vida. E' uma prova 
d 'que a democracia está entrando 
n~ nossa ducação . E' . tll~la provil 
de civismo do povo mlnelr~, ~ue 
vem rcclam:lr pelos seu~ tntcl e R· 

geR . 
0 sr. Fra11cisco, Escobm:: :-

Mils de que vale reclamar, SI nao 
ç aH ndidQ? 
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O sr. João Pio: - Affirmo a v . . um cnustico. M<ls v. exc. ha de 

cxc . s b minha palavra de honra, ' perdoAr-me que cu o npplique sem 
podia a~outar nominalmente pes- piedade. (Risos). 
so~s aqw presente que reclamaram o sr Francisco Escobar: _ De 
lrrsrsten temente . . . tratava.-se ~e facto v. ex c está sendo cruel, c 
uma e~1en~a, essa emeuda ra cahrr, principa lmente porque, t udo supe-
~las, ~. ultrma hora, de ante de ~e- rioridade sobre mim ua tribuna, me 
clamaçoes, eu,, ~om.o relator, VJ ~- püe aq ui como rcu na berlinda (Ri-lumbrando a ".'Justrça que. se Ja sadas) . 
c.omm ter, volter atraz e pedr a re- o sr. jotio Pio: _ E para que a 
t~radn dcs a emenda d~ debate pa- condemnação seja completa peran-
ra melhor estudo, ~ afrnal,. voltan- te 0 proprio juizo de v. cxc., vou 
çlo ao deba te, for acce rta essa contin uar . 
emenda. V. exc ., ju ti ficando o eu re-

0 sr. Alfredo Catrio: - Eu, de querimento, recorreu depois á geo-
minha parte, posso dar testemunh'J graphia . Mns até nisso v. exc. foi 
disso. infeliz, porque todas as reclama-

O sr. Passos Maia: - Dou tam- ç6es que vieram ao conhecimento 
bem o meu testemunho. da commis. ão, todas e lias estavam 

O sr. João Pio: - Eu o fiz, sr. acompanhadas de mappas hab ii-
Presidente, sponte propria, arquei mente feitos, e vou contar a v. 
com a responsabilidade e, falando exc. um facto que se deu . Creio 
depois ao ex mo. sr. dr . Raul Soa- ou e com relação ao município de 
res, elle o approvou, achando que Divinopolis. 
?evi.amos esiar sempre a~ lado da Deante das reclamaçcies, eu pedi 
JUStrça .. D~sse modo, os mter~sses um croquis da região e me apre. 
de~se .drstncto foram_ attendrdos, senta ram um mappa tão bem feito, 
sa tr?ferta a reclamaçao do.s seus , r.·1e a r.ommissão não teve mais du-
hahrtantcs. Como es a, mrutas ou- vidas. Todas as reclamações foram 
trns emendas. (Apoiados; muito attendidas por esse modo e devo 
hem!) dizer mais a v. ex c.' que toda as 

Como, pois o illustrc senador, questões levantadas sobre limites, 
com o seu preriaro admiravel, com snhrr desmembramento, foram de-
o nome laureado que trouxe para o cididas não sómcnte pela commis-
Sen;ldo . . . são Mista. não só mente peln Ca · 

O sr. Francisco Escobar: - "'"'':1 elos Deputado ou nelo Se-
Bondade âe v. exc ., que muito nadn. mas com nurficncin do cxmo. 
aj!radeço . ~r. Presidente do Estado. que tem, 

O sr. joâo Pio: - . .. vem dizer cnmo nin )!uem, o mais elevado es-
aos seus pares que estamos andan. oirito r!e iustira (apoiados) e s. 
do apressados, de afogadilho, em cxc .. para assim reso lver, não re .. 
assurnpto dessa magriituct·e? Como solveu semore por si ornnrio, mas 
vem dizer aos seus collegas que 111élndou um en.{! nhriro in foro es-
cllcs não cumprem com o seu de- tu da r os casos duvidosos c trazrr 
ver? que são perjuros? pois ,iura- 11111 m ~ DDn ria re Q' i ~o. Dara rstudo 
mos todos r e peitar a Constitui- " examr. rf;t commiss~ n . A ffi r1110 
~· iio l .. . isso :1 v . cxc . "r. vcrrf rt rl r . T;trlf() 

O sr. Francisco Escobar: - Pc- n•1c lhr vou ntirar 11111 rcnto . V. 
lo amor de Deus! não disse nada r-.: r. nr0CIIrP nn nrnirr.tn o 111111ti • 
disso . ~ :,,;" nqp onizer, onrfr. hn i,, ,-~., .. ·o 

O sr. João Pio: - Essas inter- " "'' immrrli:t f:l tn n,,fo lhe aprescn-
rogações eu sei que incommodam L" oo n; f1 IMJ'illt rio lflfY(I r • 
a v. ex c., porque, espirito recto, O sr. Franrisro F:srnhar: - Pois 
homem de· consciencia, intelligencia ru ncceito, e oar.:t n11 c v. ex c. não 
lucida, sentirá naturalmente que SIIDilonha 011e :tndei levi:tnamentr, 
ellns cahcm em seu cerebro como declaro ao Senado que fui ao escri-
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, são Gcographica ptorio da .co.mmls 0 dr Teixeira lá cxatnl ll CI com .. 
c F · t~ s os ma~pas existentes, ou-de ·r 1 "' - d que ha-vindo deite a dec araça.o e munici· 
. effectivamente muitos 

v~a • só dos jâ creados, como 
pros, nao d que não at-dos que iam ser crea os, 
tendiam aos requisitos legaes. 

I . Pio· _ Ma v. exc. 
O sr. ruw · dos munici-foi procurar os mappas C . ·ão 

t d na omm1 pios contes a os " lá est~ 
I · ? Não estao ' Gcogr<tp liCa r discu-

Clll mão daqucll es que ~s agem!) 
tindo as questpes. (MllblfO . - Mas 

O sr Francisco Esco ar. lá 
lâ d~v~m estar as duplicatas ege 

di o m<tppa -ex iste, além sso, 

ral. ff' o a O sr ]Oiio Pio: - Eu a rrm. ' 
• UC todos OS C<tSOS dUVIdO· 

v. exc . q 'd com mappas e sos foram resolvi os t da-
f . t s e bem es u mappas bem er o 

dos. p 'd te a parte Portanto sr. resl en ' 
' 'd elo nobre se-geographica argul a p . ·n 

• d' que seja uma 1 nador, nao rgoff mou o nobre se-
verdade o que a Ir d Não 

•0 prova na a. n~dor, mas na tenha faltado com 
digo que s. ex c. é incapaz a palavra, porque, s. exc. 
disso, mas err~re !wmanum. est. To-

O sr Francisco Escobar . 
dos nó.s estamos sujeitos a.~ erro, 
mas no caso estou convenci o. 

O João Pio : - Outro argu-
srd ue se serviu o nobre se-

mcnto e q d . influir no espirito 
nado r, que po erra mtlita habilidade 

. 5 exc. com c que · · · sem rc-t b teceu com prem1ssas . es a e • f · segum-1 ção com a conclusao, OI o 
a . . . . á creados sem a te. h a muniCipiOS ] t't 'ça·o · • · 'd pela cons 1 u1 , populaçao exigi a I actúal 
ha municipios creados je ~ por-
proiecto sem essa popu.açao, t 
t to é neces a rio o addramen o. 
an · · · d de ba-c reado um munlcrpro, ou . . 

' t que seja 111-ra to tJara argumen ar, • . t 
' ' . E creaçao exts e, con~titucron<tlt . oss~ongresso tratar 

e nao comoe e. a . s sim 
da inconstitucronahda?~· . ma . 

mpete ao poder judrclano, ptovo-
codo para se pronunciar sobre um 
ca t t 0 nobre se-caso concreto, pfor. <tna~~ municipigs 
!l<tdor sp ~c re er111 

cffeito em 'á creado para armar a • 
l argum ntaçao. favor da sua · · ·0 J'á cn-

1 sses muniCIPI 
epo s, - 'â celebraram 

traram m funcçao, ! . ctos decor-
t e os dema1s a . contrac os d r municipal; ha dl-rentes do po e 

rei tos adquirid.os ~ Escobar: - Mas 
O sr. Franctsc d'lreito pubil-. be que em v. exc. sa . . ad ulrldo . 

co não ha drrer!os ~·m é claro, 
O sr. João Pio: --:- ~ 'odem ter 

não os h a, mas tcrcer ro pl tes da 
direitos adquirido~ proven en 

. t . do mulllclplo. . . ex1s cncra 0 munic1p10 
V C J'ul ga que . ex . . .1 J e~ra l da po-1 0 requ1s1 o ,... 

crcac~ se~ deve subsistir ainda 
pula~~o na o . d instailado e este-
que Ja tenhadsl c~the~rorla de rnunl-ja de posse a ' ~> 

cipio? . b . _ Per-O sr. FratlCisco Esco ar. 
feitamente. . Pio . - Absolutamente 

O sr. joao . deria fazer o 
não. No caso nada ~~ poder legls-
Co!lgre:so, porq~= ct'eclarar a incon-
lat rvo n<to compe · mas ao po-
stitucion~lid.ade Odas l e l ~lcipio s J'á es-
d . d'crano s mun 
e r J u ' d . estão funccionando; tão crea os, 6 ode a Ca-

pergunto: podem~~ J~t:·d~s , póde o 
mara dos srs. I . pro-
Senado vir apresentar aq~n . u.rn b 

jecto S L~~r~~;~~0dod~ t~~u~~~~
11~r;~do 

ou c, P 1 • prescripta pela sem a poou <tçao 
Constituicão? , E' bar· _ Pa-0 sr Francisco sco . 
rcce-m~ oue podíamos perfeitame~1-
tc estando se tratando agora .a 

· · ' . . t t' Tanto mars reforma ad1ll1111S ra rva. . d 
t t dos já crca os, uc não se ra <t . 

q . dos novamente creados. 
mas srm • . Volta v exc. O 

' 
o P1o · - ' · sr. · ort · t' de crear aos n111nicipios .que se em Lv' 

'á 111ostrer a v· ex c· que · m<ts j · 1 t'vas • adduzi u jJrovas re a I ' exc nao ' . c 
a e~sa população, ~6 affrrmou qu 
não ha populaçã?, crtando ·<ttpena~ ~ 

. ··o de Teixetra de Frer as a a 0p1111a C 
vor da asse rção com que v .. ex . 
quer ta x<t r de inconstituciona!Jd<tde 
0 projecto . d 

Admitíamos que se pud~sse e; 
clarar essa inconstltuclonahda?e. 
qu~ f9sç ve r~adelra a ~stattsfiQ!\ 



npres 'nlndn por v. xc., nc e ca-
so iriam s p 'rturbar n vida de 20 
011 mais muni ipios, qunnt s innu-
m •rn v. xc. Se ria o caso de um 
rl'mcd io xtrcmo, 111 ns nunca de!lor-
g;111iZHr n vida conomica, final~
cci ra c politi a do Estado de MI-
nas. 

Estam s em pontos pcrfcitmncnte 
iJPOstos. . .. 
Eu quiz ra os mllnlclpiO!\ com 

qualquer numero de habitantes. 
Uma vez qu cll cs tenham vida pr~
pria, que tenham recursos p;un VI· 
ver. para se administrar, acho que 
é um deve r do poder le rislativo con-
ferir-lhes essa regalia. 

O sr. Francisco Escobar: - De 
acco rdo, mas então reforme-se a 
Constituição. 

O sr. jorio Pio : - Porque c ta-
mos numa republica, numa demo-
cracia, que deve ser o governo do 
pov0 pelo povo. 

Crenmos os conselhos dis tric tne~ 
c cll cs desappa rcceram . .. 

O sr. Francisco Escobar: - Que 
se volte ao regimen dclles . Estou de 
accordo . 

O sr. jotío Pio: - Façamos do 
municipio a ccllula da vida adminis-
trativa, e para exemplo. sr. Presi-
dente, nós temos municípios no sul 
de Minas onde a vida é inten. a, on-
de se trabalha, onde ha districtos 
q11c valem por si sós tres c qua-
tro municípios, de 20 ou 30 
mil hab itan tes . Veja v. ex c. como 
esta mos em pontos oppostos . V. 
exc. quer o numero mathematica-
mente determinado de 20 .000 habi-
tantes .. . 

O sr. Francisco Escobar: - Não 
sou c11 , é a Cons tituição. 

O sr. jorio Pio . . . quer que o 
districto viva jungido ao município, 
não rnHl ncipc. 

O sr. Francisco Escobar : - E' a 
Constituicão. Heforme- e. 

O sr. joüo Pio : - Mas já ci tei a 
v. ex c. o art. 20 da reforma con-
stitucional onde se exige apenns o 
Çlli'SO do deccnnio. 
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M u ar coll ga, estou c ri que, 
si cntrnssc n11ma di . cussão com v. 
ex c. sobre di rei t con. til ucional, si 
n1c dc:,sem tem po 'pnra estudar, po-
deria, cscrcvcnd c lendo um di s-
curso, fa ze r trabalho que não des-
lw;trasse v. cxc. ao descer ao t r-
rciro da di s ~: u ssfi commigo. Apa-
nhado de so rprc ·a, não podia re-
sponder a v. exc. melhor; foi o que 
me occorrcu de moment . Mas não 
discutamos; vamo~ no terreno dn 
rcalidild ·, terreno que v. x . , bi-
sonho ai nda, vae pisa r, sentir os cs. 
pin hos da política. 

DiJ!O aos . enndorcs, em nome da 
com missão Mista, representando os 
111 mhros da mesmn com mi ssão no 
Senado c na Camara dos srs. De-
putados, que css requerimento é 
inopportuno. impolitico. pcrturba-
d r dos trah;tlhos do Senado c, si 
v. exc. precisasse ele exhibi çfícs 
para aff irmar o seu v<1 lor intelle-
ctual, ta xa l-o-ia de prurido de cxhi -
bição . A com missão foi accusada 
por v. ex c. ele não te r trabalhado, 
de nada ter feito. ele ter aJ!i do sem 
ouvir reclamações; pois hem, <.1 

commissão não cxiJ!C do Senado a 
rejeição do requerimento de v. ex c.; 
mas si for approvado, a commissãf) 
se iulg-a dcsa uctorad<l e se sentindo 
melindrada pedirá a renuncia coll c-
ctiva, nor isso espera a rejeição do 
requerimento . 

(Muito bem! O orador é muito 
cumprimentado). 

O SR FRANCISCO ESCOBAR: -
Sr. Presiden te, o illustre senador, co-
mo eu disse em aparte.procedeu cruel 
men te para comm!go, r.m prc..;tando 
ás minhas palavras intuito· que el-
las não têm, e desc ulpe.r.ic s. exc 
si ainda volto a ser importuno. 

O sr. Alfredo Cafão: - Não 
aooiado; temos sempre o maior 
prazer em ouvi l-o. (Apoiados). 

O sr. Francisco Escobar: - Nun-
ca 111 passou pela mente, sr . Pre-
siden te, diri gindo ao Senado ns pou. 
cas palavras que ha pouco pronun-
ciei, faze r uma accusação tí illustre 

. d amara do pulado , poder-se-ia 
0111111l 5 Mista, a c,uJ tu ~ ct ·1 ngi al-a 110 s nado m smo na ui· 

tava aff 'Ct cs~' pr I •ct · n, . _ \ 'u na~ discu. sã . Oc d qu , no de· 
d , ir ·se pro)e.·cto do anuo passai d, c'ualqtl •r dis u ão c em . , d · s c c c cu r~o ., • do não qu ·r chzer que elxa c lUalqncr da amaras se reconhece 
hav r exiguidade d ' .tent0 porq~o ~u~ hr1 rrensa de qualquer di posi-
o t mpo é tão re l allv~ m anum tivo c~n titucional, é dever de qual· 
do no o planeta é um. 111 ~nte n os quer representante trazel-o á luz, 
outro mundo plan tano . a .an;l pam ser apr ciada questão no 
solare ou estellarc que ql11V8 em I r ~ 
~ centenares de anno do nosso ptla- P ~~~r~ ·que fi z foi cs a a minha 
neta . De modo que, quando se r~· . • ~ 
ta de um assumpto da imp~~tt~,~~ Jnt~~~~,:~ ·já sei qual a sorte que e tá 
d s e que occupa a no sa ç ão rese rvada ao meu requerimento, sen-
no pre ·ente momento, um anno n l' -mc n dever de dar c sa explica· 
seria grande cansa para e r~c ber, ~1o pedindo á illu!\trada commic:são, 
examinar_ e resolv; r s~brc to ~od~s n~v~mcnte, mil perdões si, por aca-
r clamaçoes quEe tcdm Vlndd.o ~emente so nas minhas palnvras houve quai-
s pontos do ·sta o c mna • · ' t o, . · - quer expressão menos cor ez. 

todas ellas presentes a comml sao. O sr Rib ~iro ele Oliveira: - Ab· 
Tanto mai que sendo homens os · (A . c/ ) 

. bros t~dos elles occupa- solutamente. . pota os · E !>eus mem -, . . . 0 sr Franctsco Escobar: - r a 
dos em seus se rviços prohsslOnaes, ·. I d' . 
di Jondo de pouco tempo por dia o que hnla a IZ r . 
p~;a examinar todas e sa. questões · (Multo bem! Muito bem!) 
sujeitas ao eu estudo, ev1de~ temen- SR BASILI O DE MACA-
te o prazo de um an~10. nao lhes LHÃES · _ Sr. Pre idente, pedi a 
seria suffic.ientc, pnnclpa!men~ee palavra. para justificar o voto que 
tendo-se ameia em attençao fl vou dar contra o . requerimento do 
fóra do tempo do . Congresso e es meu velho amigo e nobre collega do 
se afa tam da .Caplt~l. . Senado _ 0 sr . Francisco Escobar, 

Nós temos hdo leis, sr. Preslden- espírito ao q.J ;, l rendJ n homt·l'<.gc':l 
te, que se arrastam no tapete da da minha admiração, tanto ma1s 
discu ·s~o anno e annos, ~ara s~- que, _ e dis 0 dou ~ meu tcstemu-
r m af1nal decretadas. ~od1~os Cl- nho pessoal, -o nnmortal . . Rn.~ 
vis, leis gc raes sobre diversos as- Barbosa lhe applicou o quahflcah-
sumptos, têm levado até de~enas de vo de doutíssimo. . . 
annos nos Congre~s~s. Ameia me 0 sr. Alfredo Calfio: - Qnahh· 
lembro que a abohçao do elemento cativo muito justo. 
se rvil no Brasil levo u 60 an nos ou o sr. Basilio ele Magalftães: - O 
mais no pa rlamento, .até que por um que não quero, sr. Presidente, é VO· 
simples nrtigo de le1 c resolveu 0 tar con tra 0 requerimento do nobre 
problema . cnador incorrenc o na péchn de in-

Não rn, portanto, minha inten- cohcrcnk porq unnto, doutrinnri~ .. 
ção dize r que n corn!"i. são andou mente, estou com s. e~c. ~s <~rh · 
ntropclladamcnt , c SI a l g~1mn cou: gos 73 e 74 da Conshan~ao v1g0 
sn . entendeu nesse sent1do, sere1 rantc em nosso Estado nao foram 
eu 0 primeiro n penitenciar-me, c revogados. E' evidente que a n.o~
pcço mil desculpas á illu. trada com- sa magna-charta. cogitou ~o. ~1111 · 
missão . no legal, quer para os muniCIPI?S a 

Mas entendi estudando o proje· serem criados, quer para os anh gos 
c to, como ainda entendo, que elle municípios . . Mas, não c ml:'nos cer-
co ntém pontos que infrin g~m a Co~- to,, sr. Pres1de1~.~e: q.u~ ~or.a~l f.~n?~ 
stituição do Estado ache1 que, na o cn <~dos, em v_::u.1·~ ·' dl\ IS )C~ .1d~1 ms 
tendo css<1 questão sido agitada na trativns, mun1c1p10S q11e n<\C hnha 11 



4ôô 
o mlnimo legal d população. Ac-
cumularam-se erro qu não pude-
ram ser corrigidos, n 111 mesmo pe-
la actual reforma, que, entretanto, 
visou melhorar grandemente a di-
visão admi ni trativa do nosso Es-
tado. H a, por exemplo, na vizin han-
ça do meu, quatro município. , um 
dos quaes, o de Prados, apenas 
com 10 mil habitantes, c os outros, 
isto é, os de Tiradente , Lagoa-Dou-
rada e Re ende Costa, não chegam 
a ter 10 mil. Para ser sanada essa 
irregularidade, dirigi um appello ao 
então presidente de Minas Oeraes, 
o sr. dr. Arthur Bernardes (porque 
foi 110 tempo do benemerito gove r-
no de s. exc. que se cogitou da 
divisão administrativa), assim como 
o dirigi ao actual egregio presiden-
te do E. tado, e fil-o tambem, com 
um desassombro que levantou gran-
de celeuma na imprensa e em varias 
espíritos que não me comprehende-
ram sufficientemente, no discurso 
que proferi como secretario geral do 
Congresso das Municipalidades Mi-
nei ras . Entendia, como ainda en-
tendo, que o dever precípuo de to-
dos nós era pôr dentro do texto con-
stit ucional aquell es municípios que 
delle se achavam fóra. Entendo 
mais: que não devia ser criado ne-
nhum município sinão com o mini-
mo legal prescripto pela Constitui-
çfio do Esta·do. 

Mas, não podemos pairar no do-
mínio da ideologia , 'não no domínio 
dessa veneração systematica que 
certos espíritos cultos têm pela 
Constituição e pelas leis analogas. 
Temos de ser, :teima de tudo, amerl-
cnnos, sinão tanto como aquelles 
"ynnkees" que transformaram a 
nntigas colon ias inglezas 11 0 primei-
ro pniz do mundo, ao menos nesse 
ímpeto de rebelli ão contra leis que 
não sa ti sfazem aos desejos, ás as-
pirações, aos an helos instantes da 
população do Estado . 

Sr . Pres idente, em nossa evolu-
ção política, a transformação que se 
operou no Brasil, a 15 de novem-
bro de 1889, commetteu um erro 

gravi imo; foi não ter retalhado o 
mappa do Brasil, para diminuir os 
grande E tndos, que passaram a 
ser chamados "impcrios centraes", 
como nova Allcmanhas e novas 
Austrias, pcrmittindo, entretanto, 
continuas em ao norte do paiz pe-
quena unidade federadas, que re-
ceberam de um do eu mais glo-
riosos filho. a denominação de "zo-
na escravizada" do Brasil. 

Foi xactamente e e culto exces-
ivo pelas tradições do pas ado 

que compelliu o governo proviso-
rio, bem como a constituinte repu-
bli cana, a respeitar as antigas pro-
víncias do imperio, deixando-as com 
litígios territoriaes até hoje não de 
todo solvi dos. 

Pensava eu, e tive a coragem de 
dizel-o sempre, que a actual refor-
ma admi nistrativa deveria reduzir 
todos os grandes municípios, afim 
de augmentar os municípios pe-
quenos, ou então transformar os 
gra ndes em outros pequenos, dt;:. 
tro dos estrictos termos da Consti. 
tuição. 

O sr. Francisco Escobar: - Per-
feitamente. Estou de accordo. 
O sr. Basilio de Magalhães: -Mas, 

o meu nobre collega do Senado ou-
viu do ill ustre relator da commissão 
Mista desta casa do poder legislati-
vo uma re. po ta habi lmente funda-
mentada. H a um facto que cumpre 
ser assignalado dentro do texto da 
Constituição em vigor. O art. 74, 
n. 12, não cogitou da suppressão 
de municípios, e sim tão somente de 
districtos que, desmembrados do 
município a que pertencerem, carre-
ga rão para o em que vão ser inte-
grados, com uma quota parte das 
divisas ou obrigações, j{t existentes, 
do município prej udicado com a 
mutilação . 

Ora, si a Constituição não cogi-
tou da suppressão de municípios, é 
porque entendeu de não applicar a 
esse circulo administrativo do Esta-
do uma capitis diminutio maxima.: 

Si é certo que, em direito publico, 
não ha direitos adquiridos, não é 

t11 nos. verdade, como ponderou o 
n br senador relator da commi -

·Sã Mista, que c ·scs município , 
contrahindo obrigaçõ s, tão vin-
culados, gravado para com o Esta-
do ou mesmo para com particula-
rc. , c não pod m perder aquella 
mais elevada categoria a que podc-
rinm deveriam ter ch gado. 

Nestas condiçõe , cu, que acom-
panhei bem de perto os trabalhos 
da commi ão mista do Senado, 
que recon heço o esforço emprega 
do pela Camara dos Sr . Deputa· 
dos na elaboração des e projecto, 
dou-lhe meu voto conscientemente, 
tranquillamente, embora cornrnet-
tendo esta pequena 'incoherencia 
doutrinaria, que, estou 'certo, me 
serit perdoada pelo bem immen 0 
que dahi advirá para 'o nosso Es-
tado. 

Com effeito, na zona do Oeste, 
que conheço bem, verifico que o 
pensamento da nobre commissão 
consistiu em attcndcr ao commodo 
dos habitantes, ao seu conforto e 
ás suas necessidades. Si nós, irn -
buidos ·desse espírito de tradicio-
nal respeito pelos termos ·da Con-
stituição, formos fazer voltar o 
projecto á Commissão de Consti· 
tuição, ou si adiarmos essa refor· 
ma, commetteremos ·grave erro. 

Portanto, para não ter o de,.;-
prazer de votar contra o requeri· 
mento do illustre senador - sr. 
Francisco Escobar, pediria a s. 
cxc. que o retirasse. 

Foi claríssimo o argumento em-
pregado pelo s . senador João 
Pio. S. ex c. não esteve presentr 
á primeira discussão: esta ·era o 
momento opportuno para agitar 
essa questão complexa da consti· 
tucionalidade ou inconstitucionali-
dade do projecto n. 11 9, vindo dil 
Camara . E. si elle veiu de lá re· 
putado constitucional e não foi in-
ouinado 'de .coima vi sceral pelo 
Senado na sua primeira discussão, 
não poderemos reduzil-o a .um 
brinquedo de creanç~s, max1111é 
tratando-se de uma le1, como estn, 

de importancia vital pàra o E 13· 
do. 

Como seu velho arnigli I! Jdmi-
rador, dirijo a . ex c. um appcllo, 
no entido de retirar o seu requc· 
rimento, que constará do annaes 
do Senado, para demonstrar o ta. 
lento, o patriotismo e outra no. 
bres qualidades que exornam a 
pe. soa de s. xc. (Muito bem! 
Muito bem/) 

O SR. ALBERTINO DRUM-
M NO: - Sr. Presidente, vou 
dizer apenas tres palavras justifi-
cativa do motivo pelo qual voto 
contra o requerimento do eminen. 
te senador Francisco Escobar. 

Si s. ex c., douto corno é, não 
se acha convencido de haver erra-
do, não seria eu capaz de vir pro-
curai-o disto convencer. · 

Entretanto, sr. Presidente, o 
no~so regimento interno precei-
tuou, no art. 135, que ·a primeira 
discussão ·de um projccto versar:'t 
sob re a sua utilidade e constitu-
cional idade 'e não poderá ser adia-
da. Em consequencia desta dis-
posição. o Senado já se pronun-
ciou sobre a constitucionalidade 
do projecto, 'approvando-o unani-
memente na primeira discussão. 

E', pois, tntempestivo o requeri-
mento 'do illustre senador, por-
quanto é apresentado numa dis · 
cussão em que não é mai 'cabivel. 

S. ex c. valeu-se . da ·'disposição 
do art. 141 do mesmo regimento 
para dizer que ainda em ultima 
instancia, por occasião de se fe-
char de todo o projecto, ainda se 
lhe póde discutir a constitucionaii-
dade. ' 

Direi a s. ex c. que o citado ar~. 
141 é expresso em prescrever que 
só de novo se póde cogitar da 
constitucionalidade de um projecto 
quando se aiscute a sua redacção 
final. 

Ora, o projecto terá fatalmente 
de voltar á Çamara dos Srs. De-
putados e, em consequencia, não 
será no Senado que se vae apre· 



. cntar discutir 'a redac ão fin al, 
sim, lá, . alvo a Camara n~ · 

j ·ito r a •mcnda por •sla cn so~ 
orr rccida . 

r. Pr si deu te, Floriano Pcixu· 
1u governou a Republica, apl'snr 
do governo de Deodoro haver ter-
minado doi annos ante do p~· 
riodo constitucional, allegando 
que 11avia sido el ito por uma dis-
posição transitoria c, portanto, 
não se achava sujeito á di posição 
definitiva, que devia prevalecer tôo 
sómente para os governos que vi-
essem depoi delle, eleitos poste 
riormente á promulgação da Con· 
stituição. . · 

E, no paiz, escl arecidas 'opiniões 
ficaram ao lado 'do detentor do 
poder. 

Temos tambcm, sr. Presidente, 
uma di sposição transitaria que se 
encontra no art . 20, da lei addicio-
nal n. 10, que reza: - "E' auctori-
zada a revisão da divisão mu ni ci pal. 
política e judiciar:a do Estado, guar-
dado o disposto no art. 11 5 e pa ra-
grapho unico, quanto á sua dura-
ção e curso de decennio" . 

Parece, sr. Presidente, que o le-
gislador, com fun cções de consti -
tuinte, auctori za ndo a reforma ad-
ministrativa do Estado e mandan· 
do expressamente que se obcdece:>-
sc, para a contagem do dccennio, ·J 
que está presc ripto no art . 11 5, da 
Constituição, quiz com isto afas-
ta r o legislador, temperaria e acci-
clentalmente, da obri gação de atten 
der aos demais dispositivos que, 
sobre divisão administrativa, se en-
contram na mesma Constitu ição. 

Parece que assim deve se r, pois, 
si assim não fôra, porque então 
mandar obse rvar ex pressament~ 
uma disposição que jf1 estava no 
tex to co nstitucional, não podia 
se r desa ttcndida, e não mandar ob-
se rvnr as outras? 

Acho que estamos legislando em 
virtude de uma disposição transi-
taria, a prevalecer tão sómentc 
para a divisão que ora fazemos; e, 
quanto eis demais disposições, se-

rã pa ra ohs rvnr nos divis·es fu-
tura . 

AI '•m di!!so sr. I rcsldcnt ·, ( : 
i ~ lo · parn mim um argumento a-
pitai), a dircc toria central do cr-
viç de recenseamento da R publi-
ca ainda não fez a publicação offi-
cia l dos respectivos dados, que vão 
sendo pa rcia lmente estampados p -
los Estados, ma!\ com algarismos 
que ainda não foram rati ficados. 

i li ustre chefe do se rviço no Es-
tado de Minas - o sr. dr . Tei-
xeira de Frei tas, moço de incompa-
ravcl talento c opero idade reco-
nhecida, tem feito o max imo esfor-
ço pela conclusão do servi ço, mas 
sempre que fornece dados estatis-
ticos, resalva a possibi lidade de 
alteração de alguns delles. 

Ai nda não faz mais d um mez, 
sr . Pre idente, um jornal do Rio 
asseverou positivamente, indicando 
até os nomes que na propria Ca-
pi tal Federal se encontravam tre:; 
ruas que não haviam sido recen-
seadas . 

Sem esta base do recenseamen-
to, não terno elementos seguros 
para co nhecer precisamente a po-
pulação das varias circumscripções 
do Estado, sinão pelas informaç<ies 
colhidas das Camaras, da Estati sti-
ca e de outras fontes de informa-
ções, como fez a com missão Mista. 
Devo di zer ao Senado que pleitee i 

a creação da um município c, uma 
vez adduzida a prova de que elle 
contava apenas 17 mil habitantes, 
subtrahi do meu municipio a nc-
ces. aria parcell de territorio afim 
de completar o max imo legal que 
faltava para instruir o pedido. 

Não sou, porta nto, suspeito para 
di scutir o requerimento do nobre · 
co ll ega o sr . Francisco Escobar . 

S. exc. muito me merece, pela 
sua· compctencia, pelo seu grande 
preparo, pela hones tidade e bon-
dade. 

O sr Francisco Escobar: 
Muito agradecido. 

O sr Albertino Drummond: 
Votando, pois, contra o requeri -
mento de s. exc., faço-o tão só-

m nle pelas razões que acabo de 
d clarar. (Muito b m/ Muito 
bem!) 

SR. FRANCISCO ESCOBAR 
(para uma explicação pessoal): -
Tenho por feitio moral, sr . Presi-
dente, uma grande humildade, 
principalmente quando sinto que es-
tou em erro. 

Não poria a mínima duvida em 
retirar o meu requerimento, si re-
conhecesse o meu engano, si me 
convencesse de que não havia, de 
facto, no projecto 119, que estamos 
di scutindo, um só dispositivo incon-
stitucional. Estenderia as minhas 
mãos, sem orgulho, sem soberbia, á 
palmatoria, si as razões apresenta-
das pelos illustres senadores que 
me precederam me convencessem de 
que estava realmente em erro. Dis-
so não me convenci, infelizmente, e 
po r isso deixo, com muito pezar, de 
retirar o meu requerimento. 

Sujeit()-me, entretanto, á sorte/ 
que lhe está reservada. 

O sr. João Pio: - O voto do Se-1 nado então dirá si v. exc. estava 
errado ou não. 

Presidente, varlas emendas, algumas 
sobre creação de municípios e dis-
trictos, outras obre divisas e atte. 
raçõ s de nomes de localida,des. 

Quer o municípios ora propos-
tos, quer os já creadós em emen· 
das anteriores da commissão, todos 
elles e justificam pelo proprio des· 
envolvimento das respectivas loca· 
lidades. 

Bicas, por exemplo, é uma esta. 
ção importantíssima, com boas ca-
sa de commercio, vida industrial 
intensa, tendo sua população todo o 
conforto moderno. Carandahy é, 
por egual, uma população prospe· 
ra,onde ha varias fabricas de lacti-
cinios, grande exporta~ão de cal, es-
ta ndo em condições de se tornar 
município e ter vida independente ., 
Matipóo é ponto terminal da estra-
da de ferro, centro de grande expor. 
tação de café, com um commercio 
muito desenvolvido. I 

Como esses, sr. Presidente, em-
geral todos os municipios ora crea-
dos, tendo a commissão nas suas 
emenilas obedecido, quanto possí-
vel, á vontade das populações e ás 
condições de independencia e de vi-
da propria a que acabo de me re-
ferir·. 

Para as rectificações de divisas 
procurou tambem a commissão at-
tcnder sempre ás reclamações que 
lhe foram presentes da parte dos 
interessados, quer verbalmente, 
quer por escripto e em vistas de 
mappas d tnonstrativos, aliás to-

O sr. Francisco Escobar: - Re-
signo-me deante do voto do Sena· 
do, porque, como disse, a despeito 
do brilhante discu~o do illustre, 
monsenllor Pio e da não menos bri-1 
lhante oração po sr, . senador Basi-, 
tio de Magalhães, considero incon-1 
stitucional o ,pnojecto nos ponws 
que a!;signalei. dos elles trabalhos perfeitíssimos 

re. e cuidasamente organizados. Persevero, por 'isso, no meu 
querimento. 

(Muito •bem! Muito bem!) 

Ninguem mais pe(liydo a palavra,, 
encerra-se a discus~ão do requeri-
mento, c, p,rocede ,do-se á votação, 
é o, me~mo rejeita~Q. 

Cont!nqa a discussão do projecto 
.com as emendas. . 

O SR JOAQ PIO (sem a revl-
1são·,flo .orador): ,- Tenho a honm 
de pas~ar ás mãos de v. exc.,· Sli. 
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Obedeceram, por exemplo, a ·es-
criterio as confrontações do3 

muntctptos de Rio Branco, de 
Sant' Anna de Ferros, de Sabinopo-
lis, de Sap cahy, de Pirapora, de 
Bello Hori~onte, de Rio Espera, de 
Barbacena, de Lima Duarte, etc . 

Circumstancia b,em, çte' .. assigna-
lar, sr . Presidente, é ainda a atti-
•tuae digna e 1patriotica1,da maioria 
dos municípios que de ,ce11to, JllOdo 
se viram prejudicados com , o 11des-



· membramento 'de seus terrltorlos e ' 
com isso se cdnformaram, sem uma · 

·reclamaÇão. O municlpio de Ponte 
Nova 1 p '!' ' 'exemplo, p rdeu dlver-

Q& ~istrictos ,c não trouxe um só 
. protes'tf),, submettendo-se patrioti-
cacam,ent~ · 11 ~cção do Congresso. 

EMENDAS 

CAPITULO I 

1 Municípios 

SECÇÃO PRIMEIRA " 
J' 

Barbacena, ' além de dar um mu-
nicípio, I perdeu 3 ou 4 distríctos, 
sem reclamar. 

A 
C reação 

Emendas modificativas 
N. 1 

Juiz de Fóra Ouro Preto pela Substitua-s~ o começo do art. 
' , .' < • 2. " pelo segwnte: mesma fbtrha; Mananna, R10 das , • . 

Velha . . . tnas só agora reflicto, . ~rt · 2 · F1c~m creados os mu-
sr. Pr'e idetHe, que faço mal em fliCIPI.os que aba1xo ~e ~numeram, se 
estar fazendo citações, porque a constituem e se del1m1tam, tendo 
comniissão' confessa de plano e por sédes, com a categoria de villa, 

· •cml s~tisf<tcçi'io, quê todos os mt!- as povoa~ões Qtle já têm ~u passa-
nicipió prejudicados " procederam 1 ram a te,, P~la pr_esente !c1, ns res· 
cbm essa fevação de vistas, dei- pcctlvas deslgnaçoes. 
xando ' á ton\missão liberdade, quer 
ptt ra a creação de municipios no~ 
vos, 'quer para a delimitação de 
divisas; sem trazerem • grandes cho-
ques de interesses, quer politicos, 
quer particulares. (Apoiados) . 

,E' ce rto que a commissão luctou 
com difficuldadc. Descontentes ha~ 
verà como é natural. ,Mas, se exis-
tem, dif.!icilmente ' poderão allegar 
razão de peso contra o seu traba-
11\o, I)Qis n commissão procurou, 
tanto quando possivel acertar, es-
tudando detalhadamente, meticulo-
samente, todos os papeis e docu-
mentos sujeitos ao seu exame. 
(Apoiados). 

A comm1ssao, sr. Presidente, 1 
propõe ,ain,da a creaçao de varias 
districtos entre os quaes os seguin-
tes: (lê) 

Finalmente, manda accrescentar 
no projecto as seguintes disposi-
ções gernes: (12) 

São essas as emendas que, por 
parte da commissão Mista, tenho a 
honra de. offerecer, nesta 3. o dis-
cussão, ao projecto 119. (Muito 
bem'! Mflilb bem!). 
•I ,. I I 

'Vão á Mesa, são lidas e entram ; 
conj unotamente em discussão as 

·seguintes : ' 1 . 

N. 2 
Ao art. 2. o 

VII - Município de Guapé: 
Onde se diz: - até a sua foz no 

Serrano, e por este ·acima, - diga-
se: voltando desta foz á direita em 
rumo ás nascentes do Carrego de 
Santa Barbara e destas em rumo á 
serra da Boa Esperança junto do 
carrego das Areias, segue pelo dor~ 
so desta serra até onde ella é atra-
vessada pelo Ribeirão Verde e se-
gue pelo curso deste até a sua foz 
no Rio Grande e dahi pelo Rio 
Grande abaixo até a maior Cacho-
eira acima do Porto da Honorata, 
e em rumo á serra que lhe fica em 
frente na margem direi ta do Rio 
Grande vae aos altos dessas ser. 
r as que com os nomes de Cachoei. 
ra, .Biboca e Ferreiras, se dirigem 
para a ponta da Serra do Caju, 
perto do Capão do jatobá, segue 
por esta serra até a cabeceira do 
Ribeirão do Pary Velho desce por 
este até frontenr a serta denomina-
da Serrote, da margem direita do 
'dito Ribeirão, atravessa este e se-
gue pelo Serrote até apanhat o Ri-

. beirão da Agua Limpa, no lagar de-
nominado Serrinha, na estrada que 
.vae de Franciscos para Piumhv, 
des'ce por elle até a sua barra no 
Rio Piumhy,' atravessa este ahi em 
rumo ao Espigão, aguas verténtes 

da antiga fazenda do josé Leonel, te de Taboa , por e te abaixo até o 
e ~cgue por e te ~tté o alto da S t · Muznmbo; por' e te aba i)( o até a 
ra da Cachoeira pelas vertentes barra do pequ no carrego e'm Que 
do Carrego da Cachoeira até fron- começam as divisas com Cabo 
t ar 1 a antiga 'rhoràda de A1 tonb Verde. 1 ' 

Gonça lves Xavier e deste ponto e- •Com Cabo Verde: - Por esse 
gue pelo Espigão vertente do Za- ~orrego acima e dahi po( espl-
gaia • até o alto da fazenda de Vi~ gões até a cabeceira do cor rego 
cen te Mariano e d te ponto em re- Faxina!; por este abaixo até o Rio 
c ta ao espigão do Vargedo e se- do Peixe. 
gue por este até a Serra dos Mo- N. 5. 
de to e ~el9 ctorso della até apa- 0 art. 2. • n. X 111, utistitua-se 
nhar o espigão da Confusão, volta p lo eguinte: 
â esquerda por este pigão até a - de fequery, constituido pcl~s 
!!erra nàs divisas de São João do districtbs de j equery, Gr.ota e Plr-
Glorla e segU por esta sérra até raçá, desmembrados do tn'unicipio 
frontear o Ribeirão o Capi ara e d Ponte No a, e com as actuae. 
por este a6aixo,' em divis?S COITt divisas desses districtos. 
São João do Gloria, até a cbnfluén\. 
cia do Sapuc(\hy, e por e.ste <acima, N. 6 
dividindo com Passos e a Carm.> Substitua-se a emenda n. 3, do 
do Rio Claro até a foz ~o ltacy, Senado, pela seguinte: 
onde teve começo està divrsa. _ Cotn o murlicipio de Silviano~ 

" \ I 

polis - Mantem-se, neste p~nto da 
, N · 3 confrontação, a attual d1v1sa do 

Ad art. 2.o - Cap. I. - Se- municipio de Silvianopolls. 
cÇã6' 'primeira - ao n. XV(l1 .d~-pois das palavtas Com o mumctpi•J N. 7 
de Manhuassu', ,dlga-se: Ao art. 2.•, n. XXIV. 

Desse ultimo ponto, toma pelo Onde se diz 1 S. Pedro de Al-
i ta do cHvisor até encontrar a ra.. cantara - diga-se- lbiâ. 

mifiqtção que circumscreve, pelo Faça-se a se'guinte alteração: 
Indo di rei o, a bacia do Carrego S. , 
Bento e por e lia até o Rio jequiti · . - Com o município de §. Go-
bá atravessa, neste ponto, este tio tl!ardo 
e 'em seg·uida, a linha ferrea, pro- Da mais alta cabeceir do In· 
0~1tando em rumo recto o divisor dayâ até a barra do carrego Esta-
esquerdo do ribeirão do Ouro até lag m; sobe p~r este ~té ~uas c~ '· 
encontra( o divisor geral esque çd~ 

1 
becéiras; e ah1 atrayessa ~ espr-

Rio 'j quitibá e por este d1visor ate , ·gão demandando as cabecmas do 
os hlnihls1dê Carangola. 1Mjseri orliia; desce'' por este att iÍ 
d 1 • • .. , . ' A barra do cor rego da Faca ou O a-
., ' ,r'j · 7 t'J • riroba por este acima até as suas 

Ao a~t. 2. o n. Ylii-Façam-se càbeceiras; da~ I pelo espigão. ~té 
as segu1ntes alteraçoes: os Olhos ~'Agua, pon!q de ~tvrsa 

!Com Machado:- Como está até entre os mttniciplos de Rio Parana-
' J • • • • • • • • • • ·I. hvba, S. Ooth~rdo ~ S. Pedro de 

:. divisd r~ • da~ aguas entre os rios A'tcanta'ra. 
1
' , 

1 
1 Machado e S. Tholné", segue pelo No art. 2. •, iteln relativo ad mu-

mesmoj divisor e, depois, pel~ ~i~i - nicipio de S. Pepro de ~!cantara , 
sot squerdo• da bacia do R•.be1rao substitua-se a cqnfrontaçao com o 
Campinho até a nascente ma1s alta 1nunicipio de Al'í\xá·. r.ela seguinte: 
do cor rego Lagoa. '' Dessa barrá sÓbe!· rio ~ue~rn 

Com 11'Alfenas: - Desse •ultimo Anzol até a barra do cdnlego Oran-
tJQntp 1 pelo ,,~ivisor , da . agqas " .1 do de· sobe por este e ,.pelo .Oorrego 
~iQ' 1de Peixe e do Rio Mu?:fl.IJl~~ do: Aç%itl ,~e. Anto~io pe: A, vila , 11té 
até as cabeceiras do Corregq Po.n.-1 ~a ct~tie~etra; ~a!11 pro~t\ra .a ~a-



~~,yeira iA9,; ~pquenq cur o d'agua 
cil)i1 ba( 1a 1flca , baixo Âl\. ponte 
di~ R r ~~q do Coronel Ananias 
P rrerrfl de Aguiar, e de ce pOJ 
el e até sua barra no jacuba; des- ' 
ce po~ este até a bau~ ; no Pira- , 
J.1e tingqi,, obe' o Pirqp~tinga até 
CacllQel rinhai dahi vae em dl-
recção ao morço da Banana e da~ 
hl em rurno á Serrinha, cabeceira 
do carrego do Machado, pelo qual 
desce até J.I'Y barra no ribeirão 
S. Mafh ~i aáhi desce o S. Ma-
th us até ~ ~ barra do cotrego do 
M~ tínha;' ·~ )?o este acima até 
sd êabê !r.a ~ ; dahi em rumo á 
cab~ rrh d~' cor ego d Prmentas 
11 • S hot ' i tiesce pelo referido cor-
rego dos Pí!net1tas até a sua barra 
11 0 rio S. João, affluente esquerdo 
dq Quebr11.,Anzoli desce por aquel-
le até o rro uebra Anzol; sobe 
por 1e ·te ç pelo ribeirão da Estiva, 
s~ u ;jHluetrte, até a cAb~ceira des-
,te, noA'visor Cll re o rio d,a Velhas 
e o Rio Q re FI Anzol. 

Rectifiquem-se as demais con-
frontações, de accordo com a pre-
se11tc alter aó. 

nastrã , S l Gonçalo do Abaeté e 
Abaeté Diamantino, com a segulntP. 
linha divisaria: 

- Com o município de Rio 'Para-
ridllyba: 

Começa no rio Abaeté, na barra 
do corrego dos Arrependidos, c 
desce por aquelle até a ponte da 
estrada que vem de Tiros1 na ser-
ra dos Barreiros . 

'-- Com o mtJnlcipio de Paios: 
I ' Desse ponto, cor\trnua, a de cer 

o rio Abaeté até 'l barra do ribei-
rão d Extrema, e sobe por elite até 
as s4~s caÇeceiràs e 1 dahi segut! 
eel ~ Serra de Santa nita e Serra 
.do,, Oiribá . 11 

- Com o município de João Pi-
nh~iro: 

· Da s rra Oiribá prosegue pelo 
chapadão acompanhando divor-
tium aquarum entre Paracatu' e o 
Francisco, e cpntinua pel11 S~rra 
Oran<fe até defrontar as nasce rtes 
do ribeirão da Oamelleira. , 

\ 
- Com o município de Pirapora: 

" ' " IIJ 'N. 8 
I I ' 

Ao art. 2. ", 11 . XXV: 
Sutl \itd~'se pel segllinte: 

J l Dahi, alcança as referidas ca-
' beceiras e desce o ribeirão da Oa-

meileira até a sua foz no rio S. 
Prnncisco. 

·~ de s ~. Thomaz de Aljuino: 
P~ ter11 do Morro Sellado1 divisas 

do E'stapo d'é São Paulo, ~ descem 
pejo çorrego dos Pereiras fi lé a 
~'\C itoeira;, ~esta, se~uem á direita 
r;pr ruiJlo,. ~ 1 ~as~Rntc pto corre~o Ha.s 
ratrne i{fiS' t1 te, pop Q, S~f:UCm ~m 
r,r 11P 1 111J1S ep e q, ,,Forrego dos 
Çorrê s, descern por este até o) 

corregó do~ p1\'1\c nt~s · des em por 
e$t ~ té 1 cqrr go undo e ppr es-
f' é/ s' d'vr ' ~s ~ E taclo de São 
~~419i .,dCstf1, i_egu'\n', ~ ,dire ita pe· 
la drvisa do t.stado até o morro 
~ llarto, por to in'cial . ' ·i H , , ... r li , 

li 'I ; 1/ Jh I r.r. 1 9 
, .C:ft R· I, ~ecc.;o' Primeira . ' 

, A'Q ar,t1. t,·. o SL9sfitua- .e o '11. XXVI 
.~do I seP'ui tê'.' 1

' ' , 
,..., t ,, i j l 11] 1 1 I' I 

' '" '"+ da 'f.irrqs :. · ' , 1 • , 

· ''0 ' 'rrúlniclpio •llsé constituirá dos 
dish'ictbs ' de Tiros; S. José do C a-

Com o municipio de Corintlw: 
Desse ponto, sóbe o rio S. •Fran · 

cisco até a barra do rio Borrachu-
do. 

I 

1 Com o
1 

município de Abaet : 
lvl 1 • 

Dahi, sóhe ~ q Borrnçhqdo1 a~é a 
barra do Corre Grande, seu afflu-
ente da margem direita: sóbe pof 
elle até as sras ~:ab;:.:e iras e dah·, 
alca nçando o diviso · de aguas en-
tre o rio Borrachudo e o rio In-
dayá, prosegue por ~: lle até con-
frontar a mais alta cabeceira 1 do 
corrego Frio; de~ce, deste ponto, á 
referida cabeceira e pelo aorlfego 

,~baixo flté ,Sil fl barr~ no ~io 1 1ndayái 
s11bindo por, este· rio até a, ~,r.a do 
corrego Grande. . I I') oi 

Oom o município de, ·lnllayá. ) 
Da h i! continua• a subit I o rio 1•Ir'l-

d '}lá até a barra do cotre1gdl P1ra-
petrnga . 

50Br 

Com o município de S. Oothar" 
do: 1 

Sobe o corrego Pirapetinga atll 
as suas cabeceiras tlahi procura 
a barra do carrego Maria Pr ta, no 
rio Borrachudo; sobe por aquellc 
á~ suas na centes e galga o divisor 
pró lrando as éabeceiras do carre-
go dos ~rrependidos, descen~o 
por este até a sua barra no rro 
Aba té, ponto de partida. 

I 

•N. 10 
Ao art. 2. 01 Pçdro Leopoldo . . 
Su primarl1.JSe, na ante-'J)enultr-

má li ti lla,' as palavras: "Matadou-
ro .ou''. 

N. H 
Ao art. 2.• 'n. XI. 
Su stitua-se pelo seguinte: 

I ITANHANDU' 
O municipjo se constituirá dos 

districtos de lntanhandu' e Picu· 
(de'smembrados do municipio ele 
Pouso ~lto), ma i:; do districto. d.e 
Alagp (desmem~rado do munrc1· 
pio de Ayuruoca), com a seguinte 
linha divisaria . 

Com o Estado do Rio de Janeiro: 
Começa no alto da Serra da 

Mantiqueira, no ponto que verte 
para as nascentes do,Rio Verde, on-
de se encontram os limites d~ Mi-
nas, Rio de Jeaneiro e &ão Pauto, 
c segue pela mesma serra até ít 
serra do Picu', continu~ndo até l 
antiga, Barreira, ~a es~rada que de: 
mand& E11genheirQ Passos; dahr 
co~tir1ua até alcançar o Brejo da 
Lapa ç deste ponto, passando pela 
Pedra Furada, vac attin gir as Agu-
lhas Negras. 

Com o mrmicipio de Ayuruoca: 
Dahi ·segue pelo divisor de agua 

dos Rios Preto e Ayuruocal pas-
sando ''Pelo alto da Serra Negra, 
pelohAito do Mitantão; segue pelo 
divisor de aguas dos rios Grande 
e Ayuruoca e 1 passa pelo Pico do 
Parnahr9 , , pel~ serra de ~ntre 
Mo'rros, pelo Prco MiJra do Brspo; 
continua R lp ~ivisor de ~ua's dos 
r'b"'irões Tamandua'' 1 até o' ponto 
m~i!; aitd He serra Hds Quatro Otfibs 

e dahll de cendo pelo espigãó das 
Nogueiras até ó rio Ayuruocli1 ho, 
Jogar denominado uro Fala, atra-
vessa e te rio e coritinua li hl1n l re-
cta até a erra d~ P pra O ande, 
subindo p~lo 'espigão desta ser,t:a. 
até o seu p011to mais alto e d~i 

" I d . em linha rectn ao ogar enomtna· 
do Charco onde pa ~a o ri~é'rão 
do Chatco ou S. 'Ag •Stl h o. 

1 Cdm o rhunlcipio de 'Baependy: 
Continua pelo ribei ão ,~o Charctp 

ou S nto A~o~tir1ho1 ' ac1m~l. a c 
abaix 1.1 faze pa ~ Gí rra ao 9n-
de' faz barra um pe~u~ ' 1 a · uer( e 
da ma~gem esquerqa· egye 1?P ,es-, 
te .acimíl, atÇ o, Pico do. p'\J' ,fã 
ou Santo Agoshnhoi da r .Q pse~~r.' 
p r Ho~a de verte,ntes, 9~ r x,~nd,o ~ 
dire it~ todas as aguas flR pb !\. 
São Pedro, até defronta~ a , s~r~~ ~ 
Capetirtga . ,. , 1 Jl 

Com o município ,de, 1fquso Alt : 
Dahi vae e111 ~irecqão ~ . serra r,o 

Capetinga, passan,do pel~, ~l .to d 
mesmo nome e prosegurndo pela 
referida serra até a serra do Col.lra. 
dividindo com P~ districto de Sant~
Anna do Capivarvi segue confron-
tancio com 1 este districto,,,embdirc-
cção á Porteira,. ~a e. trada'. d.e ro-
dagem1 no esp1gao qu~" d~vrdo ·~? 
bairro da Estiva, no drstrrcto de 
Sant1Anna do Capivary, com o• de 
Vi li a Nova, no districto de S , .,J o~é 
do Picu' i continua por es e, espr 
gão acima até o • alto. da, Barr.Qça e 
oo~ es~e alto é\0 1e pigão ,QQ~ . Ttes 
PinhQiros,1 r~~uas vertentes 1 pa~a o 
rio Verde atQ o alto da Neodrnha, 
na ~ncru~ilhada .das estrada que 
vão para Sant' Anna ç\o Oapiv~ry, 
c Camoin h o i ~egue po,l' es~l!qultrma 
a ananhar •O espigão 1mais alto. ~ue 
verte para o co~rego J ~~r~m rrm ~ 
segue pelo rcferJd ii! Qsprgao "nté 
froPtea r a1nontP d~ Es1tracla ~ ,Fp -
TQ J~êde S 1-Minerr 11, ~ob ~ g ~~o 
TtanhandU 1

1; 1 ~ POJ tp1• atr1aJ ~s.a 
f? rio .xÇ,rd , , e ue !11 .t ~l í CÇ!\Q () 
, o,ifl10 qç 10pv~pal; d <\~e v, f~ r P,a~ 

r,11 , ,f~:~;cnc,la , .d o M rn h9,, ~ . 1PP ~te 
1J clJ1W ~ té "Alto da ,r, :dr~ d a-
?:Pn n ;~ <ia ~ar,r é\. n a~ diV\t'~ r t4fl lnílr 
poi11h~ · continula , "et}~Pr.!"l 11elp , f! l~o 
ria Serr;til até o a~~o J' , S rr .I'' 9 
Bom Successo. 
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Com o municiplo de Virgir1la; , 
Dahi, continua pela serra do 

Bom Successo até encontrar a S~.!r-
ra do Púrgatorio. •' 

Com o munic{pio d Passa Qua-
tro: 

I' 
Segue pela S~!rra do Purgatorio 

em pirecção ás nascçntes do corre. 
go do Matto Dentro, desce por estt! 
até a ponte np estrada, que de Bom 

uccesso vae aos bairros da Ser-
rinha, Palmital e outro , do muni-
cipio de Passa Quatro; continua em 
dlrecção ao alto do e plgão que 
lhe ' fica fronfeir é prosegue de-
mandando o rio Passa Quatro· 
atravessa este e a linha ' ferreà em 
runip ao Alto do Cantagallo, con-
tin.u~ndo por este e pelo Alto do 
]~fdthlzinho. até o Porto Velho, no 
jardim, no io Verde; segue por es-
te ultimo acima até suas nascente5, 
rum ndo dahi ' aó alto da s'errà da 
Mantiqueira, ' no ponto em que te. 
v!!' com'eço esta descripção. 

B - Emendas additivas: 

Obm o Estado de S. PalJ/o: - D s-
se ultimo ponto, pela linha de divl-
as interestaduaes . at •alcançar 'o 
ribeirão Tomba-Pernas, 1c ponto de 
J.1í\rtjda. • 1 1 ' 1 f 
lll , N. 13 . '' 

I I, I ' I " de Rio Paraf!ahyba, 
1 

• ~~~ itui P. 
pelos disfricto~ ~e S. f rancts p daJ 
Chagas, que toma aqu~ (e nRnJe, c 
Arapuál do m~niCÍP\9 de~' G th~
do, com a seguinte linh1a di vi o na: 

Com o munic:ipio de Tiros: - Co-
meça na barra do c rrego q ~ Acre-
P~ I didos no rio Abaetéi ,desce por 
este at~ a pont da 1 e~trada qlje ,vclll 
de Tird ·, na Serra dós Barrelros. 

Com o município de Patos: - Des-
se ponto, contin4a , pela referida 
estrada até o ribeirão ~ebedouro. 

Com o rnuniciP,i ~e Cân/ do' Pa-
ranahyba: - Oes e ponto, prose-
gue subindo o Bebedouro até a sua 
na cente; dahi atravessa em recta o 
espigão divisor de ag'uas ent~e os 
rios Abaeté e Paraliahyba, d~rilqn
dando a cabeceira do cor ego' do 
"' t P u'·fl d 'c · ' ~or ume, no o so os arretros, .e 

· . N. 12 desce' por este até à tfa pat a h o 
- de Arary, constituído · pelo dis- ri Paranahyba. 1 

1 
; ' , 

tricto dr~ S. João Baptista das Pos- · Com o município ~e Patrocínio :-
ses, desmembrado do município . de Desse ponto,, sóbe o rto Paranahy-
Monte Santo, com a seguinte linhá ba a tê defrontar o divisor direito ' do 
diviso ria: · corrego Cato és· ptbsegué por este 

Com S. Sebastião do Paraíso: _ diyisbr, proc rahdo d ~ivisor direi-
Partem élas divisas do Estado de S. to do, ribeirão do Biscóito; con'tinúa 
Paulo e o bem pelo Ribeirão Tom~ por este ultimo divisor a'té 'ti H o S: 
b'a ·Pernas até a barra do corregó 

1 
Joã · ' "' 

dos Machados; sobem por este até , Com ó''nlulilripio de Ibiá j - Só-
suas cabece1ras, destas' seguem pelo .h o rio S. 1oão' áté defriJiitar a1Hi-

. ã d' · d vis'a ,P'era1 do ' r1'o Mis.e' rt' 1'o d1'a' .1 tr" e~p1g o 1vtsor as ngua~ entre o " ' ~.: 
Tomba-Pernas e o f-io Sant' Anna até . Cb'm o municiplo de S. · G'oVhlrrllo1

: 

'O e ·p· í!- d' · d · t - Qesse ponto, cdntinqá1 á êsq'tll:l 1
t::ao IVISOr as aguas en re da. )Jelo divisor· qu'e co' ntor1'1, ,a ",~~ este rio e o Pinheirinho, no ponto l" 

em que fronteia a mais alta cabe- beceiras do carrego dos 'Ferreiros I• 
ceira deste ultimo. · prosegue p'elo divisor gorai entre1 as 

Com M,ont'e sar;to: ,:..._ l)esse pon- : bacias dos do S. nrancisco.r t! Pa-
to segue!ll pelos espigões que fót- ' ranahyba, até defrontar a na ~certtc 
mam 0 divisor 'do me'sll)o rio ·pi: , do rio Abaeté, desce' por,J e!)te até a 
nheirinho, ' pass'~nçlo pela serra do ·barra do colirego;' Arrependido~, 
Jambelro' e p~lo Mor o Ve~nielho 'ôti J)Onto de partida. 11 ,. I lt 
Barr~irão; até fron~epr' 1o. pontil'hão ' 1 

' 
1 

d· 'I 'N .1 ~4 ' 11111 11 11 1 
da, E I F. Mogyalia' so~r~ o. mesmo ' ~de 'Espino.za~ to'nstlf ;ic!'6· pelo 
rio; attinge esse 'pontilhao 'e · ç~e.sce diAtri1c,~o ;ct~ ',s. Se~a~pp,~ dq~,: Len-
pelo ri~ . Pinh'eirjnho a,té cruz~r I a I çqe~ e mats. pelo ~1s,tq tos ye S. 
1inha de liínite coni s' Pàu~~ ' ,.,, 1

·. : I Artp[zlq l .«~/ Mq IJ~qhs I e .~q~~a l{i(q, 
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desmembrados do municipio de Tre-
medal, com a eguinte divisa: 

Com o Estado da Ba/1/a: 
Co:11eça na barra do ribeirão do 

Pqço Triste, no rio Verde Pequ no; 
sóbc J)Or este até a barra do ribei-
rão das Cannas. 

Com o municipio do Rio Pardo: 
Sól e pelo ribeirão das Ca1111as até 

suas cabeceiras; dahi procura o di-
viso r geral das bacias do S. Fran-
cisco e do rio Pardo; segue por es e 
tllvisor até attingir as cab ceiras do 
ribeirãó do Sitio. 

Com o município de Tremedal; 
Desce o referido ribeirão até sua 

wnfluencia no ribeirão Galheiro; 
deste ponto sóbe o Oatheiro e de-
pois o Taboleiro e o Bom Successo 
até suas cat eceiras; dahi procura 
o divis'lr entre Gorutuba e o rio 
Verde Pequeno; segue por este di-
visor até defrontar as cabeceiras do 
ribeirã0 Poço Triste; desce por este 
até sua barra no rio Verde Peque· 
no, ponto de partida. 

N. 15 
. ~de S. R o mão: -0 municipio se 

constituirá rom territorio desmem-
brado dos municípios de S. Fran-
cisco (o districto de S. R o mão e o 
de Capão Redondo em parte) c d.e 
Paracatu' (o districfo de Morn-
nltos, o de Formoso, o de joanopo- . 
lis1 o de Buritys,· em pa~te, e uma 
pa~te do districto de Lages), com a 
seguinte linha diviso ria: 

Com o município de S. Francisco: 
Da barra do rio Guaribas no S . . 

Francisco, desce por este até a bar-
ra do Urur11ya: sóbe por este até o 
harra do ribeirão d' Areia; sóbe por 
este até as suas cabeceiras e dahi 
pelo divortium dquarum ás cabecei-
ras do rio Pará . · 

1Com o municipio. de ]ànuaria: ! 
Desse ponto, prosegue pelp , divo~- i 

li um aquarum alcan~ando as , cabe • 
ceiras do ribeirão Santa Rita; desce 1 

por este até a sua barra no rio Pre- ' 
to desce por . este até a sua conflu- 1 
.et{cia1 ~o · rip Carin~anha . . 

Com o E fado da Balljq: 
Desse ponto, toma á csqu rda per 

In divisa inter-e tadual até esta en-
contrar o divisor t:teral entre a ba-
cia do rio S. Francisco e 'à do To-
cantins. 

Com o Estado de Ooyai: 
Desse ponto, continua á esqu.eÍ'r 

da pele,> referido divisor na ~entldu 
em que faz limtte entre Mtf1a~ o: 
Goyaz, até attingir o divisor . sq-
cundario entre os rios t1 rucuya c 
Paracatu'. 

Cnnt o municipio' de ·Paracatu: 
Des e ponto prosegue pelo ref~ 

rido divisor secundaria at~ ~ncon~ 
trar a ramificação que dtvtde as 
aguas do Urucuya das db seu af-
fluPnte rio S. Miguel; toma pores· 
te ultimo divisor até encontra ô 
ramo que fórma .o divisor direito 
do ribeirão jabohcabqs, e ~qr ~l
te· continua· procurando ó no Sao 
Mi&uel; pros gu.e por este até a 
barra .cto cor rego, <los ~ar~ues, se~ 
afflurntP. da margem dtre1ta ; sóh~ 
0 cor rego dos Marques c. ~a.ht 
-procura as cabeceiras do nbet~a_o 
dos Confins; .prosegue pelo dtvt· 
sor direito deste ultimo até <lcf'ron-
tar 0 ponto, á direita, em que o 
ribeirão Santa · Cruz, recebendo .o 
ribeirão Santo André, fórn1~ 0 . r2o 
Conceição; dahi sóbe o n~e~rae 
Santa Cruz até defrontar o diVISOr 
direito do carrego Tort~: tom~ por 
este divisor até atting1:, o dtvls~T 
gcrnl entre os rios Urucuya e. Pa-
racatu'. ' \ , 11 ~ • 
. Com 0 mu11icipio 'de Joffo Ptllher-

" I ' ro: ' dl . Desse pont9 e pelo •mestlio , vt: 
·sor entre o U rucuya e .O' P&racat~ 
até defrontnr as 'cabecetrasfdo cor~ 

'~ego Catinga. ~lcança essas cabe• 
cei r as em ru~'o di rei to e desce . 'ú 
referido cor rego até a ·sua barra no 

t 1 ) I I /1 I tio PRraca u 1 · ~ , 
Cqm 0 'mu{licipio 'de1 ~irap.o'ra: 
Desse pon{o dPsce o l!o Paraca; 

' · • 1 r ' 1 'to São tu' até a sta 9ar a o, ,r ,t.· : 
Francisco. ' . , 1 •n ~ · '·r· • 

Com, o Tfl!Jhlcipio ·1e " ~ruZIIt 
Desse· ponto, desce , q· n.o l ~~P 

Friin.cisco ~té , a q~rtll . ~o, f;11~ . 8u~· 
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rlbas, ponto de partida desta des-
<:ripoAo. 

N. 16 
Bardo' de Mesquita: 

O municipio se constituirá dos 
distrlctos de Santo Antonio do Ca-
ratinga, que passará a ter aquei-
Jc 11om e, e de Sant' Anna do Pa· 
ra lbo, desmembrados Mo '"unlcl .. 
pio de Sant' Anna de Ff!rros com 
t.~s suas divisaR nctuaea. 

N. 17 
-de C.orintho, constituiodo pelos 

districtos de Corinlho, Andrequicl, 
Contria (desmembrados de Cur-
vello), S. Hippolyto e N. S. da 
Gloria (desmembrados do munici• 
pio de Diamantina), com a seguin-
te linha divisorla: · 

Com Abaeté - Começa na barra 
do ribeirão da Extrema no 3 .. 
Francisco, desce por este até a 
barra do rio Borrachudo. 

Com Tiros: - Pelo S. Francill-
co abaixo até a barra do ribeirão 
da Gamelleira. 

Com Pirapora: - Pelo .S. Fran-
cisco abaixo até a barra do Rio 
<fe Janeiro; por este acima até suas 
cabeceiras; dahi galga o divisor 
de agrtas entre S. FranciS1.'0 e Rio 
das Velhas, deste para. as verten-
tes deste até encontrar as c.abe· 
ceiras dó carrego Lavado·; desce 
por este até sua barra no Rio das 
Ve'lhas, sóbe por este a barra do 
ribeirão Piedade. 

Com Diamantina: - Continua 
JJt~lo Rio das Velhas acima até a 
barra ~o Rio Pardo Grande; por 
este acima até a barra do Rio Par· 
do Pequeno; por este acima até r, 
Jogar denominado Limoeiro: deixa 
o ~io e se,l!ue nela estrada real 
que vac a T:tmboril. Olho~ d'A!r11 :1 
até n alt<l da s~rra da Pancada, 
~m sua confrontação com a povoa 
ciío de Taboado; continua pelo es· 
nigão desta serra at~ 11 ponte so-
hre o rio Pardo Peqqeno, no klm . 
SR do ramal dr. Dinmnntina: des~r 
ponto sóbe o rio Pardo Pequenr 
até a c11choeira do Bueno. na Ser· 
r" <le Minas; deste ponto, segue 
á <lireita,1 pelo a.fto daquella serra, 

até defrontar o povo:tldo de Bana 
na!; <!e ce a este povoado (que 
fica inc1uido no p,erlmetro) e se-
gue pela estrada que vae a Vallo 
Fundo, nas cabecei t as do ribeirão 
Galheil o; desce por este até sua 
barra no Parauna. 

Com Curve/lo: - Pelo rio Pa-
r,'luna abaixo até sua barra no 
r:o <las Velhas . Por este abaixo 
até a ponte de S. Hippolyto· se-
gue pelo ramal de Diamantrri~ até 
o ribeirão jaboticabas; sóbe pores-
te até suas cabeceiras; dahi, em 
rumo mais curto, até encontrar a 
E. F. C. B.; da h i, depois de atra-
vessar o .l~r to desta estrada, pro-
cura o <l1vrsor geral da bacia do 
ribeirão Bicudo e torna á direita 
peJo mais proximo divisor secun~ 
dario que fOr ao leito do 'l'eferido 
ribeirão; attingido este, sóbe p.)r 
elle, depois pelo riacho das Vac-
cas até sua nascente; dahi, depl)is 
<le galgar o .divisor de aguas en-
tre o rio das Velhas e o S. Fran-
cisco, desce para as vertentes des-
te, procurando as cabeceiras do 
Ribeirão Extrema, seu amuente 
dn margem direita; desce por es-
te ribeirão, até sua barra ponto 
de partida. ' 

N. 18 
- de Bicas, constituldo dos dis· 

trictos de Bicas e Santa Helena 
(desmembrados de Guara·rá) e S. 
Pedro de Pequery (desmembrado 
dr Mar ·de Hespanha), com as 
actuaes divisas desses districtos, 
e mais .de um territorio de São 
João Nepomuceno, incluído dentro 
dn seguinte ·diviso ria: 

Partindo do ·alto do morm da 
Agua Santa desce ·pelo espigáJ 
desle até encontrar n estrada de 
··odngcm de Machados; por esta 
até o ponto em que atravessa o 
carrego Amarello; deste, em r.ecta, 
a umas pedras grandes de crys-
tal encravadas na estrada de roda-
gem ·de Santa BArbam; dnhi, em 
r<'r.ta, á confluencia de pequenos 
corregos, que nascem na serra de 
Bicas, e IC!ahi, por um pequeno es-
pigão que sóbe seguindo as con· 
frontações das fazendas de. D, Ly-

~o v 
dia <la Cunha c m Emygdlo da 

osta Ribeiro, atraves ando a E. 
P. Leopol<lina, nroxlmo a um bo-
l.'iro . 

N. 19 
- de Matipóo, con tituidos dos 

districtos de S. Sebastião de Entre 
Rios, que t rá 'aquel la denomina-
ção (<lesmembrado de Rio Casca), 
c V'ermetlto Velho e Vermelho No-
vo (desmembrado de Caratinga). 
com as actuaes divisas <lesses dis-
trictos, 

N. 20 
- de Mafllias Batbosa, constitui· 

do pelo dislriclo deste nome e mais 
11 lo. de S. Perlro de A/cantara e 
anta Anna do Deserto (desmem-

brados de Juiz de Fóra), com as 
actuae divisas desses districtos. 

N. 21 
- de Caranc/ahy : 
O município se constituirá dos 

districtos de Carandahy, Caranahy-
ha e Capella Nova, desmembrados, 
IJ prirl1eiro do municipio de Barba· 
cena, e os dois ultimos do municí-
pio de Qucluz, com a seguinte li-
nha divisaria: 

Com o muniripio de Prados: 

Com o município 'de Barbacena: 
Dcs c ponto, pelo ribeirão jo é 

F rreira acima, até a barra do cor-
rego do Venancio, e por e te acima 

1 alé apanhar a grota do Rezende; 
por esta acima até encontrar um 

I vallo que começa em um desbarran-
1 cado, subindo por este até uma por-

tei ra na e trada que vem do Gas-
par para Res aquinha; e dahi sem-

I pre por vallo até uma grota e por 
esta acima alé encontrar um outro 
vali o; por este acima e voltando á 
direita sempre pelo mesmo, descen-
do até o Ribeirão Ressaquinha, e 
por este acima até a grota do cor-
rego das Pombas, grola acima até 
o alto do lbaté, voltando dahi, á di-

. reita, desce e atravesga a Estrada 
de Ferro Cenlral do Brasil na gar-
ganta do lbaté, subindo até o alto 
onde se encontra um vallo e por este 
afóra sempre acompanhando a an-
ti ga ~strac\n de Ressaqt~inha para 
Remedios até uma porterra na nova 
e. trada que li ga as duas localidades 
mencionadas: atravessando-a e sem-
pre pelo val)o até encontrar o ~io 

Começa no rio Carandahy, na 
barra do co rrego do Tijuco, e sóbe 
por este, voltando depois á esquer-
da pelo bre.ião do Fidalgo acima até 
f) espigão do Taboleiro, onde dobra 
em rumo certo á grota da Samam-
baia, dahi prose~ue, por um vallo até 
~~ncontrar UllJ outro no Alio de S. 
Sebastião 'd(ls Campinas; por este 
abaixo até 11111 brejQ e continuando 
l' ITl linha n:!cta até uma grande pe-
dreir<t, nascentes do carrego da 
Posse; por este abaixo até a barra 
dl) Laranjal c por cst acima até a 
grota do Lopes; pela grota ac.ima 
ao espi gõo da Serra do Maqutné; · 
volla á esquenj~ pelo vallo afóra até 
o alto da Quiteria e dahi volta á 
dircit&,'.tomrndo por um outro vallo; 
po'r este abaixo ;'lté o carrego do 

Moinho do Contramestre, donde, 
atravessando-o, contint'ta até o alto 
na porteira da Divisa, e por espi-
j.\'Ões procurando attingir o ribeirão 
José Revreira. 

I Carandahy, no Paiol dos Pinheiro~; 
por este acima até encontrar o espi-
gão do Moreira; espi~rão aci~a até 
o da di rei ta do Palmital, continuan-
do até encontrar o da direita do 
Açude; deste ao carrego do mesmo 
nome, o qual sóbe até enc ntrar t!m 
vallo divif'a da Fazenda do Pa1ol 
dqs Pinheiros; por este vaJI~ afóra 
até o rio PiranJla no Cam]amba; 
por este ab, ixo até encontrar o e~-

pigão do Cantagallo um pouco aci-
ma da usina hydro-electrica de Ca-
rnndahy, sóbc este espigão até um 
vallo e desce este até a grota do 

Cnntacrallo: dahi sóbe pelo espigão 
da Cidreira c segue sempre por es-
pigão até o do Pedro Ferreira, ond.e 
terminam as divisas com Ressaqul-
nÍla e começam as de Remedios, 
ainda município de Barbacena; vol-
tando á c!iQtlerda desce até o corre-
fiO do mesmo nome; por este abai-
xo até defrontar o pico do Sacco; 
sc~ruindo SP111JHC por esnigiio até as 
nascentes do corre~ro do Gateado, 
divisas de Remedios cbm Capella 
Nova; dahi ao alto dos Vallinhos e 
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por c ·pigão ao Ribeirão Pinta Pau · 
ntrave sando-o segue por um vallo 
velho ao. alto do Pau da Praga; vol-
tando a esquerda pelo espigão do 
mesmo nome até o alto dos Simões 
c sempre á e querda até o alto do 
Condé. 
~ótn o municlpio de Alto Rio 

Doce: 
De e ponto, contihúa na mesma 

dlrccção até ao alto da Vargem 
Grande; por este até as nascentes 
do Ribeirão do Mello. 

Com ·o município de Rio Espera: 
Desse ponto desce o Ribeirão do 

Mello. até defrontar o espigão do 
lgnac1o. 

Com o município de Queluz: 
Uesse ponto, ganha o espigão até 

o alto da Palmeira e voltando á es· 
querda, empre por espigão até 0 
Alto das Araras e dahi ao alto dos 

M_oni.ollos,. desc~ndo por este até at 
l111g1r o no P1ranga, pro egu indo 
po: este até a barra do rio Papa· 
ga JO e sóbe por este até defrontar 
o espigão do Peitudo; continúa por 
este e segue em rumo ao Jogar d~
nominado Pedra, e deste ao alto das 
Lavras, e dahi pelo espigão da Ser-
ra do Pau Grande; dahi vae aos aí-
t~s _da Canna do Reino dahi ao es-
plgao do Milho Branco, depois de 
atravessar a Estrada de ferro Cen· 
trai no corte do kilometro 436· ro-
,deando o espigão até apanh·a~ o 
a ~ to_ do Mandu'; seguindo pelo es 
p1gao, dobrando á direita até o es-
P~I!'~~ á pireita da Cabeça d' Anta, 
d1v1dmdo com o districto de Cas:l 
Grande; dalii até o carrego S. Cae-
tano, o qual desce até encontrar' o 
l~íbei rão Palmeira e por este até a 
sua con flu encia no Rio Carandahy. 

Com o município de Lagôa Dou-
rada: 

Desse . ponto, pelo rio Carandahy 
até ~ barra do Tejuco, ponto d~ 
par!Jda. 

SECÇAO SEGUNDA 
Refilficação de divisas 

N. 22 
Ao art. 3.•- Accrescente-se: . 

· ' . Rtq Branco - A. divisa entre o 
d1stncto de Sapé do município de 

Ubá, . o de Tuyutlrzga transferido 
para Rto Branco, a eguinte: 

A partir da barra do carrego do 
Pombal co!ll o Rio Chopotó, pelo 
carrego ac1ma, até a bifurcação do 
mesmo carrego, na ponte da estrada 
do Pombal que vae ao Rua. 

Larga o carrego neste ponto, e 
I s6be por vertente do morro fron-

teiro á mesma bifurcação em dire .. 
1 cção ao serrote do Pombal e:n 

uma pedreira solta. ' 
Continuando por vertente, atra-

vessa a estrada do Ribeirão Pre· 
to, e salta o dito Ribeirão Preto 
na pequena cachoeira a trezento~ 

· metros, mais ou menos, da gran-
<ie lage da estrada do Ribr.irão 
Preto . Continuan<io sempre p0r 
vertentes, que é da anti~ta divisão. 
em direcção á Ser~a do Muriahé, 
:..tê o alto da mesma serra. 

N. 23 
A rt. 3 . o n . V . 
Com o município de Sarzt'Anna 

de Faros: - Continuam as actuaes 
divisas. sem nenfiuma alteração. 

N. 24 
Accrescente-se: 
Ao art. 3. o - n. . . Silviarzo-

polis. 
.. As (iivisas entre os municl-

pios de Silvianopolis e Santa Rita 
do Sapucahy, pelo districto de C11 
r~ Assu', <~.este ultimo município, 
!WO as segmntes: 

•Da fóz do ·ribeirão de S. jollo 
no Rio Sapucahy seguem pelo Sa· 
puoahy abaixo até encontrar as 
divisas de S. Gonça1o do Sapuca· 
h~ 110 districto do Retiro. 

N. 25 
Ao art. 3. o - Accrescente-se: 
Ubá - A divisa entre os distri-

trict~s de Calam!Jáo, do município 
de P1ranga, e de Conceição do Tur· 
vo, transferido para o municipio 
de Ubá, fica sendo o rio Xopot6. 

N. 26 
Ao nrt. 3. o - Accrescente-se: 
Abaeté : - A linha divisaria 

entre os municipios de Abaeté e 
lndayá passa a ser a seguinte: 

Co n~çn no rio S. , Francisco, na 
IHI~r~ <,lp Parysinho, ~ 1\egue por 
~~stc acuna até aJ. CO)lfluencia do 
çorrego da Fazenq.lllha,, c por este 
acin1a ,\:; Ruas Cf!Qeçeira ; <lahi1 p(}t 
linha de e pigõe , em filmO d1reito 
;\ confluencia do corrego ,Pantano 
no ~ibeirão ~antiago; d~hi, Sall· 
tiago acima, até suas nascentes; 
dahi, em r ta, ao Alto da Cruz 
e ·de te pOJl!O, tambcm em recta, á 
Pr~ra Menina; procl\ra ainda em 
recta a na" ente do carrego S. 
João, e de ce por P.Rtc até a sua 
harra no rio lndayâ .• 

Com o município de Brasil/d: I 
Dnhi , ó ·o rit> S. Francisco 

até a barra do rio Pacuhy. . 
Com o município de ln confiden· 

ela: 
, Continua subindo O• rio S. Fran~ 
cisco, até a foz do rio. jequitahyi 
sóbe por e te, até a barra <lo ri-
beirão Corrente, seu nffluente da 
m:~rgem esquerda. 

N. 27 

Cortr o municipio de Bocayuva: 
De~ a barra, s6be o ribe\rão 

Corrente até as1 uas nascentes, 1: 
continua pelo divisor entre o~ rios 
jequitahy e das Velhas, ·percorreo· 

. do a linha de CUIJliadas da Serra 
do CurraÍ, até encontra( o morip 
do Tigre. 

Substitua-se o nrt. 3. • '! · VIl 
ocló seguinte: ' 

Plrapora . 
. Os liJllites do munJctpJO passam 
a ser os seguintes: , 

Com o município de Corintlro' 
Começa no rio (jas Velhas, na 

barra do ribeirão Piedade, e segue 
por aquelle ·abaixo até a barra do 
ribeirão do Lavado; sóbe por este 
até as suas cabeceiras c dahi, gal· 
trando o divisor en tre o rio São 
Francisco e o rio das Velhas, attin· 
ge as cabeceiras do· ribeirão Rio 
de Janeiro; desce por elle até a sua 
harra no rio S. Francisco e s6be 
nor este até n hnrra do ribeirão 
ÍJameNeira. 

Com o município de Tiros: 
Dahi, ~;6be o Gamel\elra nté' as 

suas cabeceiras e vae á linha de 
cumiad<~s da Serra Grande. no. di-
visor entre S. Francisco e o Parn-
catu'. 

Coin o municipio de João Pin~ei-
ro: 

•Continua 1pelo referido divisor 
até defr0ntar as cabeceiras do 
~io Jacilrutu', affluente I direito do 
rio do Somno, àttinge essas cabo-
cei r a e descei o referido• rio e 1de ... 
pois o rio do Somno até a sua bar-
ra -no rio Paracatu' e desci! ai11da 
este até a barra do carrego Catin.:. 
ga, seu affluente da• margem ·es· 
querda. 

Com 'o munlci'pio de S. Romlio: 
Desse ponto prosegue rio Parà· 

, catu•l "abaixo até ·a sua fóz. · ~ 

Com o município de Dianiantlna: 
Dahi, continua pelo 'referido di-

visor até as cabeceiras do ribei· 
rã0 Piedade ou do T,ombpdor, e 
desce por este até a sua barra no 
rio das Velhas. I 

N. 28 
Ao art. 3. 0 , n. J1l Substi· 

tua-se pelo · seguinte: 
ComeQa na barra do rio acaró 

no S. Fra11cisco: sóbe por aquelle 
até o Santo Antonio e .por este 
é;\Cima até qefrontar a Cacnoe!ra 
Bonitl.\, actual divisa . Da Cachoe1p1 
Bonita. pelos espigões até a. Serra 
elos Araujos, por esta até defrontar 
a barra d9 Ma,quiné no L-ambary; 
por eJ:ite abaixo até a Fundo~a;_p~er 
tos altos d~t, f undona até. o nbe1rao 
Capivrry; por este aba1xo até o 
r,io Picão, por este aci~a até a bar-
ril do corrego Ca~ho Jr.a, por est~ 
acima até ~u as c;abece~ras: . dah1, 
ga)ga11do o divisor .entre o Picão e 
o• S. Fr~Jlcisco, desce para a ver-
tcn tes , deste, procurando <\~ nascen-
te · do corrlj!gO fo rquilha; desce. por 
~ste até suil barra 110 corrego J:3oa 
Vista; desce ~or. estt: até sua barra 
10 S. Francisco; por este acima a~é 
a b~rra dQ rio Jacaré, ponto de par· 
tida. . • , · · 

I I N. 29 
Ao art: 3. o, n .I IX -J.Substitua'· 

•se pelo 'seguinte. 1 1 ·' •·· ' 
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A lillha divi orin entre o muhi· 

cjpio de Palmyra e P rtlba corre-
rá a parti das abeceiras do ribei-
rão Snnt' Ann , no districto de Ta-
boi lro, e seg 1i1'á pelo 1espigão da 
serra que verte aguas para a bacm 
do ribeirão Accacio, ' até encontrar 
o· lim1tes do município de Mercês. 

1 
I, N. 30 

Ao art. 3. " - Accrescente-se. 
formiga. Os limile entre os mu-

nicípios de Formiga e Bí!mbuhy, no 
pOiltO eln que o rio s. Francisco 
banha o arraial de Port Real, serão 
determinndos 'por 11m a lmha que cir-
cLI~sçrevá, á tnargen11 esqtJerda do 
S. Francisco, l1ma área de um ki-
I!Jmetro quadrado, que será demar-
cada, pelas camaras municipaes in-
to,ressadas, pela ·fórma determinada 
nq, art.. . de~ta lei. 

'N. 31 
Ao 'art. '3. •, n. 11. 
Substitua-se pelo seguinte: 
11 - Bello Horizonte. Começam 

no ponto em que o ribeirão da Onça 
faz barra nq Rio das Velhas, dahi 
seguem pelo espigão denominado 
José Corrêa até encontrar a tinha 
da E. de F. Central do Brasil, e, 
atravessando essa linha, seguem 
pelo espigão denominado Pau d' 
Oleo; subindo até o alto da serra do 
Jubor,ema; deste ponto, descem pelo 
corrego do' Gabriel até a barra do 
corrego Ponte Alta, e por este cor-
rego aC'ip1a até a barra do corrego 
Perobas, c por es(e corrego até en-
'contrar o . cor rego Patmi'tal, e por 
es te corrcgo até o alto da serra do 
Phlmital, em frente ao kilometro 
dezenove da estrada de automoveis 
ct'c' Bello Horizonte para Vespasia-
no; deste ponto as divisas descem 
pelo espigão frbnteiro denominado 
Patrimonio, espigão abaixo até en-
tontrar o corrego Antonio do Ma-
mede, e por este corrego abaixo nté 
a barra' do corrego de Manoel Go-
~ ~cs, e por este corrego acima até a 
i16rteira a e Chave (desde o inicio até 
nqui em confrontação com o muni-
tipio de Santa Luzia do Rio das 
V.~ll)as); da JJOrtciré\ de Chaves as 
divisas seguem pelas . vertentes do 

Brejo da Quare ma, çpaqmdo as 
aguas vertçntes de Ve1lda Nova das 
d~ Campanh'ã, a é o altó das Ca-
nóas, 1alto dá P l:tra Preta, Alto da 
Manga: Pasto O'rande, Altos dó Si-
queira, Campo do M io, verte11tes do 
Brejo d Ca ·in11ro té a Ponte dos 
Tabõ s, em Béllto Pires, ribeirão 
da Pampulha acima até o Jogar de-
nominado Campos pelo espigão do 
Coqjuinho acima até a pórtelra de 
João Oomes, de te ponto ao alto de 
João Gomes, e dahi seguindo pelo 
espigão entre as fazendas dos Car-
neiros e Agua Branca, Fazenda da 
Olaria, Alto do Morro Grande, Alto 
da Serra.do J~tobá (da Porteira de 
Ch'aves até a~ui confronta com o 
município de Contagem); do alto da 
serra do Jabotá, as divisa~ seguem 
por esta serra do jatobá, Serra do 
José Vieira, Serra da Motuca, Serra 
do Currál, á Serra do Taquaril (do 
alto da Serra do jatobá até aqui 
confronta com o município de Villa 
Nova de Lima); da Serra do Ta-
quaril até Bernardo Pereira, dahi á 
Serra do Pagareis, e por esta ao Rio 
das Velhas, na barra do ribeirão Ar-
rudas, em General Carneiro, e des-
cendo esse rio até a barra do Onça, 
onde teve principio a descripção das 
divisas, que. nesta ultill)a parte, con 
frontam com o municipio de Saba-
rá . 

N. 32 
Ao art. 3. • - Accrescente-se: 
Barbttrena. Fica revogado o art. 

43 da lei n. 319 de 1901. 

N. 33 
Ao art. G. • - Accrescente-se. 
Rio Espera - As divisas entre os 

municípios de Rio Espera e Que/uz 
ficam modificadas no trecho indica-
do na confrontação que se segue, 
indorporado, áquelle primeiro muni-
cipio, o tcrritorio alli cotnprehendi-
do: 

Do ribeirão do Mello, onde aca-
bam as divisas do Carrapicho com 
o município de Carandahy, e come-
çam as ae Rio Espera com Carrapi-
ho, vac-sc ao alto do Rio Espera, e 

deste ~or aspigão ao alto ·da Ban-
danga, e por este ·'afó~a aol,alto· da 
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Cachoeira,. onde começam as divi- gue por linha de espigões até •. as 
~s 'dO amim com Rio E pera; Üo cabeceira do corrego do J3ar(~I~O, 
alto da Cachoeira ao alto d9 ~rru· que Ílll a. ap S4l, pr.o,x.in\0 á f~~n
das, e d t~ ao alto dp Pa~ilha e da Jtaguassu'; t~en}Pre 1 por esptgoes 
Hempre por' é!l!e e plgã:o ao alto da vae até a confJuehci,1 de UITI pe-
Bttcaía, onde ataban'l as divl as do queno Fotrego nfl m~rgem e~qi.IFr· 
Lamlrtl com Rio Espéra ~ Deste alto da do cor rege.> que n~sce na faz~n
dcscc as· cabecei-ras do corrego do da Bélla 'ftista e corre no senhdo 
mesmo nome e por e te abaixo até Léste ~ O~t~ par~ con~luir no f~· 
a barra do Arrudas, e por este abai- . beirao da OnÇa, corrego esse que 
xo até a ponte do Matadouro, sobre (passa nos fuljdOs da séde, da f~· 
o ribeirão Lamim, na estrada do La- zeHtl da C hoei á; da~uell po • 
mim para Espera; desta ponte ao 1 to 'segue p to bivortiu~t aguarum 
espigão, á esquerda, até o alto do direito d s e me mo pequeno corre-
Abreu, e deste ao alto do Barroso, • • b · d 
e deste ao espigão divisorio de Bar- go até as ca ' ~cetras · 0 corre~o 
roso com Fraqueza ,e por este até Barreira; por este abap,co até o no 

CanO . a pon~~ sobre o ribeirão Barroso, na i , N ~5 e · tr~da do La mim para Queluz; des- 1 i · 
ta ponte procura-se o alto do Qua- . ~o art. 3.•, n. IV Suppri· 
bra-P~, e por este ao corrego de ,ma-se. 
Manoel Gonçalves, e por este abai- • N. 36 
xo até . sua bar~ a com o cor rego da , A divisa entre 0 districto de 
~oa V1 ta, dah1. ~egue-se ao alto da j Remedios do múnitlpio ·de Barbá-
Ma t~ ~o Es.pmt~ . Santo, e por cena e o de' S. Domingos transfe-
eMe at~o ao ~a BICOiba! e por este . rido para o .Mto Rio Do e passam 
afora até o l?cal denommado Bana a ser as seguintes'. começam 1. na 
~legr,e, 11•0 ~ 19 Pyral}:gé\, onde des- barra do rio Brejauba (n'a alavan-
agua o nbetrao , do Fogo. , oa) segue Brejaul1a acim'a até en-

Da .Barra Alegre segue-se Py~an- çontrar o ribeirão lndayá no,logar 
ga acm~a. ~té en,contrar as diVJ~as denominado 1 Cachoeirinha â esquer-
do mumclplo de Carandahy, segum- da pguas vertentes at& o ,fndaYá no 
d? po~ estas até ~ ~onto d.e ~ar- dito rio, deste certo á direita no 
h da, f1can?o suppnmldo 0 dlstncto Buraco 1do farofa, da h i ao altoi 001-
de Carrapicho· , cendo deste c to, ftguas vertentes 

N. 34 ao Brejauba, oh de encontra o cor-
Art , 3. •, n. I - Substitua-se rego Tijuco, por leste acima •até• as 

pçlo seguinte: t uas cabeceira~, dest~s ao , espigão 
,Arceburgo - As divisas entre IJa estra.d.a qul:l seg.ue para G.!apella 

este município e o de Ouaranesia .Nova, I sempre·,· por •·• espigá'O· até 
fláO as seguintes: 1 a estrada que seguevparal a Villh 

Começam nas cabeceiras do ri- Espera, seguindo 8 mpre. por s-
beirão de Oramma, seguindo por Pi&ão até a fazenda, d,a ,Alava,np , 
divisores ·de aguas entre este ribei- de,s!a, até nde começ~~ ~sta dema~-
rão e o ribeirão da Onça até ai- caç~o. . ; N. 137

1 
cançar a 'confluencia do' corrego 
Gordura i desta confluen'cia ·'desce A!\ divisas e, tr~ o. distriçto I da 
pelo ribeirão da Onça até a c'onflu- ~éde ,do munioipio· derPa}n:'Y.ra ·e,;o 
cheia do pequeho 'corrego que nasce Ide Ln.(ramento_ ~tfiO , rnumclplô I de 
a O'éste da Fazen1da de B~lla Vista 1 Barb~.cena se( ao traçadas,. pelas ~re· 
e desagua no ribeirão da Onça, cer- s~echvlls ç;ul)aras na ,· fórma1 desta 
ca de um kilometro' abaixo da con· tlet. 1 •1 1 '' ' '' Jll ri'/ 'h 
fluencia do · c~rrego do Moinho, si- b I'''' , ~~ · 38 . '''''n 
tua do na JTlesma fazenda, no mesmo dAs divisa si Pntr,. ' , ·· distrietb I Hr 
ribeirão da Onça; desse ponto se. ' lJ1niã'tlr'1dl!l 1rnunicij!Jio Ide Barbaceria 
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"ê o tle p ,drb Teixeira,' tra rsferidOJ 
'para tllma Duatte slio as actuaesl 
com a s guintés modificações· 

Co w '!ll 1 t ( meçar1uo a ponta da serra 
~~ ~ f zen dá CtOS heftteirQS dO ri nadO I 
~ . iary~ Rói1' ig s 'dó Carr'no, ''se-

tn! os kilon1e,t o~ 44 e 45 pe~ta ul-
Hma e~tr 9 .' 

Deste poríto, em rumo direito (69 
graits S ·. ..l, demandando o alto 
do Mo,rro ~e,~~ondo, at~ attingir1 0 
Cor.reg do L!fPOeiro \!, por elle 
aba 1xo até a a~tua l divisa. , li~ n\ o e querdá pelo a)to Cia serra 

r'la pl~isa do: Cli~trict ct ' Cbnceiçã~ 1 ~; lbtrtl b,ca a~~ o, P'ão ~a ~erra, l .d , , 1 .~ P!lV~01 1l 
o;: uej a desce~ao s rra abaixo até 'o ' ' · 
e pl~ão do .Patuíi, ~i~rd 'nqo c f1 a ' ' ' ~ist lctos 

t·t~í ,nd 'da ' Bo.~ Vist~,. e, segur~qo SECÇÃO PRIMEIRA , d} e ab~~x'~ agua ver entes ~té 11 , • • 
a rvrsa d fa enda do Morro Re- ,, 1 Cre.açiío 1 ''-' 

,dondo; seguindo por e ta 9ai~o , · N. 40 ~~ ,!J 
á uas vettêrltes, diviHindo ,COf!1 ' p Diamantina .. 1 • > ,, 
n~esmo P~tuá a~é a, fazenda do al- Atcrescente~se óndc convitH: ' · · 
s~~: ~egulll dO \.~o r. esta abaixo, di- ~ica ' c r'& do o districto de Bn no-
Vtdnldo agu~s vertenfei. com a fa- pok com· as seguintes divisa : 
z.enda da Sem, seguindo a~u s I Sede ha povoação do mesmb no-
vertentes, dividindo com a mesma me'.' 1 

fa.z~ r~d~ qa S~rr;~ ,a té a fazenda do Partindo do rib das Velha na 
~lbCI~ao : Sqnt,o, Antonio, seguindo bart do rio Pardo Grande, segue 
agu;js vertentes ~té o .• ribeirão do por e te 'á cima a# a bat'ra ad rlo 
~~e~rno nom,e, fi~anç!o denh;o dos , P~td? Pêqu'enb ' {tl jv i s~s co o dis-
,,~,tes d9 di~tricto qe U'n ião As se- 1 lfm!to ~e SantO' 'liY.pdlltd); conti 1(1a 
/l'lltnt~ 1 f~~enda~· , ' pefo 1'1.0 Pard · qra11dc ~~é 0 Jd la r 

.Fazenda do ' Ribeirão de Santo de.nommado • Phssag~m,' na' êrra de 
Antonio, fazenlla do~ Faisries f M111a, · (di Vi as •colri1 Cen e Ih i r o 
zenpa do Morro Redónd~ . fa.~e r Mat!a); pelo,alto da serra 1at'é a tra-
,qa So;~ Wista fazenda d~ Ca n .11 ve~sra do ·•rib Pretb (divisas cdm ·s. 
r,ão, fiazcnda de s. Miguel 6 f~~~~ Joa? da •Chapada); pélo rio "Preto 
da do Ri hei rã o' de s João , , abai.XQ até a ·Sua 1 confluencia I no rio 

· 1 1 · Cunmatahy; segue cnr• rumo• ás C"-
1' I I I ' ' I I . .. N. 39 'ecerras do CQ rego Pissa rrão n·t " ' ,, C t' r ' ' F' · a lnga do Roçado· acompanha o 

R' ~~ pertencen.do ~ID muhiclpic.l db curso do ' 1ssarrão ~ é a sua bqrra 10 ovo o terntonó comprehcndi- no rio das Pedras· por bste acim·t 
~? ~<!entro •dos se.g~ri~tes limité~· qtie ate . a barra do co r~ego da Cachoer'-
F~:sam ~s mun1crp1osi de Jutz. de ra· Secca; fJOI" 'Cste ac ima alé Eis sllas 

a e· Rw ·Novo· ' 1 cabeceiras na Serra do• Cabral, da h i 
P t\ d ~ I hfl em • ' t ' t , ~r I~ ~ dp pontO em 

1 
QUC a actUi!l · · ~ · I Ulllp C~ f Q lilS 1.1 a;s~e0 eS dO OOr-

fr ~ ,h a , l1mrtrop!l.e a~raves~a 0 corre- re,~o ,do . ~'!lho (piVISilS c~m 1 Joa-
go do Fundao, cerda ae 800 me- QI,J,Im FeltCIO) j por este abaixp até a 
t.ros ac.in~a ~a ". s ua ,barra, segue 1 à ua fp~ 11Q, ri,b~i rãq P,~ed_~pe; por ,cs-
flllha d1vtsona por clle acima até a ~t~ al;l~IXO ,; iité ~ su.a .•elllQOCadu.ra no 
Sllil cabeceira; da h i, procurando o t 9 .as dVt;}h~ 11 (diVIS~S ·,COrJ;l. O , ~LI
divisor das lag'uas deste 1 cort\'!gcY • e 1 IP~1.0 . e ,,P, 1 ~ap? r~).1 i. J?O este ~c i
do Limoeiro, segue pelós' altos, ehl 11•1a nté,y P.P.II , r,n1tÇ a~. n~ bprra ,dp 
uma direcção geral de 71. • s. •f:>.l, .no .P~rdol O é!ild~ (a v1sas ,,ço.n;t o 
até ' tombar ruo varjão do' • Pau ~llllli Ç I IP ~~ 1~.9 mtho) · , 1 
d:AI.ho, e, .obli uando um pouc0 .á I 1 •. '' 1 N. 41 1 ' 1 • ·,f, 1 

d1re1ta, athn ge A assa~:m de m- r Mtthici#o r (/e Co'frlnfho •.l ·.J, •I 
vel d.as estradas - Ut)rao'. - : ln-1 "' Fiaam• cremlo os seguil1tes l di's-
dflstna -l.. e E. F .. Leopoldma,11en- · tri·cto!w ,J , ,, 1 ·, , 1 

1 - Santo Hyppolito com n se-
guintes divisas: Partindo da barra 
do Rio' Pardo Grande, no rio das 
Velha , s gue por este até a barra 
do corrego Caqucntc, por este aci-
ma até o alto da Serra da Pancada; 
dahi pelas divisas já traçadas com 
o municipio de Diamantina até Li· 
moeiro, na margem esquerda do Rio 
Pardo Pequeno, cujo curso acom-
pan ha até o Rio Pardo Grande; por 
este até a sua barra no Rio das Ve-
lhas, ponto de partida. 

2 - N. S. da Gloria com as se-
guintes divisas : Partindo do Rio das 
Velhas, na barra do Rio Paraúna, 
segue por este até a barra do Rio 
Ga lheiro; da h i pelas divisas já tra-
ç~das com o districto de Gouveia 
110 municipio de Diamantina, até as 
cabeceiras do cor rego Caquende ;I 
por este abaixo até a sua barra no 
Rio das Velhas ; por este acima até 
a barra do rio Paraúna, ponto de 
partida. ' 

N. 42 

acima até a ua cabeceira; dahi em 
rumo ao alfo do espigão deste pon 
to á e querda p la e Irada ás nas-
centes do corrego Furna; por te 
abaixo até o rio Abaeté; pot e te 
abaixo até o ponto onde teve prin-
cipio esta divisa. 

- de Pirraça, com séde no po-
voado deste nome, no município de 
jcqucry, com a seguinte divi a: 

A' margen~ esquerda do Rio Cas-
e~, no Joga r deno,minado "Badaró", 
Sitio pertencente ao sr. justino Fer-
rei ra de Sousa, do dist(icto do Je-
query, começa a divisa do novo dis-
tricto, ao qual ficam pertencendo os 
terrenos confrontantes da fazenda 
do sr. José Martins de Oliveira. 

Conservando as divisas entre os 
referidos proprietarios, eguc pelo 
alto e continúa, ficando pertencen-
do ao novo districto os terrenos das 
Fazendas dos srs. José Martins de 
Oliveira, José Lopes Baptista c 
Francisco Romualdo Ribeiro, até o 
Jogar denominado "Alto da ' Ponte 

Substitua-se o art. 4. •, Conego de Palmitos", onde existem uni vai-
Marinho, pelo seguinte: lo e um mourão de porteira. Deste 

Partindo do Jogar denominado Li- ponto desce em direcção a um es-
meira, margem esquerda do Riacho pigão que fica á esquerda de quem 
da Quinta por este acima até ás vae do jequcry, e segue por elle até 
suas cabeceiras, dahi pelos diviso- sahir na estrada que vae á séde do 
res dagua até o corrego Macahu- novo districto. Da estrada, no Jogar 
has, dahi ás cabeceiras do rio Gi- onde existe uma porteira, salta pa-
hão, por este abaixo até sua barra, ra outro espigão e dahi segue, pas-
no Carinhanha, por este abaixo até saneio pelo alto do. retiro perten-
il barra do Freixeiro Novo e dahi cente aos herdeiros de Francisco 
pelos limites do municipio de Man- Gomes Bastos, até encontrar os ter-
ga 12 districtos de Missões, Mocam- ·renos da Fazenda da Piscamba. , 
' ':' c,.cidade até u Ioga! denominado •. Ahi serão conservadas, para limi-
l.. nnmn, ponto de parhda · I tes entre os dois districtos, as divi-

N. 43 I 
Capitulo 11 - Secção Primeira. 
Ao art. 4. o acrescente-se: 
de Arapuá, com séde na povoa-

ção do mesmo nome, no municipio 
do Rio Paranahyba, com as seguin-
tes divisas : 

Começando na ponte sobre o rio 
Abaeté, na raiz da serra de Barrei-1 
ros, em direcção ao poente pela es-
trada até o vallo do ribeirão do Be-
bedouro, por este acima a barra do 
corrego do~ Fradiques e por este 

sas ultimamente feitas em juizo, fi-
cando pertencendo ao novo distri-
cto os terrenos de propriedade do 
sr. Antonio Pedro de Alcantara, 
confrontando com o sr . Manoel 
Gonçalves Roldão, e, mnis adeante, 
lambem o Jogar denominado "Bom 
Rosario" e a fa zenda do sr. Pedro 
Bento de Carv~lho, até os Cunhas 
na divi sa com o districto de Ampa-
ro da Serra, ficando pertencente ao 
Jequery os terrenos de propril!'da'-
de dos srs. Manoel Gonçalves Rol-
dão e Dircêo de Sousa Roldão. 



Na divisa entre a fazenda do sr. 
Pedro 8 nto de Carvalho o dls-
tricto do Amparo da Serra continúa 
respeitando os limites conh cidos 
daquelle clistricto e dos de rato-
rios e Uruc4' ate o Rio asca abai-
xo, subindo pelo me mo nté o pon-
to inicial desta dcscripçào. 

N. 44 
- de Ouardinha, com séde no po-

voado do mesmo nome, no municí-
pio do S. Sebastião do Paraiso, com 
as seguintes divisas: 

Partem da barra do corrego da 
Mumbuca e descem pelo ribeirão 
Fundo até as divisas do E tado de 
S. Paulo; daqui seguem á esquer-
dn pelas divisas do Estado até a 
Serra da Cubiça, na sua ponta les-
te; deste ponto seguem rumo ao 
Morro Alto, ponto de confinação das 
f:~zendas de Luiz de Oliveira Re-
zende, Christiano de Castro e João 
Pedro de Figueiredo; deste ponto 
seguem á esquerda pelo e pigão di-1 
viso r das aguas do carrego da 
Ouardinha e Ribeirão Fundo até a 
barril do carrego da Mumbuca, pon-
to, niicial. I 

' N. 45 
-de Capetinga, com séde no po-

voado de S. José do Capetinga, no 
município de S. Sebastião do Pa-
raíso, com as seguintes divisas: 

Partem da barra do Cascavel e 
sobem por este até o povoado do1 
Cascavel, deste ponto sobem pelo es 
pigão divi sO'r das aguas do co rregq 
Capctinga e ribeirão S. Thomé, em 
dirQcção ao Morro Redondo, até en-
contrar as divisas do Estado de S. 
Paulo; daqui seguem, .á esquerdt , 
pelas divisas do Estado até o Morro, 
Sellado; deste descem até o cor rego 
dos Pereiras; descem por este e pe-
lo ribei rão de .J acutin ga até a. sua1 barra , no ribeirão do Capehnga; 
descem por este até a barra do ri-
beirão Cascavel, ponto inicial. · 

I 
N. 46 

Accresccnte-se ao art. 4." ondel 
c0nvier: 

.Astolplw Dutra - no município/ 
de Cataguaze~, com ~>éde no povoa-

do de d. Euz bip -- que pas arâ a 
ter a den minação d Astolpho Du-
tra, e com as eguinte div1 a ·: co-
m •ça ua marg m direita do rio Pom-
ba, em frente á estnção d illim-
bu', desce pelo mesmo rio Pomba 
nté defrontar-s com o espigão nn 
Graminha; em s guida por esse es-
pigão e pelns serras de Alltonio Ve-
lho c Pedra Branca nté encontra-
rem-se as cabec iras do corrego ja-
caré; por este corr go acima, com 
toda uns verténtes, até sua barra 
na margem direita do rio Pomba; 
·egue pelo rio Pomba acima até n 
con flucncia do Rio Chopotó; pelo 
rio Chopotó, até as divisas do mu-
nicípio de Ubá, com todas as ver-
tentes da margem esquerda até ás 
mesmas divisas do município de 
Ubá; em seguida, pela margem es 
qu erela do rio Pomba, desde a bar-
ra do rio Chopotó, com todas as 
vertentes da margem esq uerda do 
rio Pomba até a harra do corrQgo 
Justino Macedo antes de chegar~sc 
á estação Qe Sinimbu' - que f1ca 
fazendo pa rte do districto de Cata-
gua rino. 

N. 47 
Oistricto de S. João do Rio Pre-

to com séde na povoação do mesmo 
nome - desmembrado dos di. trictos 
de S. Sebastião da Barra, (Espera 
Feliz) c do de S. Matheus no mu-
nicipio de Car:tngola, com as se-
guintes divisas: a parti r da Cacho-
ei ra dos Tres Estados, apan hando 
os altos da Serra da . Cayana, divi-
sas de nguas do Ca rangola com o 
l~i o Preto, indo até a se rra das Ca-
nôas, desta até n margem e querda 
do Rio Preto, dahi seguindo as di· 
visas çle Minas com o E. tado do Es-
pírito Santo, até a Cachoei ra dos 
Tres Estados, ponto de partida . 

' N. 48 
de Neves: com séde na povoação 

do mrsmo n on~e, no municipio da 
C ,n1tagem, COI!l ,I : s~:gui ntes di VI 
SéiS: 

C.ome ... ~ rh'í· pela divisa Ido • distri-
ct ,' de Cn1rqm nhii, no alto do. Morro 
dn MLt li cia, d~scendo pelo carrego 
d.r.!; Pedras, atrawessa o açude de 

)onquim- jo Dlnlz, sóbe p la li· 
nho v rtente até o e pigão na divi-
~~~ de João Bnpli ta da Rocha e 
jnuquim Jo ~ i)iniz, qu fica no ai-
LO. o1 1as divisar. aas terras dos Pe-
n~tirm.: atr. corh>ndo em linha recta, 
vae ao Morro Alto, d nominado 
"'t'abocal", e uindo pelas di vi as 
d fazenda do Carijó até o alto 
do "Amola Foice"; deste até o alto 
do Sitio. 

Deste ponto em deante passa a 
limitar com o districto de Vera Cruz 
no alto do Sitio, seguindo a divi-
sa da antiga fazenda da Maravilha 
até o carrego; dest em rumo cer-
to• ao espigão da mesma fazenda da 
Mnra,dlha com a fazenda do Cam-
pinho, aontinuando em aguas ver-
tentes até o rochedo, um pouco 
abaixo da fazenda dos Pilões, e des-
te rochedo em linha recta ao alto do 
Capão Grande e dahi segue em li-
Ilha de vertente até a Pedra Bran-
cn· onde cruzavam os municípios de 
se'te Lagõas, Santa Luzia e Co~ta
gem;· dahi em deante pelas antigas 
ctfvisas do districto de Vera Cruz, 
até o alto do Cruzeiro na serra do 
Tijuco apanhando neste ponto as .di-
visas do munidpio de Santa Quite-
ria; seguindo esta por aguas ver-
tentes até o alto do Lavareda e 
·• Rancho", de d. Alexandrina, con-
tillllando por aguas vertentes até o 
Morm Grande, passa a dividir com 
o districto de Contagem, seguindo 
<\tó o Morro da Audiencia, e dest~ 
pelo espigão, até a Jacuba, e dah1 
ao alto do Morro da Malícia, onde 
teve começo. 

N. 49 
de Rubim, com séde no povoa.d_o 

de União, no município de Jequltt-
fllhonh a, com a seguinte divisa : 

Parte das cabeceiras do carrego 
Vokaim, por< elle aba ixo até o ri~ei
riio Rubim do Sul ; por este aba1xo 
até O· carrego do Bu' e por este aci-
ma até sua cabeceira; dahi pero-
al.to· divisor de aguas dos affluentes 
do carrego. Jacintho e ribeirã~ ~u
bim do Sul; deste pelo alto d1v1sor 
de nguas dos affluentes do ~equl
tinhonha e os affluentes do rio de 
Peixe; até as cabeceiras do corrego 

A. S.-33 

Rernart:fo e por este abaixo até o 
Rio d Peixe; por est abaixo até a, 
divisas do Estàdo da Bahia, conti-
nuando por estas divisas até o divi-
or d agua do Hio de Peixe e do 

l~io do Prado, 11eguindo dahi os li-
mites já traçados para o districto 
d Pelizburgo até as cabeceiras do 
rorreg<> Vokaim, ponto de partida 
ct tes limites. 

N. 50 
Emenda ao art. 4. •, capitulo LI . 
Substitu-a-se pelo seguinte: 
-de Antonfo fustiniano, com sé-

de no povoado desse nome, no mu-
nicípio de Oliveira, com as divi as 
que se rão traçada~ na fórma pre-
vista nesta lei. 

N. 51 
Ao art. 4. • - Cap. 11 - Secção 

I . • - Districtos - Accrescente-se 
"Oistricto de Betim" 
(Séde - Povoado de Betim -an-

tigo Buraco) 
no município de Santa Quiteria, 

com as eguin-tes divisas: 
"Começando na barra do Betirn 

com o Paraopeba; pelo Betim aci· 
ma, até a barra do Açude; pelo açu-
de acima, até a barra dos Piabas; 
pelo& Piabas acima, até o alto do 
Mariembá; desse alto, em recta, ao 
alto da Vargem Grande; por esse 
alto afóra, até o alto dos Mangues, 
na serra do Buraco; dahi, descen-
do ao ribeirão Serra Negra e por 
este acima, até as vertentes dos Au-
sentes ; dahi, ao alto do Batatal; da-
hi, ao alto Pernambuco e dahr, pe-
las vertentes do retiw de José Be-
lém, até saltar o Betim; e dahi. pe-
las divisas do Mesquita, até o Pa-
raopel!la, e por este abaixo, até a 
barra do Betim, onde te1.1e inicio". 

N. 52 
- de Ouaxima, no município de 

Conquista com as divisas que seroã 
traçadas na fórma desta lei . 

N. 53 
Creação do districto de Anfonia 

do.q Santos. · 
Munlcipio de- Caeté . 
Séde: - o actua• povoado de An-

toni'o dbs· Santos. 
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ierrltorlo: - de m mbrado dos 
dist~j~tos de Roças Novas c Penlza. 

~!v1sas: - I) como distrlcto de 
Untao de Caeté, as seguintes: Do 
al_to do Matto da Madeira, até ao 
R10 Vermelho, pelas actuaes divisas 
de Roça Novas e União, a sim co-
mo pelas m smas, até ao alto da 
Serra do Rio de S. João. Seguindo 
por esta Serra, até a Serra do Ga-
rimpo, nas nasc ntes do Ribeirão 
Bonito. 

Martin Rtbclro e Cachoeira e pelo 
corr~g? acima, &té o alto da linha 
dc d1V1siio do aguas entre os corrc-
gos do Morro Alto c achocira · da-
h i, seguind_o a vertente do Co;rego 
da Fazendmha, e por este abaixo 
até ~ barra com o corrego de Ca~ 
c~toe~ra; e por este acima até as di-
visas da fazenda de José Martins 
Borges; e por estas até o alto da 
Malta, cabeceira do Bugio; volta á 
esquerda, até confrontar com a ca-
beceira ~o cor rego da Estiva, e por 
este aba1xo, até o I~ib ei rão do Ca-
pão do Brejo, e por este abaixo, até 
o Alto dos Coquei rinhos. Dahi pela 
csquenla e linha das vertente~ até 
o _a lto do Tanque; segue á di'reita 
a_te as cabeceiras do corrego do Re-
tiro Velho. Por este abaixo, até a 
harr:~ do Wo Santa Thercza onde 

2) Com o disfriclo da Penha: Des-
de as na ·centcs do Ribeiro Bonito 
na ~erra ~o Garimpo, c por este rio 
abr11xo, ate chegar ás divisas de Pe· 
nha c Roças Novas. ' 

3) Com o dlstricto de Roças No-
l'as : - Pelo mesmo rio Hibeiro Ho-
nito abaixo, até á barra do Carre-
go 9o. Cun ha. Desta, seguindo pe-
lo d1vtso~ das aguas deste Corrego 
com o l~ 10 Vermelho, e pelo divisor 
d~s aguas do Corrego de lgnacia 
D1as com o me. mo Rio Vermelho 
até no alto do Matto da Madeira' 
no entroncamento das divisa d~ 
Distric~o ele União, nas "Quatro 
Encr~zii!Jaclw;''. Ficam pertencendo 
ao d1 stncto de Antonio dos Santos 
os Jogares chamados "Agua Limpa" 
e "Caraça de Manoel dos Santos", 
comprehendidos nas divisas acima 
dadas . . 

N. 54 
Diyi .. as do di. tricto de Tobaty, 

<:om sede n·t povoação de Guara-
cinh;:, nw•t!cipio de lhiá . 

ÜJ h:mn elo corrcgo do Retiro 
Ve!::0 .::om o '' <: ' ·. ·;·t:, ;eza, sóbc 
por esto até •sna barra com o rio 
Mise ricordia; por este abaixo, até 
a barra do corrego da Cachoeiri-
nha; por este acima, até o Alto do 
Estreito; deste, atravessando a 
estrada c em direcção á ca-
i'cl't'ira do cl)rrt'go do Estreito e 

teve inicio esta divisa. ' 
N. 55 

Districlo_ de Argenila, com sede 
na povoaçao de S. João de Ara xá, 
que passa a ter o mesmo nome no 
município de Araxá com as seguin-
tes divisas: ' 

Com o lllllllicipio de Jbid: 
Começando na ponte das Pedras 

no Hio 9uebra Anzol, segue por 
este aba1xo até a barra do ribeirão 
S. Joiio c subindo por este até a 
b_arra do corrego que vem da Oua-
nroba e por este até suas cabecei-
ras; deste ponto rumo as cabecei-
ras do carrego A·ntonio Bananal, 
tle!;cendo por este até sua barra com 
o ribeirão S. Matheus, subindo por 
· ~ stc até suas cabeceiras. 

Com o dist_ricto da Séde ( Araxá): 
- das cabecc~ras do S. Matheus, por 
aguas vertentes, rumo á fazenda de 
Alfredo Rodri gues até frontear o 
cor rego da Malta na sua barra com 
o .cor rego Fundo; por este acima até 
a barra do cor rego da Serra· deste 
ponto rumo á Serra por onde' segue 
até o C a pão Secco. 

dahi, pelo cor rego abaixo, até 'sua 
conflucncia com o corrcrro do Açu-
de; por este acima, até ~ barra da 
pnmeira ~"- rlente que divide as fa-
lendas de Joaquim Pedro e Leandro 
Pcm•ir:i ; cl!·>.tc ponto, atravessando 
o Espigi'io, rm rumo ao Corrego do 
Morro Alto, no po11to de contacto 
dos limites das fazendas de Pedro 

Com o districlo de Tapyra: - do 
Capão Secco, onde a estrada se bi-
furca, segue pela estrada da direita 
que desce pelo Retiro de João Perei-
ra de Rezende, até frontear a por-
teira de um pasto vallado, no cam1-

nho, que conduz a Serra, e deste pon- é a sua ·nascente; vlrando o esplg~o 
to em aguas vert ntes rumo ao Sul, até a nascente do carrego do Açude 
até frontear a barra do ribeirão do · por este abaixo até o carrego do 
Couto com o rio Quebra Anzol, se- · Fundão e por este abaixo até a bar-
guindo por este, até a Ponte das ra do riacho, onde já toma o nome 
Pedras, onde teve inicio . de an ta Luzia, c por este abaixo 

N. 56 até o rio jacaré, div~sa actuàl. · 
Districto de Moema N. 59 
Séde - Doe de Cima, no mu- Capitulo 11 , Secção primeira . 

nicipio de Bom Despacho, com as Ao art. 4. • 
divisas seguint t'S: do Rio de S. - de Param/rim. 
Francisco, no ponto da barra do rio Onde se diz "Girau" diga-se 
Jacaré, por este até o Santo Anto· " f~ocinha" . 
nio, e por este acima alé a Cachoei-
ra Bonita, que é· a divisa actual com 
o município de Santo Antonio do 
Monte; da Cachoeira Bonita, pelos 
altos da Chapada, até a nascente do 
ribeirão da Forquilha; por este 
abaixo até o ribeirão dos Ma-
chados; por este abaixo até o rio 
de S. Francisco; por este acima até 
o ponto de -partida. 

N. 57 
Em vez do districto de S. Luiz, 

que figura no projecto, crear o de 
Pilar, desmembrado do districto da 
cidade com as seguintes divisas e 
denominado Minas Vermelhas : 

Do Rio Paranahyba nas divisas 
da Fazenda de S. Bernardo com a 
de S. Luiz, subindo pelo espigão até 
a Serra, por esta até confrontar com 
o vão (la Gu1,uiroba, no Ribeirão S. 
Antonio de Minas Vermelhas, por 
este acima até a cabeceira, desta pe-
lo chapadão dos Araujos. á cabecei-
ra do carrego de Lages, descendo 
por este em limites com o districto 
de Coromandcl do Patrocínio até o 
Ribeirão .de Sucury, deste, pelas di-
visas do município até o carrego 
Raso; por este ao Ribeirão S. An-
tonio de Minas Vermelhas, por este 
no rio Paranahyba e por este acima 
até onde tivernm começo. 

N. 58 
Art .' 4. " Lagôa da Prata, S\tbsti-

tua-se : 
Pelo corrego ·do . ·Bom Succcsso 

ab~ixo até p ,corr~go d Pass~gem, 
o qual leva agua á estação de Mar-
tins Gui1varães.; por este acima até 
o espigão da Cruz das Almas on,~e 

N. 60 
Ao art. 4." 
de Vau-Assu' - Substituam-se as 

divisas pela seguinte disposição: 
-cujas divisas serão traçadas 

posteriormente, pela fórma pre!lcri-
pta ne ta· lei. 

N. 61 
Capitulo 11 , Secção Primeira. 
Art. 4."-
- de Francisco Sá (supprima-se) . 

N. 62 
Ao art. 4. • - 1 

. -- de ]oanopolis - Substitua-se 
I pelo seguinte: 
1 O districlo &e constituirá com ter-

ritori :' de rnemhrado dos actuaes 
di .. mictos <!1 ! Buritys e Formoso, do 
municipio de Paracatu', tendo por 

1 séde o actual povoado de Pinduca 
1 411e passará a ter aquella denomina-
' ção, e por linha divisaria a que se-
f ~ue: 
I Começa· no ponto da divisa inter-
: estadual que defronta as cabeceiras 
I do corrego Porto Grande, e alcan-
1 Çando essas cabecei~as d'esce pelo 
1 

referido corrego até a sua barra no 
1 ribeirão S. Domingos; dahi, alcan· 

ça por linha de espigões o divisor 
· entre o S. Domingos e o S. Vicen~ 

te, proseguindo por esse divisor até 
defrontar as cabeceiras do corrego 

· da Pedra; vae a essas cabeceiras e 
desce o referido corrego e, em se-
guida, o S. Vicente até a sua barra 
no Urucuya; sóbe por este ás suas 
Cabeceira I fiJcançandO em •rUmO 
direito a serra Paran~, ~~ np , limite 
com o Estado de Goyaz, .. pelo qual 
pros~guc até o ponto de •Pattida ... 



··, ~, I I N.~ 
Ao art. 4 o, Ma,rlinonolis substl-

t, a~se P,elo eguin,te: ' 

h!nt do rlb'1mho PtraplHn~á, des• 
c~nctb d te ponto ~elo div1 or que 
á Pntá agt~as de Plrnpitlnga das 
d'ó rio S. Pel\x, rl!spellattdo as 
dctuaés' divisas com o dlstrlcfo de 
Santa Tlzerez(f db Bón'ifo· até encon-
trar o rio Suassuhy Or~nde; desce 
~or e te até a barra do rio S. Fe-
11~;, sóbe. p~c e te a~~ defrontar 0 
d1~1 o r dtretto do ribeirão S. Do-
mmgo , segue pelo divisor at o 
~ntt> de partida. 

-d Mantín(}pol/s, com séde no 
poyoado d.este nom~ no mt~nicipio 
de .Uber.abml1a, com 1\S divisas qJJe 
serao opportunamente traçada pela 
fórrna prescripti! mt presente !'ei. 

I N. 6'4 
-de Santa Helena, com séde na 

poyoa,çã~ d.este nome, desrneplbra-
C!o do dtstrrc da séde do municí-
pio de Bicas, c.om as divisas tra-
çada .opportun mente, pela fórma 
prescnpta nesta lei. 

,,Rectifique- e a. divi a do munici· 
J}IO de Santa Maria do Sua suh.y 
de accordo com esta emenda. ' 

N. 70 
N. 65 

, f. o art. 4. o. 
...... de Sanfo Arrtorlio• elo iel#e: no 

r'l'I\Jnlcipio de' Ouro Preto. ' 
• AcG r~scepte-se Tem os liinités pelo modo seguin-
é;-ct.e S. Gonç~lo ao Abaeté, com . te: pelo Naseenfê', começandO' 110 

s e. ~a. povoaçao deste nome, no 1 M rro do Cá'X'atnbu', pela estrada 
mun1~1p2o de T1ros, con1 as divisas velha' de rodagem, até' a antiga fa-
qt~e s tao fraçada pt•lá fórlna pres- ,zenda das Vasso'uras carrego da 
~npta n,esta lei. , Hollat~d.a abai.x~ ~té ~ .carrego das 

N. 66 LaranJwas, dJv1d111do com o distri-
Ao art. 2. •, drupidra _ substi- c to de Cachoeira do Campo. Pelo 

tua-se pelo seguinte: . ~?rte, pel_o corrego das Laran-
-.:com séde na povoaçao de Tron- Jeir~s actma á barra do cor-guu\ho Que vem da Boa Vista e por 

cos, que passa a ter aquelte nome' es te ar~ o prn~eiro e carrego abaixo 
e• eo'm as divisa que se rão traça~ até o nbeJrãry d0s fornos dividindo 
d~s' pt>steriórmente, na fórma' pres- com o d•stricto de S. Gonçalo do 
tnpt~ I po~ est~ lei. ' Al~aran'te. Pelo Poente, ribeirão 

'· ' N ., 67 a~•ma. á barra· do Fibeirão do Sar-
'-t-da 8icuiba coltll séde no povoa- dtnha. e por1 esre acima a:té a nasceo-

ti?' d.e te nome-, desmembrado do f-e' do meshro. Pelo Sul, volta á es-
cllstncto de Santo Antonio do Mati- ~ucrd'a pelo aHo do M0rro Grande 
póo, ,no r~u.nicipio ,ct11 Abre Campo, ~» calefm serra do Paraopeba 
cpm a.s . ~)VISa& que s,erã0 traçadas cru·mby ~té .o Caxambu', dividind~ 
11 t no.n)l,lt~lt , pela, f~rma . prescri- oomJ 0 dH~tnoto de S. julião. 
pta , nesta.~el. , ' N'. 11 

111 I ' N. 68 
A:o l ar.t,, 4." ~ Vern 'Cmz 

' S_up)brimam-se as palavras' _ de-
1 OIS de J?cdrn Branoa'e 'dalli em de-
an.te- "passa 111 limitar, ete ... até 

Qa·tlombol'. , , . 
Nf. ·69 

. ~r~· 4 ~ "' - stH)stttlt~nn-se • as di-
VIS'aS1 de 'F6l111l ' La1t"'a',' pelas seguin-
tést· . , "' 
'' ' Clbme'~a' no J)'on'ttl etn qu'e o divi-
~i>'t ' {1irclto rl!Ni'b'eirão s. IJomi:ng'os 
elltnt~dnl n n'a· ~rra da Estiva e' se-

guei ptit ' ~ lfal. até~ e'nC'011trar as ver-

A.ccre"rzente-se ond'l convier: 
. lf'lcam creados os seguintes dis-

tnetos: 
De Mello Vianna1 no. município 

de Antonio Dtas, com séde no po. 
V?ado de Santo Antonio do Pira-
CI~aba, e com as divisas que se-
rão· ~raça das na conforJilidade des. 
ta let. 

N. 12 
O ~e. E'ub'anck, desmemtltado do 

·~~mlctp'l'o de Juiz de 'Fora · e anne-
x~~2 ao d,e Palmyra, corri as se. 
gUrntes diVisas~ · 

,61D 

"Partindo dE\ Cotonla Joaquim 
craldo p lo rio ParnltybÍma abái-

xo, limitando com o distrlcto de 
Paula Lima, até à barra do corre-
•go Euhanok •e por c te acima at 
a cachoeira de Florenclo Ma'tta ou 
'Doníinclano T te , d!ihi rumo di-
•rel!ú ab alto em frente ao ·cemfte-
rio Etlbanck; dahi, rumo direito ao 
alto -do 'morro do ccmiterio e pelo 
esprgáo abaixo afé as hascente do 
carrego que verte para Paula Li-
ma e, continuando 1por essa gar-
ganta e depois pelo espigão .da fa -
zenda da 'Varginha até o alto e da-
hi, pelo espigão até a fazenda da 
Boa Vista e, continuando pelo es-
pigão abaixo até o carrego, por 
c se abaixo até a barra do carrego 
dos Macucos e por esse acima li-
mitando com o M. de Rio Novo ~ 
depois com o de Palmyra, até a 
usi na do Rio Piau ou Torres. Por 
este acima limitando com ó M. de 
Palmyra até a fazenda do Patrimo-
nio e, continuando pelos limites 
actuaes com o M. de Palmyra, até 
o ponto inicial dessas divisas. 

N. 73 
Fica creado o districto de Ora-

vatá, com .séde lf1a povoação de S. 
Bento, município de At~assuahy, 
com as seguintes .divisas: - Da 
harra do Ribeirão da Pedra com o 
rio Oravatá no Bistricto de Lufa 
até encontrar as actuae divisas de 
Chapada, município de Minas No-
vas', e da'hi pelas actuaes divisas de 
Setubinha e pelas actuaes divisas 
do districto de Concordia, municí-
pio de Theophilo Ottoni, até en · 
contrar as divisas do districto de 
Lufa, no município lic Arassuahy 
ate o ponto de ,partida. · 

N. 74 

di tri to · ~c ·~drc~ulcé; s~gu por 
estas at6 encontrar as div! 1 ,.d~ 
Plrapora; por -est segue, des-
cendo o corr ~o Lavado até ,sua 
'barra no rio ''das Velhas; sóbe b,rio 
das Velhas até o ribe)rão da: 'Oat-
çn; sóbc por este âté a barra do 
carrego Lametrllo c por este acif'llil 
até ua cabeoeira, ponto de par-
tida. 1 

N. rT5 I, 

'Ao 'att. 4.• 
I 

Substituam-se as confrontações 
do districto de <Jarapuava pelas se-
guintes: 

Começa no di\fisol- entre o rio 
Urucuya e Paracattl' no jJonto qJc 
d!!fronta as cabec iras do corre~o 
Pasto do CavaliQS, affluente I ao 
rio Cannahrava ou da Barra; ai· 
c:1nça a referida cabeceira e drscc 
o Pa ·to dos Cavctlt()s afé •a sua 
iJhrM, e •pros gue 'J)elo (!)ann'ahra~ 
va até a su:t barra no rio •Preto; 
desce por este até a barra do cor-
rego da Ma maneira, !lóbe 1 por este 
á!i suas cabeceiras, alc,aqç ndo 1 de 
novo o. d~viso~ .entre o Ur.ucuya !!, 
Paracatu',; pros~gue pelo rei~ridp 
c.livi or a~é defrontar a mais 1fllta 
cabeceira do ribeirão da ~~~~· d~s
cr por este até ua ,barra no rio S 
Miguel, desce por .este até defcon-
tar o tlivisor e querdo do' "be1rão 
J boticabas i 'tarr\i por este ' divisor 
c 'Prose~le conior 'a nd' a ' ~acf, 11llo 
rio S. Miguel até 'éncoMr, (o tllvl-
sor geral en tre ;Q llJrucuya e o Pa-
racatú, ,pelo ,,qy,al contintJa . .at~ rde
frontar as cabeceiras do P.asto qos 
Cavallos, .pomo de par.tipa. 

I ,11 

r 
Tr(lll{er~ncias de . distrfclo~ 1 

N. 76 I I 
De Contria, com séde ha povoa- ., 1 ,' 

ção deste nome, no nunicipio de 1 Fica transferido para , ~lUII, ici-
Corintho, com a seg.llinte divisa: pio de Santa -Rita e Sapucahy o 

Começa na cabeceira do corr~go districto de Caréassú, .antigo is-
Lameirão e da11i segue, ' em rumo trictp.,dp \fol.ta ,Orande d,o Sf!p~~~
ccrto, á barM do t~ibeirão da Ex- i h r, , s~nqo de memb{ad,o do .w,untçl" 
trema, affLuente .da margem esguer- P'~· .de ~·. ~onçalo .. G\~ 1 ~apuc,t~hy, e 
.da tdo rio Bicudo; tsobe mquelle 1ri- .c;om as, .. cli,y!sas mqdlftcél~a&, de aç· 
beirão até encontrar as divisas ~o cor.do com a pre~en~1 e;, ,na p~rte 



520 
q.uc limita com o mu;tlcfpio de Sil-
vranopolls. tante do Capitulo 11, s cção Qufn .. 

ta, art ... 
N. 77 

Ao art. 5. 0 
- Supprimam-se as 

palavras: 
-de S. Francisco de Assis do 

Onça até. . . Tiradentes. 
N. 78 

Ao art. 5.• Accrescente-se: 
- d~ .s; Antonio dos Campos, 

do munrcrpro de ltapecerica para o 
de Divinopolis . 

N. 79 
Ao art. 5." - Onde se diz: 
- d~ P · Viçoso, do município 

d~ Chrtstma para o de Pouso Alto, 
drga-se - para "o de Silvestre 
Ferraz". 

N. 80 
Ao art. 5 ·" - Accrescente-se: 
-.de S. Lourenço, do município 

de Silvestre Ferraz para 0 de Pou-
so Alto. 

N. 81 
Ao art. 5. o accrescente-se: 

. De Pedro Teixeira, do munici-
pro de Barbacena para 0 de Lima 
Duarte com as actuaes divisas e a 
modificação constante do Cap 1 Sec. 11 : · ' 

N. 82 
Ao art. 5. o Accrescente-se: 
...._ de "S . Antonio do Grama do 

nurnicjpi? de "Abre Campo" para 
o de RJO Casca". 

N. 83 
Ao art. 5. o - Supprimam-se as 

palavras: 
.- de Barroso, do município de 

Trradentes para 0 de Prados. 
N. 84 

Ao art · 5 ·" - Supprimam-se as 
palavras: 

-de Sani'Anna do Paraíso até 
Antonio Dias. · · · 

N. 85 
Ao art. 5. 0 

Accrescente-se á oitava alínea de-
pois de - "Dores da Bóa Esp~ran
ç~", 0 seguinte: - "passapdo o dis-
tr~cto a ch~~or:se Coqueiral, e 
feltll a rechftcaçao de divisa con-

N. 86 
Emenda ao art. 4. •, Cap. 11 , 

Sec . I. 
Em. vez de "Cachoeira de Santo 

A.ntoruo, no Município de Claudio", 
dr ga-se: - ltamembé com séde 110 
povoa~o de Cachoeira de Santo 
Antonro, cujas divisas serão fixa-
das de accordo com a presente lei. 

N. 87 
Ficam transferidos o dlstricto de 

Sant' ~n~a do jaca ré do municipio 
de Olrverra para o município de 
~a 1 ~P.O Bello, sendo a divisa pelo 
rrbcrrao da Lavrinha da nascente á 
foz. 

O districto de S. João Baptista 
de Bom Successo para Oliveira c 
o _ele l,bi turuna do município de s. 
joao d EI-Rei para Bom Successo. 

SECÇÃO TERCEIRA 
Trans!erencias de sédes 

N. 88 
Capi tulo 11, Secção Terceira. 
Art. 6 ·o - Supprimam-se as pa-

lavras: 
- No ~tunicipio de Diamantina . .. 

até ... d1visas. · 
N. 89 

- Accre cente-se: 
Paracatu': 
- do districto de Lages para 

Bom[im, que passará a te r aquclle 
nome. 

N. 90 
Ao art . 6. o 

Onde se diz - "para Gam~ ll e ira 
pas ·ando o d,istricto a ter esta de~ 
nomina~ão':, - diga-se -"passan-
do o drstrrcto a denomi nar-se lta-
mirim. · 

SECÇÃO QUARTA 
Suppressões 

N. 91 
Capitulo li, Secção Quarta 

Diamantina - Supprcssões 
Ao art. 7 accrescente-sc: 
11 -0 districto de N. S. da Glo-

ria. · 

!S21 

111 - di. trlcto de M ndanha, Rio Pardo Pequeno, ponto de par-
ambos no município de Diamantina. tida. 

N. 92 N. 94 
Ao art. 7. 
Accrescente-se: 
- de Dolearina, no municipio de 

EstreUa do Sul. 

SECÇÃO QUINTA 

Disposições diversas 
N. 93 

Accrescente-se onde convier: 
Ficam recti ficadas as seguintes 

divisas no município de Diamantina: 
Dislricfo de Joaquim Feticio. 
Partindo da barra do rio Oamel-

lci ra no rio Jmbaiassaia, segue por 
e te acima até as suas cabeceiras; 
procura o morro do Ti gre (divisas 
com o münicipio de Bocayuva}; vae 
ás nascentes do corrego do Vinho; 
procura a serra do Cabral nas cabe-
ceiras do Corrego da Cachoeira 
Secca, cujo curso acompanha até a 
sua barra no rio das Pedras; por 
este acima até a foz do corrego Pis-
sarrão: por este acima até as suas 
cabeceiras e dahi as cabeceiras do 
rio Gamelleira, por este abaixo até 
a sua barra no rio Embaiassaia (di-
vi ·as do Curimatahy) e ponto do 
inicio deste perimefro . 

Dislricto de Conselheiro Matta 
Partindo do Rio Pardo Grande, 

na barra do rio Pardo Pequeno, se-
gue por este acima até o Jogar de: 
nominado Limoeiro, no kilometro 49 
do ramal de Diamantina, da E. F. 
C. B. : da h i segue JJela estrada que 
vae a Tamboril, Olhos d'A rrua e Va-
lo Fundo até o alto da Serra dá 
Pancada; procura, pela linha rle cu 
miadas, a ponte sobre o Rio Pardo 
Pequeno no kilometro 58. sóbe o Rio 
Pardo Pequeno até a ponte da es-
trada de Ferro C. B ., ramal de Día: 
mantina ; segue pelo espigão .á es:. 
querela, até o Jogar denominado 
Mendes :' vae em· rumo direito até 
Quarteis, nas cabeceiras do Ri acho 
ctas Vara!': segue oelo espi!!ãO da 
Serra da Baia até Buritys, na mar-
l!'em esquerda do Rio Pardo Gran-
de, e por este abaixo até a barra do 

Barão de Mesquita 
A linha divisoria entre os dois 

di trictos componentes deste muni-
cipio será a seguinte: 

Começa no Rio Doce, na Cacho-
eira Escura (limites com Caratin-
ga), e segue pela serra dos Cocaes 
até o Alto dos Cocaes, nas cabe-
ceiras do ribeirão Cocaes Pequeno, 
no ponto em que se encontram as 
divi as inter-municipaes de Barão 
de Mesquita, Antonio Dias e fer-
ros. 

N. 95 
Fructal 
As divisas entre os districtos da 

cidade do Fnrctal (séde} e de S. 
Fr:tncisco de Salles são as seguin-
tes: 

- Começam na barra do ribeirão 
da Moeda, no Rio Grande; pelo 
Moeda acima, até a barra do corre-
gc da Aroeira; por este acima, até 
o lim da verter.tr. denorrinada do 
Esbnrrélncad<' ; de !>tc ponto, l'lll ru-
mo ao Bahu' que fica á beira da 
estrada que de Fructal demanda 
C· mpo Bcllo; des~ ~ ponto, em. ru-
mo. até a vertente do ribeirão La· 
geádo, braço esquerdo, mais proxi-
mo do Bahu'; por esta vertente c 
ribei rão abaixo, até o Rio Verde . 

N. 96 
Capitulo 11 - Secção Quinta. 
Accrescente-se: 
Art. . . Barbacena. - As divisas 

do districto de Campolide e de San-
ta Rita passam a ser as seguintes: 

"Começam no corrego do jero-
nymo, por elle acima até a sua nas-
cente, desta pela estraoa que atra-
vessando o Realell go vae em de-
manda á Conceição do lbitipoca, se-
guindo pela mesma estrada até en-
contrar a estrada que vae para o 
Bahu' e para a serra d,o lbitipoca e 
por esta ás divisas com o districto 
de União, ficando revogado o ' art. 
9 n. I da lei 556 de 1911, até a pa-
lavra Ibertioga inclusive. ' 



N. 97 
Ca1>itulo 11 - Secção Quinta 

···622 

·f~onta divisor qu rda do ribci-
r.n J b tlca@as, de 0 0 ~lo 5. Mi-
guel até a · Ujl barra no rio Uru-Accrc ccntc : 

Ar.t. . . Contqgc;11 _ 
do. drstricto de Campanhã 

s limites cuya, e contint'ra por este abaixo até 
ão os se- a b~r~a do ribeirão d' Areia. 

. DIVIsa entre os áistricto.ç de Mor-gumtes: 
Co~~çando da ponte dos Tabões, 

na ' drvr as d~ Bello Horizonte, ver-
tentes ~o BreJO do Casimira Campo 

"d_o Mero, alto do 'Siqueira: Pasto 
Granlle, ~~~~ . da Mauga, Alto da Pe-
dra Preta, P\lto ·da ·canôa separan-
·do ·as aguas vertentes do Campanhã 
.'das de 'Ve~da Nova, pelas verten-
tes ~? BreJO do Quaresma até a 
porterra de Chave, pas ando a limi-
tar com o município de Santa Luzi 
sobe pelo espigão do Morro Gran-
de ate o alto; seguindo por est 
cmpre em aguaR vertentes o alto 
~o . corrego do Barro, passando a 
lrmrtar com o districto de Vera_ 
Cru.z ;~ dahi, á esquerda, desce pelo 
esprgao em rumo até a Lagôa da 
M~r~ccas, que fica á margem do ri-
berrao .do Lopes, atravessa-o c pro-
cura o alto dos Panelleiros pelas 
,v~r~entes deste ao alto do Sitio di-
vr~mdo com o districto de N~ves 
a~c eucontrar as divisas do munici -<' 
P10 de ~onta~em no alto do Viei-
ra, em dJrecçao a Fazenda do Soa-
res vae aos Menriques, dahi aos al-
tos dos Olho d' Agua e deste até a 
ponte dos Tabões onde teve come-
~0· do al.to ~o Sitio em deante divid<' 
com . o dr ~ t~rcto de Neves até encon-
trar as drvrsas do districto da Villa 
de Contagem no alto do Vieira. 

N . .98 
, Capi·tulo 11 -Secção Quinta 

A ucrescen te-se: 
. 'Qt~oluz - As divisas entre os 

drstrrctos de Lamim e de Caffas Al-
ltfs d~ Nor>JJ.ega passam a ser pelo 
J'JO Prranga. 

N. 99 
Capitulo 11 - Secção Quinta 
Ar~ .·: S. Romão . As divisas in-

tcr-tlrstr.rctaes deste município são 
as seguintes: 

. Di~isa entre os districtos de s. 
,Romao . e .de Morrrinlzos: - Começa 
no rio S · .Miguel, no ponto que de-

rtnhos ·e Buritys: _ Começa no 
p~nto do divisor esquerdo do ribei-
ra? Jabotkaqas (affluentc do 5. 
Mrguel) que deftonta as cabeceiras 
do corrego Burity . Comprido, af-
fluente. do Urucuya; alcança essas 
cnbecerras c desce pelo referido 
corrego até a sua barra; dahi, só-
bc o Urucuya até a barra do rio 
Claro. 
. Divisa enlr.e os dlsfrictos de Mor-

rtnhos e Formoso : - Começa no 
u.rucuya, na barra do rio Claro, c 
sobe por este até as suas cabecei-
ras, a l car~ç~ndo a linha de diviso-
res, nos lrmrtes .do município, que 
vne d~s cabece!ras do rio Pará ás 
C:lhe.c~r ra s do no Santa Rita . 

DIVIsa entre os distrlclos de For-
moso e Buritys: - Começa no rio 
U rucuya na barra do rio Claro c 
sóbe por. aquelle até a barra do' rio 
S .. Domr.ngos, continúa por este 
acrma ate a barra do corrego Porto 
Grande . 
. ~ivisa entre Formoso e Joanopo-

fls · - Começa na barra do cor rego 
P?rto Grande no S. Domingos, c 
sobe por aquelle ás suas cabecei-
rns, alcançando o e$pigão mestre 
orre faz o limite entre Minas c 
Govaz . 

,/Jivisa entre Joanopo/is c 'Burltys: 
- -Começa na hnrra do carrego Por-
to Grande n.o S. Domin gos, tia h i a'l-
cnnça por llnhn de espigões o divi-
sor entre S. Domingos c o S. Vi-
CI!Il te ~ proscguc pelo referi<lo divi-
sor ntc defrontar as cabeceiras do 
corr~go da Pedrn ; vac a essas ca-
bccerras,, desce o referido córrego c 
ern segurda, o S. Vicente, até su~ 
~nrra no Urucuya e sóbc por este 
as suas. c~beceiras, alcançando em 
nr.mo drrerto a erra Paranan, no •li-
mrte• com o •Estado de ·Ooynz. 

N. 100 
C'lpitulo 11 ·- Sccçãe .Quiuta 

Accrescente-se. ·- .Art... . Dores 
rdu ./11dayá. 
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1\s divisas r in.tcr-<llstrictacs deste\ 
rnuniclpio serão as cguintes: 

I 

Divisa entre o dislriclo da séde e 

N. 102 
Cap . 11 , Secção Quinta. 
Accn.'scen te-se: 

o de Quartel Geral: - Começa no 
rio S. Franci co, na foz do ribeirão 
dos Veados, e segu por este acima 
até a barra do co rrcgo dos Tatús, 
c pelo curso deste até a sua nas-
uente; dahi segue pelo divorlium 
nquarrtm ntre a bacia do ribeirão 
Marmelada e a do ribeirão dos Vea-
dos, nté a nascente do corrego que 
verte do Morro do Chapéo; por 
es ·e carrego abaixo á sua barra no 
rio lndayá. 

Art. .. Silvestre Ferraz . 
As divisas do districto d. Viçoso 

são as eguinte : 
Começam na barra do ribeirão 

dos Pintos com o rio Lourenço Ve-
lho c segue por e te abaixo até fron-
tear o espigão que de oe da erra, 
continuando por esse e!lpigão acima 
até o alto da serra da Christina, di-
visor dos ribeiroes Pintos c Lam-
bnry; seguem pelos alto , á direita, 
aguas vertentes, até o morro do 
Urutu'; deste ponto, descendo em 
linha recta á direita, continuam até 
ncontrar o espigão denominado 

",loão Campos" entre Serrinha e d. 
Viçoso, gucm por esse espigão 
abaixo a.té encontrar o ribeirão do 
Palma que mais abaixo tem a de-
nominação de ribeirão do Aterrado; 
continuam dahi a encontrar as 
actuaes divisas com os municípios 

Divisa en tre o dislricto da séde e 
o de E si relia: - Começa no Porto 
dos Mendes, no rio lndayá, e se! 
guc dahi pela estrada de rodagef11 
que vae ter á Matta da Euphrasia, 
nté passar pela cabeceira do ribei· 
rão dos Porcos; dahi, continúa pelo 
ribeirão abaixo até a barra do cor-
rego do Manoel Jorge, e por este 
acima, até sua nascente; da h i, atra-
vessa o cspi gão c n e~tradn, demnn-
dando a cabeceira do corrego do Ju-
ca Jorge, c vae por e ' te abaixo até 
~ua barra no carrego dos Cocnes; 
sóbc o Cocaes até a barra do cor-
rego do Miguel e con tinúa por este 
:~cimn até sua nascente; da h i, corta 
o espigão em · rumo á nascente elo 
corrego da Onça, descendo por este 
:~!é o rio Jorge Grande. 

N. 101 

.de Pouso Alto e Virgínia, obedecen-
do semp re essas divisas até ás 
actuaes divisas com o município de 
ltajubá. 

N. 103 
Cap. 11 , 'Secção Quinta . 
A c crescente-se: 
Art . .. Pouso Alto . . 
A <'.ctual confTon~ação do distri-

cto de S. Louren~o com o da cidade 
de Pouso Alto fica modificada dei-
xando parn S. Lourenço o territo-

/\u projeto n. 119, secção quinta, rio da margem direita do rio Ver-
atcrescen te-se: de comprehendida entre o leito tio mesmo rio e uma recta da barra do 

Art. . . Calaguazcs - O distri- carrego tio Jardim, affluentes da 
elo ele Serano fica di\ddido com o de margem direita á barra do prii11C!· 
Sant' Anna por aguas vertentes do ro cor rego da me ma margem, acl-
rihcirfw Kagaclo até o espigão mais ma da estação de S. Lourenço. 
alto na fazenda de A poli na rio Pin- Divisas do tlistricto de S. José 
·lo; dahi, em linha recta, até encon- elo 1Piou'. 
tr11r o rfheirão Kágado; por est Começam na porteira da estrada 
acima até a barra do corrcgo Laran- ele rodagem, no espigão que divide 
jcirns, c, dahi, por espi gões diviso- os bairros da Estiva e de Villa No-
re" en trc as prot>riedades agrícolas vn, respectivamente t~e rtencentes aos 
de Joaquim Rcmigio de Rezende e districtos de Sant' Anna .do Capivary 
ele Gervasio Ribeiro, de um lado, e S. José 

1 

do Picu' , e por esse es-
para Sereno, e, de outro lado, para . pigão :~cima até o oalto da Batro-

. Sant:Anru~ a fazenda da Patagoni,a~ oadn c, dcs:c ponto, voUando ·á es-
até e11contrar a .serra .de .Monte Alta. querda c atravessando a estrada ,que 
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li ga S. José ~o. Picu' a ltanhandu', vf: at o esplgao lmbiry e por esse 
a o Morro do Guerra e desse 
ponto, em linha recta, á pon'te sobre 
0 corrcgo das Jaboticabeira na 
estrada que do jardim vae a S. Jo-
sé do Picu' e por esse corrego aci-
ma até á suas nascentes c desse 
ponto subindo á esquerda aguas 
vertentes, em linha recta at'é a S 
ra do J di ' er-s' ar m, na sua divisa com a 
erra do Picu', no panto mais ele-

vado daquella; por esta ultima ser-
ra, nas divisas com o Estado do 
Ri~ de janei ro, até á antiga Bar-
rwa, .na estrada que vae para o En-
gcnhwo Passos e desse ponto até o 
Br~o da Lapa, empre dividindo com 
o , stado do Rio de janeiro. deste 
ulhmo, continuam até a lca~çar a 
~e~r~. Furfda ~ .as Agulhas Negras 
. a I pe o diVISOr de aguas dos 

TIO~ Preto e Ayuruoca até o ponto 
maiS alto do Morro Cavado conti-
nuando ~gua~ vertentes até 0 alto 
d~s ~reJOS llldo dahi ao Alto do 
Mlratao, sempre aguas vertentes 
até o alto dos Borges, descendo por 
~,sse atdé o espigão do Morro Verme-

to e esse espigão semp 
ve rtentes até t r~ aguas o pon o do TIO Ayu-
ru o~a ~~ o qual este faz barra com 
0 nbetrao da Aberta· t 
neste ponto' seguindo 'se~p~~v~ss~~~ 
~er~cntes, até. o alto do Pinhcirfnho 
e nde continuam até attin girem o 

alto do Qu ilombo, aguas vertentes 
chegando ao capoeirão, ponto ele-
va do das Serras dos Campos e 
~esse ~onto seguindo pela serr~ do 
.· a!rafao nas divisas com o muni-
clpiO .de Baependy até a serra da 
~~.pcttn g~ ?~decendo as divisas com 
esse muniCiplo pelo alto da qu al 
I!Uel t ' S ' Se· . • 11 a c a erra do Coura d' ·• 
dnldo C?nt o districto de Sa1;t' A~~

1

a 
do C;q)IVary c seguindo pelas d' ·• 
sas com esse districto em ru~o lVI. 
po r~ e~il na estrada de rodagem a 
esp~,gao que di vide os bairros ~~ 
Estiva .c Villa Nova, pertencendo 
Sesp~cllvA mentc aos districtos de 
~ nt, Annn ~o. Capivary e S. José do 

P.lcu, onde hvcram inicio essas di 
VISaS. • 

N. 104 

Ao cap · 11, Secção Quinta 
Accrescente: 
Art. · · Sete LagOas. As divi-

sas en t~~ o di tricto da éde c 0 
de jequlltbá, se rá? as seguintes : 
p ~a ba.rra do nbeirão Paiol, pelo 

aiO] ac ima até á barra do corrego 
Capao do Manoel Gonçalves por 
es~e corre~o açi ma até suas, cabe-
emas; dahl ás cabeceiras do Capão 
do Rocha, dahi pelo divi sor d, 
aguas do jequitibá e do Tabocas a~Ó 
ado a l ~o d.a. serrinha, conservadas as 

ema1s d1v1sas actuaes. 

N. 105 
Capitulo 11 - Secção Quinta 

Accrescen te-se: 
Art. · · ltanhandu'. 

Divisas do districto de ltanhall· 
du': 
. Começam na Serra da Mantiquei-
~ a, n~ a lt~ que ve rte para as nascen-
;st do R10 Verde, nos limites dos 

s a os de Minas e S. Paulo, se-
g~l cn;' pela mesma até a Serra do 
Plc.u , descendo por essa até o pico 
n~a~s . elevado da Serra do Jard'm 
dividindo esta da S. dos Gerald~s : 
desse ponto descendo a' d' ·t' . ' tre1 a 
~gu as vertentes em linha recta até 
~s na~centes do carrego das jabo-
tlcabe ~ras; descendo por esse corre-
gol ate. a ponte na estrada que liga 
o ardlm a S. José do Picu' desse 
ponto a l ~lllt çam o alto do Guerra 
que lhe .ft ca fronteiro, desse, ao alto 
do lmblry e, seguindo por este c 
atravessando a estrada que vae de 
ltanhandu' a S · José do Picu' até 0 
alt~ ~n Barrocada, c por esse até o 
espl gao dos Tres Pinheiros sempre 
<~g.u as vertentes para 0 Rib Verde 
~e do alto da Vendinha, na encruzi~ 

a ~ nas estradas que 'vão para 
Sant Ann~ de Capivary e Campi-
nh o,. ~eglll ndo por esta a apanhar o 
esplgao mais alto que verte para o 
corrego ju~u~irim e, descendo pelo 
~esmo esp1 gao, até frontear a pon-
e. d~ Estrada de Ferro Rêde Sul 

Mineira sobre o rio ltanhandu• e 
desse ponto, atravessando o rio Ver-
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dé ao espigão do Ooiabal qttc verte 
para a fazenda do Moinho c por c -
te espigão acima até attingirem o al-
to da pedra da fazenda da Barra,na 
di"isas da Lagdinha, c, eguindo em 
prc pelo alto da Serra até o alto da 
Serra do Bom Successo e por este 
dividindo om o município de Vir-
gínia até alcançar as divisas do mu· 
nicipio de Passa Quatro na Serra do 
Purga toriõ; desse ponto, em rumo 

o sitio do Sopé c a fazenda da Agua 
Man ·a; pro egu por e ta até en· 
cbntrar ns divisas da faz hda da Boa 
Vista , em seguida, continúa pelo 
çspigão do Serrote até apanhar o ri-
beirão Tre Pontas, onde termina. 

N. 107 
Ao artigo 11 , cap. I, n. XXII ac-

crescellle-sc depois das palavra. "a 
Serra de Santa lzabel"-separando 
aguas do rio Verde das aguas do rio 
Sapucahy . ás nascentes do carrego de Matto 

Dentro, nas divi as do mesmo mu-
nicipio e por e te corrego abaixo 
até a ponte sobre elle na estrada 
que do bairro de Bom Successo de-
manda Serrinha, Palmital e outros 
hairros do mesmo município, e des-
se ponto ao alto do e pigão que lhe 
lica fronteiro e dahi sempre pelas 
divisas com o município de Passa 
Quatro em rumo ao e pigão de Can-
tagallo atravessando o rio Passa 
Quatro e a linha fcrrea e por este 
alto ao do jardimzinho até o Porto 
Velho do Jardim, no rio Verde, e 
por este rio acima até as suas nas-
centes c desse ponto ao alto da Ser-
ra cta Mantiqueira, onde tiveram ' 
inicio estas demarcações. 

CAPITULO lll 
Disposições geraes 

N. 108 
Accrescentem-se os seguintes ar-

tigos: 
Artigo. Sempre que se formarem 

novos municípios ou ' se fizerem 
tran ferencias de districtos, os res-
pectivos vereadores perderão os 
cargos. 

Artigo. Marcado pelo governo 
dia para a nova eleição, o juiz de 
direi to fará, com antecedencia de 
30 dias, a divisão dos districtos em 
secções eleitoraes, a designação 
dos edlficios das mesmas, e deter-
minará todas as providencias con-

N. 106 
Ao cap. 11 , secção quinta 
Accrescen te-se: 
Art . . . Campos Oeraes . Fica o 

districto de Espírito Santo dos Co-
queiros, municipio de Campos Ge-
raes, dividindo em duas porções, 
transferi ndo-se · o seu territorio á 
esquerda ela linha divisaria, inclusi-
vé a séde, para o município de Do-· 
rcs da Boa Esperança, e annexan-
do-se a área á direita da mesma li-1 
nha no districto da cidade de Cam-, 
pos Geraes. 

A linha divisaria acima referida 
tem inicio na çonfluencia do cor re.! 
go rias lnhúmas com o ribeir'ão M 
J.\[!Ua Mansa, desce por este até sua, 
foz no ri\1ei rão do Maribondo, pelo; 
qunl sól)e até encontrar a barra do 
co rre1~0 da l.agôa, sóbe por ' este· 
nté a confluenciA do ribeirão da 
Cachoei'ra, "1jelo qu al continúa até 
apanhar as divisas existentes entre 

stantes do art. 2.•, da lei n. 708, 
de 19 de setembro' de 1917, e de 
outras dispqsições vi gentes, relati-
vas á eleição . 

Artigo. Quinze dias antes desta, 
se procederá á escolha dos m~sa
rios na fórma da secção c capi~ulo 
terceiro, tituio :; · gundo, .19 der. . 
n. 4.877, de t.2 .:e setembro lle 
!~17. . 

Paragrapho 4nico . Todos os me-
sa rios e secretario das secções 
eleitoraes, nos districtos sin:pies-
mente administrativos, ser!io tiO-
meados 'dentre os · eleitores das 
mesmas, pelo juiz de direito da co-
marca da qual fizer parte o municí-
pio onde se achar o distrkto ~m 
questão. 

Arti ~o. As providencias constan-
tes dos artigos anteriores se toma-
rão quando, dentro do munlcirio 
já existente, se crearem' um ou mais 
distrlctos. 
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A·rtigo. Nas eleições a que e ~igencia do art . 3. • c 4. •, da 
I 1 11 • 2, de 4 da set mbro de 1821 
quanto ~ t~rrcn os para l ogrndou~ 

p~oc erem nos município e ctis-
,tnctos novamen crcados, ou 'lo 
transfQrju s, emquanto as Camaras 
llu . Conselhos não fixarem o nume-
ro 'de s us membros, cada districtó 
elegerá um representante 
. § ~~ 0 numero de di; tricto fôr 
mferlor a sete, serão eleito tantos 
verea~ore g raes quantos o ne-
ce. anos a completarem o referido 

·numero. 
Ar!ig~ · Quando um município 

~u d1 st.nc~o per~encertte a uma cir-
cumscnpçao ele1toral fizer parte de 
comarca pertencente a outra clr-
cu.mscripção, cRbená ao juiz de di-
re.lto da ~on!arca, a que estiver an· 
nexo o dlstncto ou município, exer-
cer toda as attribuições conferi-
das aos mesmos juizes. 

N. 109 
• Artigo·. s divisas dos districto:; 

nao descnptas nesta lei serão fi-
xadas ~elo 1 Congres o mediante in-
~rma~ao das Camaras Municipaes, 

nao ·'podendo es mesmos di stnictos 
•ser ·mstallados antes deste .acto 

_ P.aragrapho uni co. As infor~a
qoe~ ,a ·que .se refer.e o ar.ti go serão 
enviadas ~o Presidente do Estado: 
este, depols de ouvir .sobre as mes-
mas os .municipios limitrophes, in-
ter~ssados, pelos eus age.ntes exe-
cutivos, remetterá todos os docu-
mentos ao Poder L.egislativo .. 

, , 'N. 110 
.}rtigo. se.mpre que .houver col-

llsao. en~r,e éllvJsas de mtmiclplos , 
de. d1stnctos, traçadas nesta le: 

ro, .cenutc~JOs, cdiflcios ;tpropria-
dos para as sessões da Camara ·C _ 
co~a de .h~strucção primaria e' ca-
de la, a 1u1zo do governo. 

N. 113 
A_.rtigo. Esta lei entrará em exc-

cuçao na data da sua publicação. 
N. 114 

. Ar.tigo. Ficam upprimldo 08 
~lst.nctos ~ or~ados por lei anterior 
c amda ·nao mstallados, exceptuan-
dn-se o que forem confirmado 
presente lei. 

N. 115 
. Ar.tigo. A designação official dos 

dlstrJctos será sempre a das respe-
ctivas sédes . 

Sála da commi.ss~es, 26 de agos· 
to _de 1923. - R1bwo de Oliveira . 
Joao Pio. - João Beraldo. 

O .S~. RIBEIRO DE OLIVEIRA: 
- Ped1 a palavra, sr. Preside 1te, 
para apresentar á consideração do 
S~nado, em nome da commissão 
Mista, duas emendas sobre a mu. 
dança de nomes de varios districtos 
e municípios. 

Essas emendas, sr. Presidente 
estão concebidas nos seguintes ter~ 
mos: (U). 

'V.ão á Mesa, são lidas e entram 
conJ~nctamente em discussão as 
segum tes: 

EMENI:>AS 
I • ' ' I, preva ecerao as divisas municipaes 

N. 111 
Arti~o · Os 1proprietarios de es-

tnbeleclm~ntos •agricolas latravess -
'd.o~ por ll~has • diviso rias· de mun~-
01P10S 'SeM~ contnibuintes ctaquel-
lc em ~ue. tiverem ta séde de se.u ·es-
tabeleclrtten to. 

N. ,lf6 
A~crescente-se onde convier: 
~rcam a'lterados os nomes dos se. 

gurntoo município : 

N .. 112 
A digo · Os novos municípios 

crea~os , ppr esta lei não ,poder:ão 
~e r tll stalla.dos .senão d~pois que 
seus moradores satisfizerem ·as 

Mudança de nomes: 
Denominação actual - Abbadia 

d~ Bom Successo; nova denomina-
çao - Tupacyguára . 

'Denomina~ão actual _ Apparedi-
da .do Claud1o; nova denominação-
Claudio. 

"Denominação actuat - Boa Vista 
do Tremedal; .nova denominação _ 
Ir.eme.dal. 

Denominaç(o actuat - Santâ ~I· 
ta de Cassia; nova denominaçlb -
Ca sia. 

Denominação actual - DOres do 
Menado i nova denominação - lbl· 
racy; 

Denotninatsão , actuaL - · S Miguel 
de Ouanhães;. nova denominação -
Ouanhães. 

Denominação actual - Itablra do 
Campo i nova denominação - I~ 
b~rito. 

Denominação actual - S. Paulo 
do Murlahé; nova denominação -
Muri<ihé. 

Denominação actual' - Patroci· 
nio de Ouanhães; nova denominaç!b 
- Virginopolis. 

Denominação adual - Rio José 
Pedr{); nova deuominaçát> - José 
Pedro. 

Deneminação actual - Sant' An· 
na de Ferros; nov~r denominaçlo' -
Perros. 

Oerromln'açã'o actual - Santo An-
tonio do Machado; nova denomtna'· 
ção - Machado. 

Denominação a dual - S. João 
Baptista; nova denominação - lta-
marand~rbct 

Denom1nação actual - S. Jpsé 
dos Betelhos,; nova ' denominação -
Botelhos. 

DenominaçAo actual1- S. José 
d'Aiêm Pá'rahyba ; nnv111 denomina· 
ção- Além Pa11ahyba. 

Denominação actuat - Tre Co• 
rações do- Rio Verde'; nova cténo-
rnfnação - Tres Coraçães. 

Denominação actual - Vitla Braz; 
nova denominação - Brazopolls, 

Denominação actual- Villa Bra. 
sitia; nova denominação - Brasi-
lia . · 

Denominação actual·- Villa, Ne-
pomuteno; nova denominação -
Nepomuoeno·. 

Denominação· actual - Villa' Re-
sende Costa; · nGva denominação -
Resende Costa. 

D'enon'linação aêtual - Vitta · No· 
va de ti ma r nova denominação -
Nova Lima. •. ·-·. . ' 

D'enomlnaçlo actba~ - V-1118' N'O'· 
va de Resende; nova· denomlna'ÇAo 
- Nova Resen'de-. 

Denomlnaç!io actuat - Dores dO 
lndayá; nova denominação - In· 
dayá. ' 

N. trr 
O seguintes di trictos1 ão ele-

nominado do seguinN. mod , 
Mudança dl nomts 

Denominação actual, Abbadíâ- de 
Bom uccesso; municípiO' a qlle 
pertence, Tupacyguarlli; nova den0l-
minação1 Tupaeyguara. 

Denominaçaf1 a tuar; S. José da 
P~dra Bonita ; munici.pio1 ar que per~ 
tence, Abre Campo; · noV!a denomi-
nação, Pedra Bonitia' . 

Denominação actual, SanO:nna 
da Pedra Bonita; municipfo a· que 
pertence, Abre Camp6'; nova deno-
minação., ltaporanga. 

Denominação acttra1; 'E:. Santo 
da Agua Limpa; mu~i"Cipio a gttc 
pertence, Alem F'arallyba; nova' de-
nominaçao, Agll'a' Viva. 

DenominaçãO' actual S. Sebastião 
do Sem Peixe; municipio a que per-
tence, Alv.inopolis; nnva d'enomiua-
ção, Sem Peixe. 

Oenomina'Ção HCfüal; Itábtrito ; 
município a que pertence, Antonio 
Dias ~ nova denominação, Hematn:1. 

Denominação actual, Sauta kita 
do- ltinga· municipio a que perten-
ce, Arassuahy; nova denomrnaçã'o, 
lting.uy .1 

DenEJTJrinaçá0 actual1, São. Ruque; 
munici~io ' a que pertence, ArílS!{lP · 
hy; n&v-a denomif\~~o, . Itaobim . 

Deneminação acl~\, 1 LiNrameq-
to; municipio a que pettenee, Ayu-
ruoca; nova ~nominação, Uber-
dadel. · 

Denominação. a~tq.U I São, Be~e~ 
dieta; município a que ~~t~nce-, 
Aymorés1~ nova denomina~~· 'fa-
baúna. 1 ' , 

Denominação actua• . N··. S1 dltS 
Dores dos Remedios; munioipro ., a 
que pertence, Ba.rbacenn ;: ' oomt de-
va denominaQãOI, Remettiosi 1 

Denominação actuat S'. Jost4 da 
Ressaquinhai município a que . ~~ 
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.t'iPc~, ~arba~ena; novq denomina-
,çao, e saqumha. 

Denominação actual, lllu~os; mu-
,nlcipio a que pertence, Barbacena; 
1J v a denom .fla~ãot Padre 13rltto . 

Denominação actual, Dore do 
)nd~yá; município a que pert nc , 
lndayá; nova denominação, ln-

. D " i '11 enom nação ac ual, anta Rita · . . ' ' mumc1p1o a que pertence, Espino-
sa; nova denominação, ltamirim . 

Denominação actual, Conceição 
da Boa Vi ta; municipio a que per-
tence, Cabo Verde; nova denomi-
nação, Divisa Nova. 

Denominação actual, Divino Es-
pirito Santo; municipio a que per-
tence, Carangola; nova denomina-
ção, Divino do Carangola. 

Denominação actual, S. Sebas-
tião da Barra; município a que per-
tence, Carangola; nova denomina-
ção, Espera Feliz. 

Denominação actual, São Ma-
theus ; municipio a que pertence, 
Carangola; nova denominação Fa-
ria Lemos. ' 

Denominação actual, Guimarães; 
municipio a que pertence, Caran-
gola; nova denominação, Alvorada. 

Denominação actual, Dores de 
Ponte Alta; municipio a que per-
tence, Cassia; nova denominação, 
Invernada. 

Denominação actual, Vargem da 
Pantana; municipio a que pertence, 
Contagem; nova denominação, lbi-
retê. 

Denominação actual, Curralinho; 
município a que pertence, Diaman-
tina; nova denominação, Extracção. 

dayá. , 
1 

Oe1ibminação a tual, Espirlto 
'Santo 'dó Quartel era I; município 
a que pertence, lndayá ; nova deno-
mina~ão, Quartel Geral . 

D nominação aotual, Rio das 
Pedras; município a que pertence, 
Estrella do Sul; nova denominação, 
Cascalho Rico. . 

Denominação actual, Carmo de 
Pain~; município a que pert~pce, 
Formiga; 1\0Va denominação,' Pains. 

Denominação actual, N. S. dq 
Conceição da Extrema; municipió 
a que pertencê, G~ãb Mó gol; nova 
denominação, Crystalia. 

Denominação actual , anto An-
tonio da ltacambira · munioipio a 

· que pertence, rão Mogol; nova 
denominação, ltacambi r a. · 

Denominação actual, Santo An-
tonio do Riacho dos Machados, lmu-
niciipo a 'que pertence, Grão ,Mo-
gol; nova denominação, Riacho dos 
Machados. 

Denominação actual, Santo An-
tonio do Gorutuba; município a que· 
pertence, Grão Mo gol; nova d!!no-
minação, Santo André. 

Denominação actual, S. José do 
Gorutuba; municipio a que perten-
ce, Grãó Mo gol; nova denominA-
ção, Gorutuba. 

Denominação actual, Pou~à Alto; 
município a que pertence, Dfaman-
tina; nova denominação, Tijucal. 

Denómina~ão nctual, Extrema; 
municipio a que pertence, Inconfi-
dencia; nova denominação. Borda 
do Rio. . 1 

Denominação actual, Mercê~ de 
Arassuahy; municipio a que per-
tence, Diamantina; nova denomi-
nação, Cala bar. 

Denominação actual, Rio Preto; 
municipio a que pertence, Diaman-
tina; nova denominação, Felisberto 
Caldeira. 

Denominação actual, Congonhas; 
municipio a que pertence, Dores da 
Boa Esperança; nova denominação, 
llicinea. , 

Denominação actual, Dores do 
Aterrado; municipio a que perten-
ce, lbiracy; nova denominação, Ibi-
racy. . L. 

. Denomiqação actual, S. Gonçalo 
do Baçãp; município a que perten-
ce, Itabirito; nova denominaçiio, 
Bação. 

DenomiJlação actual, Santo An-
tonio do Piranguss(J; municij:Jio a 

1 que pertence, ltajnbá; nova de no-
. minação, Pirangussú. 

úenominação actual, N: S. das 
Dores do Camacho; município a 
que pertence, ltapecerica; nova de-

' ndminação, Camàcho .. 
Denominação 1 actual, ·senhor 

Bom Jesus da Pedra do lndayá; mu-
nicípio a. que pedençe, ltapecerica; 
nova deriqmina ãq, Pedra do ln-
dayá . 
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benominação actual, Conquista; 
municipio a que pertence, ltaúna; 
nova denominação, ltaguára. 

Denominação actual, S. João da 
Missões· município a que pertence, 
J anuari~; nova denominação, Ja-
caré . 

Denominação actual, S. José do 
Rio Preto; munlcipio a que per~en
ce, juiz de Fóra; nova denomma-
ção, Torreão. . ~ 

Denominação actual, Conce1çao 
do Rio Grande; n1unicipio a que 
pertence, Lavras; nova denomina-
ção, ljacy. 

Denominação actual, Rosario; 
municipio a que pertence, Lavras; 
nova denomina~ão, Coruja. 

Denominação actual, Carmo das 
Luminarias; município a q~e p: r-
tence, Lavras; nova denommaçao, 
Luminarias. 

Denominação actual, Piedadej 
município a que pertence, Leopol-
dina; nova denominação, Piraca-
tuba. 

Denominação actual, Rio Pardo; 
município a que pertence, Leopol-
dina; nova denominação, Argynta . 

Denominação actual, Morrinhos; 
município a que pertence,· Manga; 
nova denominação, Mathias Cardo-
so. 

Denominação actual, Santa He-
lena· município a que pertence, 
ManÍlllassú; nova denominação, 
Amazonita. 

Denominação actual, S. Luiz; 
município a que pertence, Manhu-
assú; nova denominação, Luizbur-
go. 

Denominação actnal, S. Anto-
nio do Aventureiro; município a 
que pertence, Mar de Hespenha; 
uova denominação, Aventureiro . 
Denominação actual, Soledade do 

Chiador; municipio a que perte~cc, 
Mar de Hespanha; nova denomma-
ção, Saudade. 

Denominação actual, S. Seba~
tião · municipio a que pertence, Ma-
rian~a; nova denominação, Ban-
deirante. 

Denominação actual, S. Gonça · 
lo de Ubá; municipio a que pert~r.-

ce, Marianna; nova clenominaçfio, 
Acayaca. . 

Denominação actua l, !:10::1 VJ' ta; 
municipio <: que pcrten"e, Marian• 
na · nova denominação Cfat,dio Ma-

' noel . 
Denominação actual, S. Dom in ~ 

gos; municipio a qu~ p_e rtence, 
Marianna; nova denommaçao Vas-
concellos. . 

Denominação actual, /> gua Ln~· 
pa; município a lJIH! pe.~ten~::. Mt-
naR Novas; nova denomJnaç·,c, Be· 
ryllo. . 

Denominação actual, P1ed~dc; 
municipio a que p~rtcn;e, .Mmas 
Novas ; uova denommaçao, 1 urma-
lina . ' 

Deuominação actual, S. . ~e?as · 
tião da Barra Mansa; munJCJfJJO a 
que pertence, Muzambinho; uova 
denominação, juruaia . . 

Denominação . actual, S. FranCJ!I-
co de Paula; municipio a qu~ per-
tence, Oliveira; nova denommação 
jacaréguay. 

Denominação actual, Santa An · 
na do jacaré; municipio a que pe~
tence, Campo ~ello; nova denomi-
nação, Correde1ra. 

Denominação actual, Soledade; 
municipio a que pertence, Ouro 
Preto ; nova denominação, Felippe 
dos Santos. . 

Denominação actual, S: An.t~n~o 
do Rio s. João Acima; munJcJpto 
a que pertence, Pará de. Minas; no· 
va denominação, lgarahnga . 

Denominação actual, Rio Preto; 
município a que pertence, Paraça .. 
tu'; nova denominação, Unah,Y. 

Denominação actual, Morrmhos ; 
municipio a que pertence, Paraca-
tu'· nova denominação, Arinos. 

Denominação acttial, ' Capiv~ry; 
municipio a que pe.rten;e, Para.tso-
polis; nova denomtnaçao, TapJry . 

Denominação actual, Sant' Anna 
do Sapucahy-Mirim; municipio a 
que pertence1 Paraisopolis; nava 
denominação, Sapucahy-mirim. 

Denominação actual, · Dores • do 
Areado; municipio a que pertence, 
P'atos; nova denominação, Chum-
bo. 



BSO 
Oenomlnação aduaf, S Pedro 

da Ponte Firme; municipi~ a que 
per.tence, Pato 1 nova denomina-
ção Ponte Firme. 

Denominação adual, Andrequi• 
cé; município a que pertence,. l?tll+ 
to ; nova denominação, Galena. 

Denorninaç~o actual. S. Pedro 
do Suassuhy,; município a que per-
tence, Peçanha; nova denomina,. 
ção, Tourinho. 

Denol)linação actual, S. Anto-
niQ da Figueira, município a que 
pertence, Peçanha; nova denomi-
nação, igueira. 

Denominação actual, Sant' Anna 
do Suassuhy; município a que per-
tence, Peçanha; nova denominação, 
Coroacy. 

Denominação actual, S. Gonça-
lo do Ramalhete; município a que 
pertence, Peçanha; nova denomina· 
ção, Ramalhete. 

Denominação; actual, S. Fran-
cisco de Pirapora; município a que 
pertence, Pirapora; nova denomi-
nação, Burityzeiro. 

Denominação actual, Oliveira; 
munici~io a que. Rertence, PirangF~; 
nova denominação, Piraguára. 

Denominaç&o actual, Volta Gran-
de;. município a que pertence S. 
Gonqalo do Sapucah.y; nova de no. 
minação, Careassu'. 

Denominação actual, Bocaina ; 
muni€ipio a que pertence, Piumhy; 
hova denominação, Santo Hilario . 

Donominaçao actual, Urucú; mu-
nicípio a que pertence, Ponte No-
va; nova den9minação, U rucania. · 

Denominaç&o actual, S. José dos 
Oratoriosi municiJlio a que perten · 
ce, Ponte Nova; nova denomina-
ção, Oratorios. 

Denominação actual, Nossa Se· 
nhora da Conceição da Estiva; .m~
nicipio a que pertence, Pouso Ale-
gre; nova denominação, Estiva. 

Denominação actual, Rio Verde; 
municif!lio • a• que pertence, Prata; 
nova denominação, Campina Ver-
de. ' 

Denomii1ação adual; Sant' AnÍl .'l 
do • Morro do • <rhapéo; município a 
que pertencei Quetuz; nova deno-
minação, Morro do Chapéo. . ·· 

Denominação actunl, '. )'esc da 
Pont Nova, mlmicipio a q~e p r-
t nce, José Pedro; nova denomiJla-
ção, Taparub'a. 

Denominação actual, Nossa Se-
nHora do Patrocínio da Serra No-
va; município a que pertence; Rio 
Pardo; nova, denominaçãb] S tra 
Nova. 

D nominação acfual, Veredinha; 
município a que pcrtenee-, Rio Par-
do; nova denominação, •Navarro. 

IDeriominaçâo • actual, S. Sebas-
trão de Taboãó, nnrnicipio a que 
pertence, Rio Preto; nova denomi-
nação, Taboão.. 

Denominação actual, NosM' Se-
nhora da Conceição dbJ Bbqueirão; 
munitipio a que pertencei Rio Pre-
to; nova denominação, Boqueirão 
do Ri (!)I Preto. 

Denominação actual, P'átl'imonio; 
município a que pertence, Sal'vino· 
polis; nova denomina~ão, Euxenita 

Denominação actual, S. Miguel 
da Ponte Nova; município a. qui:! 
pertence, Saaramenro·; nova deno-
minação, NoV<a Pon1e'. 1 

DerTOminação actuaf, Nossa' Se-
nhoriL do Desterto do Desehl~o
que; municipi0 a que pertence, Sa-
CJiamento; nova denominação, De.1 
semboque. 
Denominação ' acdua•, Passagem de 

Vereda; município a q,ue pertence, 
Salinas;, nova denominação, Ampa-
ro do Sitio. 

Denominação actual; Rro S. 
Francisco; município a que• perten-
ce; Santa BarbaraJ; nova1 denomina·· 
ção, Floralia. 

Denominação actual1 S. Bento; 
município a que pe~tence, Santa 
Barbara~ nova denominação; ltaeté. 

Donominaçã·o actual1 Brumado·, 
munieipio a que• pertence, Santa 
Barbara; nova de!lOTilhlnção, Barra 
Feliz. 

Denominação actual, &. Jpão Ba· 
ptista do Douradinho 1 municirpiot a 
que pertence, Machado; nova deno,. 
minação, Dour,adinho. 

Denominação actual, Santa hm-
bel; municipio a que perten e, . 
Domingos do Prata; qova den~mi-· 
naçãb, juirassu' '. ' ' ' ' 

~1· 

lo Ottonl; nova . denominação, lta-
"-ominação. act'ual, B'abylonia; 
" t S Do hypé. 1 nt' Anna município a que per ence, . . - Denominação actua , a 

mingos do Prata; nova denomrna- da Vargem. municipio a que pe~
ção, Marliéria. tence, Tres' Pontas; nova denomr-

Denominação actual, Santa lza- nação, Mombuca , S B je-
bel· municipio a que pertence, S · Denominação actual,. . : 0111 
o~çalo do Sapucahy; nova deno- sus do jardim; munrcrpro a .que 

minação, Heliodora. Rt pertence, Turvo; nova denomrna-
Oenominação actual,. . s.anta I a ção Bom jardim . u 

dd Rio Abaixo; muntclpto . a que Denominação actual, Ma~r~ . c 
pertence, S. jo~o .d'El-Rer; nova Deus do Rio Grande; mumcrpto .a 
denominação, lbttutínga . que pertence: Turvo; nova denomr-

Denominação actual, Nos a Se- nação Cyamta. 
nhora da Conceição da Barra; m~- D e~ominação actual, Sant'Anna 
nicipio a que pertenc.e, _s. joao do Sapé· município a que pertence, 
d'EI-Rei; nova denomrnaçao, Con- Ubá. no~ a denominação, Sapé · 
ceição da Barra. D~nominaçã·o ~~t~al, S · José ~~~ 

Donominação actual, S. Gonçalo Tocantins; mumctpto a. qu: ~ 
de lbituruna; municipio a que tence, Ubá; nova denomrnaçao, o-
pertence!. Bom. Successo; nova de- cantins. I D' . mu 
pominaçao, lbrturuna . Denominação actua lVr~o i -

Denominação actuaí, .s~~to An- nicipio a que p~r~ence, Uba; nova 
tonio da Columna; munrcrp.w a que denominação, Drvtno do Ubá · 
per'tence, S. João Evangehsta; no- Denominação actual,, P?res do 
v a d!!nominação, Columna. Campo Formoso; munrcrpro a .que 
. Denominação actual, Santa Bar· pertence, Uberaba ; nova denomma-

bara. município a que pertence, s,. ção, Campo Formoso. 
João' Nepomuceno; nova denomr- Denominação actual,, ?·. Sebas-

AI ti ~ o do H erva I i munrcrpro a .que nação, Carlos ves · j . d a . a denomrna-Denominação actual, S. ose a , pertence, Vrçosa; nov 
Cachoeira; ·municipio a que perten- ção, Her~al.- Sebas-

s João Nepomuceno; nova de- Denomrnaçao acfual,, .s: ce, . . C . bra. munrcrpro a que nominação,· ltuy · tíão do 01!" ' d nomina-
D enominação actual, S. Sebas- pertenc~, V rçosa; nova e 

tião do Occídente; municipio a que ção, Cou':'bra; actual S Sebas-
S Manoel do Mutum; Denomrnaçao • · . . . pertence, . . · _ 0 . d te r- da Pedra do Anta; mumcrpro 

n'B':nod~r~~~~aç:c~~al,c~~~n Ja.rdim; ~a~~ e ~erte;~~~a v~bo~~ta~ova de-
municipio a que perte~ce, ~~a~~ no~~n~:,f~ação actual, Cachoeira 
noel .do Mutum; nova eno , de Santo Antonio; município a qu.e 
Rosetral.. _ j é do pertence, Claudio; nova denomr· 

Denommaçao actual! .s: os na ão Pequiá. 
1 tapanhoacanga i munrcrpro . a q,ue ç ' · - actual S. Pedro 
pertence, Serro; nova denomrnaçao, doDP~~~~~;~at~unicipi~ a q~e p:r-
ltapanho~can~a . I E Santo do tence Bicas; nova denomrnaçao, Denommaçao actua , . • 
Dour~d?; mu~!c~pioov~ q~~n~~~~~~ Peti~~~~inação actual, Vargem da 
ce, Srlvr~nopo rs, n p tana. município a que perten-
ção, Bourado ~ . . 1 A mo rés. an Contagem . .. nova denominação, Denominaçao a c tua , y , ce: . , . . 
município á que ~erten~e·a~~eopr~= l~tpe:~~mhíação .. 'açtual,, .São ]os~ 
lo Ottoni; nova e,nomr~ . . , , d9 Gó.rutuÕíl' ipúnicipi<,> a q4e ge~-. 
diana.· · · _· :·. ., ·.: Preto'· tence, ' Grão 'rV\ogol;" nova deno!ll'~. 

D~n.o~inaçao ac.trtual,.., R~theophi~ naç!o, Gorutuba. mumcrplO a que pe en\;e, 
A. s.-34 



Denomln çâo actual, São José 
da Cachoeira; município a que· per-
tence, S. João Nepomuceno; nova 
denominação, ltuy. 

Uma dellas . a seguinte: (11) 
A outca emenda, sr. Pre i dente, 

muda para "Sabino Barroso"· o no-
me do novo município de "Sabino· 
poli ". Penso, sr. President~ Q'Je, 
dado o pensamento que dominou 
para a creação desse municip·o -
o de homenagear-se a memoria do 
grande mineiro que foi Sabino Bar-
ro o - dando-se o seu proprio no-
me ao referido município, melhor e 
rnais expressivamente se attingirá a 
esse resultado, fazendo-se que as-
sim fique guardado mais indelevel-
rnente no coração de seus contena-
n~os o nome quenido do seu nota-
vel patrício. (Muito bem/) 

Sala das commi sões, 26 de ago -
to de 1923 . - RibeirOJ de Oliveira. 
- João Pio . - João Beraldo. 

O SR. FRANCISCO ESCOBAR: 
- V. exc. permittirá, sr. Pre i-
dente, que apresente uma subernen-
da á emenda que muda a denomi-
nação de varios municípios. 

E' a seguinte: (LP) 
Vae á Mesa, é lida e entra con-

junctamente em discussão a e-
'guinte: 

EMENDA N. 118 
Ainda uma outra emenda é a Subemenda á emenda mudando seguinte: (LI) 

o nome de municípios: Houve naturalmente um erro ty-
Accrescente-se depois da pala- pographico, porque ,.alcançando o 

vra. "Brazopol~s": - . ficando ele- divisor por e l/e " como está no 
vada á categona de c1dade. pPojecto não quer dizer nada. Nem 

Sala das sessões do Senado, 26 deve estar isso no original. 
de agosto. d~ 1923. ~ Jpão Beral- 1 Outras emendas são mais de re-
do. - R1be1ro de ~hve1ra. - F. ' dacção e são as seguintes: (U) 
Escobar. - Eugen1o de Mello. M d . d . t I ~ 

an o am a a segum e ement~a: O SR. ALFREDO CATÃO: - (lt) 
S11bmetto á ~onsideração ~o Sena- , Essa emenda, sr. Presidente, cton-
do, sr. Pres1dente, a segu1nte: cretiza o desejo e o interesse de 

EMENDA N. 119 
Accrescenfe-se onde convier: 
O tnun'icipio do Turvo, ber.n co-

mo a cidade, passarão a ter a de-
nominaçãó de ... 

Sala das sessões do Senado, 26 
de agosto de 1923. - Alfredo Ca-
tão. . · 

pessoas do Jogar, que pedem, a 
mudança para "Frei Angelo" do 
nome do districto de Igreja Nova, 
pertencente a Novo Valle de ltam-
bacury. 

V. exc .' sabe, como penso, todqs 
aqui devem sabel-o, que tem sido 
Frei Angelo um desses francisca-
nos que mais teem servido a Mi-~ida e apoiada, entra conjuncta-. nas na cathechese dos indios e tetn 

mente em discussão. ' sido eHe a verdadeira alma •daquel· 
O SR. GETULIO DE CARVA-

LHO: - Pedi a palavra, sr. Pre-
sldente1 afim de passar ás mãos de 
v. ex c. para que as encaminhe á 
commissão Mista, as seguintes 
eri1endas, ·que em nada ·veem alte-
rar, em Pbn'to ·essencial, o projecto 
e alvitram, antes, simples· reparos 
ligeiras iilterações de nomes, que 
a commissão de · redacção melhor 
apreciará no final de seu · traba-
11io •. 

la instituição do norte de Minas. 
Satisfazendo tambem os desejos 

d9 presidente da Camara de Santa 
Luzia, apresento a seguinte emen-
da: (U} 

' Tenho, 'finalmente, uma su~~m~n
da á emenda da commiss~o Mista 

, sobre a .toponymia de m1micipios: (U) 
Vão á Mesa, são lidas, apoiadas 

e entr.am conj.unctamente em dis-
, cussão as seguintes: , 

_,. 
' 

. Ji, lfO 
Sub,emenda á. emenda da com-

missão Mista sobre ~rnymia de 
municípios . 

Substitua-s&:· Virgh,lopolls por 
Patrocínio de Ouanhãe~, C?fliO dqq 
tes era. ' 

~~IR ~as sessõ~s, ~$ ljl.~ a~p~~o 
~~ 't923 . - Qetutfc ~e Ç~rvwPP..· 

N'. 121 

Amie cQnvi~r: " . 
Pa&saJá a denominar-'SC•I- Jllr I 

. Angelo , ..,.. 0 novo distrioto , de 
l!gvejq Nova, peotencen.te a V11la 
ltamba~ury. 

S~li\ d.all s,e~&õ~, 2q ~· lJtgO tp 
de 1923. _ Getulio de Ç~~valbp · 

N. t22 
Ao a,t. ~. •, 1.1, • XI{, onde. s~ ~: 

-ÇQ,ql. o ffi\UJÁCilfjQ R~ s.. MI4JUÇh * 
QAAPhij.e~. di!f~#: PW Q, JlllliJIOI· 
~jp de Qyan~aes. 

N. 123 
Ao mes111o artigo, t\· X~\, 011: 

cte s.e diz _ Sqbinopoli~, dl~~-:;~. 
Villa Sabinp Barroso. 

N. 124 
Ao mesmo, artig() e numerq~ en-

tre as palavras: SantQI Cf'~Z e até 
deirantan a barra, supp.Pim~m-se 
as palavras: alcan~ando o dt\llsor 
po.to elle,· assim como, entre t•as .Jila·· 
lavras __ ~ibei~o- Sampaie segue e 
·os espigões que vef\tem; ~ubsti~uã
se a palavra - descendo, I por -
até descer. ' 

N,. 12!?- , I 

Ao art ; 3.P1 n. v, ohd& • ~itO· tra-
çadas as divisas ~e ' €luanllaés com 
Sabinopolis, ~UR§!lt~fl·[:· entre -
segue e os esJ3ig(!es a palavra 
descendo por TT'1 alf descer· 

t 

N . . ~ , 

Ao l\ft. "4. ' enqe s'e ~P~ç~qi i a3 
dJVilia-SI dO> dtSfrietb d~l I Saellc,ai~, 
·de< ~ ouanhãeS: ~esoFe\la-se Taquara ' 
em vez de Taquari~ ' oom& estlí 

No mesmo Ioga~ In PrM IP~. 
uppPimam-se as palavra~: - S'iio 

Miguel. 
. IN. 147 

No 'quadro da divisâ,o adminl . 
trativa annexo ao projecto, on~e 
86 n~eiam os di bíçtoSJ da, m~nl
cipio d& 9airQtiniOJ de uan~~ ' 
accrescentem-se l\S ~~iavn~ 0 ymo 
e Oónzaga - ' 's pâi~Jyra - qc 
Guanlíães a cada. uma. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 
1923 . ..,.. Getuli.o de 0íuvalho. · 

N. 128 
Ao Cílpit~lo U, a.rt. 4. o, accr(l 

cente-se, onde conv1er: . 
_ de s. José do 4lplelqf1, ~es

membFado do districto de Jabetic.a-
tubas município de Santa ~UZIII, 
fi~pdQ, I}S 'yi.sal! Pftfíl str . tra-
çadas' de ·accor(il Ç.Q!ll estA IQJ • 

S. s. 1 2~ di! ag~to de L924. -
Getulio de Çarvalh,o · 

O SR. pASSOS MAI'A: - llcdi 
i\' gruayna, \1~. ~t~l!id~ote, para 
manct;u: á Me&(\ as ~~eg\llntes: 

EMJ;NDAS ~-
N. ~29 

Stlbemenda á emenda n. · · 
Mantenha-se o nome IDoFes .era 

BQa· Esper-ança. _ I?tas as .Ma1a_. 
....., Oetutia de Carvalho. - Per~· 
eles de Mendonça. 

ti. 13~ 
<I} di~tri~to de Arantes,, ,nq,, mu-

nicípio do Turvo, tomara o n · 
de lguassuaba. 

S. S., ?6 de ~go~tq .~e 1923 . -
Passos Mata. 

I ,, N' 13~ 
1(!) distriotOJ· de S · . J.o~~ d0 Balr· 

ranco Alto, na mumolpto ~e A~
nas tomar-á! (} qorne de,. .Bananco . ' . 
Ntt s., 26 de ag~sto, ~ • ~Q~3 
P~s~o.11 Maia N. lS2'. ,. ,fJ 

Ao art. 2.•: . · , , 
11 v• Dot1es db kt~n!fado. . . ' . 

()nde,.se diz ; eom e muntOJP,Ió ' ~e 1 

• ctt aQ ' di' '\titia 1 ~mtae Cas&l& ...- pga~et '" 



• ~~ S'FJ ~t ~a Yllla~ de Dores do Ater-r~do serao, as que actualment as d~ v,. ex c· duá 'emendas, uma uh-
separam : ' shtumdo o norpe .da villa creada 

S. S., ~6 •de Vlll ~ I 923. p~r proposta minHa á commissão 
Passo~ Mata ... - João Beraldo. - Mtsta, de Barão de Mesquita pelo 

. Eu gemo de Mello. , de .Me~qulta, outra sobre c;eação de um disfricto. · 
. . Lidas e apoiadas, entram con- ,, Ao pedir á lllustrada commissão 

; Junctamente em discussão . . ' a crea~ão ~o districto . ~~ Barão ,de 
O SR. ALFREDO CATÃO· . Mesqutta, hve el!l v!sta pr~.tar hl>-

~nvio á Mesa' sr. Presidente. :; . ~ena~em ao pnmetro pmprietario 
seguinte: · ·'· ' · ; , 0~ erre~os onde se constituiu 
' , mat.s tarde o dist'ricto de Sànt Art-

EMENDA N. 13-3 · . , t~nto do Car~t.ipg~ ·- João Fran-
A ' ctsco de Mesquita, natural de Con-
ccresc.ente~se o. n_de convt'er.· , go h d C A t F · n as o ampo e ·que ' fuhdou 
r . tcam elevadas á categoria e!" 1.830 uma fazenda •.naquelle ter-

$~r~~~aa~~ú~s villás 'do Ar ad? e r.ttorto . Era esse o nome daquelle 
• , 1 · titular, que posteriormente passou 

S. S., 26 de ago to cté 1g23 _ . a ~arquez de Bomfim ... Então tem-
Aifredo Catão. · · bret-me .de um dos seus successo-
. Lida e apoiada, entra conjuncta- res, 0 .barão e Jl1àis tarde conde de 
mente em discussão. . ·Mesqtuta. 

Encontrei "Barão'' em Nelson de 
Senna, no Aqnuario de Minas e 
em Xavier da Veiga . ·v.' e'Xc ., po-
rém, sr. Presidente, 'com !a a'uctbri-
dade qtle todos lhe reconhecem'ós 
de historiador consummado, affir~ 
ma ~ue Mesqujta morreu já com a 

.quahd~de d~ cpnpe. Sendo assim, 
e.nte~~~ ~elhor supprimir q'ualq'uer 
tJ.tulo, detxando para o '(Jistricto 
stmplesmenté o ~orne de -Mesqu'i-
ta- para lembrar. tanto o primeiro 
como o segundo proprietarios ;da-

O SR. VIEIRA . MARQUES: 
Man~o á Mesa, sr. Presidente, a 
segUJnte emenda: .(lê) ; ·.· . , 

' : Essa . emenda, sr. Presidente 
dtspensa ·qualquer justificativa por: 
que .só posso. ~ttrib~ir a um 'tapso , 
d~ tllustrada. comm1ssão Mista 0 . 
nao t.er contemplado o districto de 
Bomftm ,no município de Palmyra 

·do qual não foj ctesmembrado. ' 
· Permit:fo-me ao mesmo tempo, . 
sr. Prestdente, substituir. 0 nome 
d~ "Bomfim" no interesse do ser-
VJÇ~ postal, v,isto existir em Minas 
~ · Ctda~~ de Borltfim: (Muito bem). 

Vae a Mesa, é lida, apoiada e 
·entra .c.onjunctamente em discussão · 
a segumte: 

. ,. I 

EMENDA )34 
No "quadr0 · nritlxo", município 

d~ . Palmyra,· actrescente-se: "Dis-
tncto ?e Bomfim'l, que passará a 

· denomuiar~e "ltyrapina" : 
. S. S. S., 26- VIll- 923. -Vl-

et r a Marques. ' 
Lida e ap?!aqa, sntra conj'unct~

mente em dtscussao. .,. 
O SR • ALBEÍHINO . DRUM-

· MO~D: - Solicitei a palavra; sr. 
. Pr;estdente~ para passar ás . mãos 

quelles terrenos. . 
A segunda emenda, sr. Pre~i

d~nte, manda crear o districto de 
· Pt~dade do O alio, na villa de .• Mes-
QUita, ~om as divisas , que vão an-
ne~as a. mes;na emenda. 0 ·toga r é 
mutto prospero e merece a promo-
ção . (Muito bem). . .· 

Vão á Mesa, . são 'tidas, apoiadas 
e en_tram conjunçtamente eln dis-
cussao as seguintes: 

EMENDAS 
' N. 135 

Onde convle'r': :1 
.. ' 

Em vez d~ · munieipio de Barão 
de Mesquita, diga-s!l-: d~ · Mes~uita. 

.S. S.; 26-8-1923. - Alberti-
na •D.rummo11d. , . 1• .,1, • •• • 

) 

595 i . 

·, I N. 136 

Onde cqnvier: 
E' creado o •dlstricto de Piedade 

do allo1• 110 povoado do mesmo 
nome, do município de Mesquita, 
com todas as vertente do rio Do-' 
ce, da Escura para baixo até a cGn· 
rluencia do Santo Antonio e as 
deste do alludido ponto para cima 
até o cor rego do Damasip. 

S. S. do Senado, 26 de agosto 
de 1923 . - Alber.tino Drummond. 

o ' 

. O SR . . FRANCISCO ESCOBAR, 
obt~ndo a palavra, envia á Mesa as 
:;eguintes 

I 

EMENDAS 

'N. 137 

Emenda ao art. 3. • do projectú 
n. 11 9, para rectificar as divisas 
do districto da Moeda: 

• f 
. . . A divisa do districto de S. 

Caetano da Moeda com o municí-
pio' de Bomfim começa na bélrr 
do rio Piedade com o Paraopeba, 
sóbe por este até á barrá do ribei-
rão Porto Alegre, cujo curso acom-
panha até ao ponto em que ter-
mina a· divisa actual, que cont!nu<t' 
a prevlilecer, bbservado o traça-
do acima deswpto. 

Sala das scs:sÕl!S 2~ de agosto 
de 1923 . .!-.f FraiÚ:isco Escobar. 

N. "t38 · 

Art. . . Ficam · creados no mltni-
clpto ·de jaguary os districtó's de 
Santa Luzia e o dê S. Matheus . 

§ . .' . O districto de 'S~nta ·Lu-
zia, com séde na povoação do !!e\J 
nome, terá as seguintes divisas : 

, pr pelos limite~ de' Par,ais6Po~is 
\ nté á ' errn elo Veigas e p ( 'e~t~ 
! ate 11 Cruz .na bocca dà serta <téi I Bocalna segue' pelo ' espigão at~ d 

1 
a\t~ do Testudo, onde principiou. 

I : § ... O districto de S. Mat.heuR,' 
com séde na povoação do mesni't/ 
nome, prineipia no espigãó denôthi-

1! nàdo Tertuliano, divisa do muni-
cípio ·dt! <.:ambuhy, segue por este 
até o esprglto da Terra Quebrada, 
e por este até a estrada do Pon-

; cianol! e 'POr este até o ··Rio ja-
guary, .por onde sóbe, até ás C<~

, beceira~ e destas em rumo até á 
Serra dos Veigas e por esta, di· 

~ visando com o districto de Sant:.t I Luzia, até ás divisas do munlc:l-
pio de Partlisopulls, volta ã e:r 
queJ\da, divisando sempre com Pa-I ràisopolis até o espigão denomi-

) nado Tertuliano ,onde começou. 
1 S. S., 23 de agosto de 1923. i- P'rancisco Escoba~ . 
, . N. 139 

Ao art. 3. •, do. prQojecto . I HJ . 
t 

., 
Ficam rectificadàs as . divisas 

d'os mt11iiciptos de Cabo Verde e I CamP,esrre por esta fó.rma: , . · · 

} 
. Começa no Carrego dos Pinlleh 

ros ou Muzambo, onde faz barra 
o , comgo que vem da E!itivai su-

, tiind() por e te em divi.sa com ~; 
terrltorio ' de Machadmho ate· 

'ás· suas •. cabeceirás ·e abaixo• 
dã . ser'ra, volvendo : á direita,·· ~se-- · 

I guindo pela serra · até o ·· espigi\o' 
q,uc verte para o ccirrego do~ . Co
queiros, desce pelo espigão até ,o 

tRio cto Peixe e deste desc~ até ~n-
1 codtra r a !I divisa:~ do distrtcto da 
tCànceiçãb da Boa Vista, munjcipiq' 
~ d e Cabo Verde. '· 1 

- · ' 

I S. S., 26 - VIII - 1923. 
Principia no a1to . do morrq !te-

nominado Testudo, divisa com o 
Estado de S. Pt<~ulo, segue á es-
4uerda, · diyidindo ,com o mesmo E~T 
t~d9 ,até 1.as qivi~as do municlp1,o 
de ,S, Bento do. Sapucahy, no , l:.s~ 
ta do referido, t, di\dsando · sempre 
com este até as · divisas de Parai-
sopolis, neste: Estado, ·Je dahi sem-

!Francisco E cobar. 
t ·LidM !!- apoiada:;, entram ,Mt\·· 
:ju'uctamente em dlscussâ!? · . ·• ·· 
l ~ .. O ~Rr . JÓÃO .{'10 (sein a r:vi~ . 

l
são do orador): - 1'e11 O ell)i 1,11aqs, 
sr. Presidente, as eniendas · apre-
sentadas pelos· nobres' ~el\a4ores: ao 
projecto,·, ~esta rd~SCJ.ISSâQo : . · .. · :.~ -~· 
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~o muita~ e a ormni ão, sern 
um estudo mais demo-rado não po-
~e, as im <de n'!omento, se pronun· 
ciar obr tGdas ellas. 

1
2.0

, do Regimétltb ál põe o eguin· 
te: " i a emendas offerecidas nes· 
ta discu ão (3. 1 ) co ttl~re~ tna-
terla nova1 o projeuto setá submt!t-
tido a uma 4. 1 di cussão m que 
nao ,poderão ser oHerecidll novos 
emenda , salvo de redacção ." 

1BIIlre Mto, obre h~ 'du ~u alfb, 
cu,. ~orno re!a~or, po so desde já 
emrttir meu JUrao a respeito . 

Wma dellns1 a slgnada pelo se-
nátfor <atiulio d Carvalho, mahda 
desmembrar o distri to de jabotl-
catubas .rd município de Santa Lli-
Zi1l ~o rRio· tios Velha fi"ando-lhe 
as di\71 as. ' 

Essli él\1enlJá,' !I r. :Presit:lente de-
via ter ' iif6 prt!Sente á commi~são. 
NÃ'o õ ftl i, e a t!olf1ttllssão Hão ten• 
dê lfnais tempó 'Pá'ra 'exàminltr 
nU\~~Ils, vt!rifica r 1documehtos ou-
vit illtere li os, se'!He-se na 'coh• 
titl~efrcia de petfir a sua rejeiç~o. 

!}o mestno lftodo opina etn rela-
ção ás -ehrenda apresentadas á ul-
tima hora, pelo sr. senador F. Es-
cobar . S. ex c, ·não exhibiu map-
pa algum, nem o mais simples do-
cm~ento; de modo que desprovidas 
assrm de provas, a commissão não 
pode act:elh\1..:\s. 

tl\lânto ás demais, pela leitura 
ligeira que a commissão conseguiu 
fazer das mesmas, pensa que o Se-
nado pbde acceital-as hoje, porque 
esslfS 'emendas 'terão de soffrer uma 
quarta •discussão, por conterem 
lflateria nova e a commhrsão terá 
a . m elrSejb nessa quárta e ultima 
\lõlifç!l>, de emittir o seu parecer · 
vtll'bal ~ 'deTinitivo sobre todas el- I 
las : (Muiro bem; muito b1!m 1) 
N~~ havendo tnais quem peça a 

palà\r.ra, encerra-se a discussão. 
;proopdendo-sc em seguida á vo-

tavá'o .do projecto, salvas as emen-
das, é o mesmo appnovado e bem 
assim o quadro annexo . 

' Em virtude (lel!se dispositivo e 
contehdo as l!mehdas qU~ acllblttn 
de ser o'frfefect as ~ Cóhsldem~o 
do Senadb mAterta hO a, ftt)ueiro 
a v. exc. ~aso v. · etc. hão o 

I queira resolYer por si mesmo- qu 
consulte o Senado sobre a necessi-
dade de s'ér a rnàteriâ sujt!lta a 
urna quarta tlfscussão t! votli~b. 

O SR. PRESIDENTE: - Posto 
o Re~imento seja bastante claro a 
resperto, . consulto o Senado sobre 
o requenmento do nobre senador 
sr. João Pio . 

; Sublhettído a votos o requeri-
. mento verbal tfo sr. João Pio, é 0 mesmo apprt>Vt!do. 
I 

. O SR. ,PR&SIDENífE.· - Em 
' vrr-tude da deliberação do Senado 
fio-a o J3rojecto com as emendas so~ 
bre .a mesa para entratem na or-

1 dem do dia da sessão segcdnte. Por 
nada •mais haver il tr-atarJse, desi-
gno para a proxima sessão ·a se-
guinte: 

ORDEM DO ·DIA 

Primeir.a parte 
Até ~s 13 horas: 
:Leittrta tla act~, expediente 

aj3telreffttt~ão de parecere~, prt>je~ 
ctos, indieEtções e requerimentos-.. 

Stgátldà parte 

.Até ás H) homs • 
Procedendo-se em seguida á vo-

tação das emendas, são as mesmas 
<fP}'.lr-bv'a~as, excifp1o as de ns . 137, , 
138 e 139, o'fferetfdlls pelo sr . F. 
Escobar, e a de 11 · 128, offerecida 
pelo sr. t.Je'tulio de 'Carvalho, que 
s'ão rejeitatlas. 

··4. 1 diSt!u sã'O dàs enien'das o'ffe-
reddlis -e ·áp'prdvaétll's 'eÍli 3 .'' dis~ 
cus ão iro J)fóje,~ô 'n. H9, tia Ca· 
m'ata, s ob'r~ re'fOrma Ida àivisão -ad-
mrHrs~rativá -do ~tado. 

~~a'nia..se 1l ses_sãa. 
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o ordln ri 
32. I E SJI. I A 27 DE A OS-

T DE 1923 
Presidcncia do sr. Diogo de Vas-

concellos 
UMMARI : - Acta . - Exp.ed~en
te. - Parecere das co~mrs oes. 
- R dacção final. - D1scurso e 

e v· · Mar-projecto do r· ler. r~ _ 
ques . - Reforma d.a dlvl. ao ad-
mini trativa (4 . • dlscussao das 
emendas). _ uestão de ordem· 
- bservações dos srs. Alfredo 
Catão Albertino Drummond e 
Pre' i dente. - Discursos dos .srs. 
'Basilio de Magalhães, João. Pro e 
Passos Maia. - Declaraçoes de 
votos dos srs . Vieira Marques e 
A1bertlno Drummond · - Reque-
rimentos dos srs. João Pio e Ri-
bei ro dé Oliveira. - Parece~ da 
commissão. - Ordem do dia. 
A' doze horas, feita a cham~da, 

acham..se -presentes. o~ srs. D~og.o 
de Vasconcellos, Rlberro de Olivei-
ra, Albertino Drummond, J · Mo~
tandon, G~tulio de C.arva.l~o, Joao 
Pio, Levindo Coelho, V1e1ra M.a!-
ques, Penides de Mendonça, Basrho 
de Magalhães, Alves rle Lem?s, Val-
ladares Ribeiro, ft;lfredo Catao~ Pas-
sos Maia, Miguel Lanna, ~orerra da 
Roóha e Camillo de Bnto, faltan-
do cam causa participada . os srs,. 
Miranda Junior, Xavier Rohm e S~
mão da Cunha e, sem ella, os maiS 
-senho·res. 

Abre-se a sessão. 
0 'SR. 2. 0 SECRETARIO pro-

cede ã leitura da acta antecedente, 
que é, sem observações, ruppro-
vada . 

o SR. 1. • SBORET A RIO dá 
conta <lo seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegramma 

Do presidente da Can:tara de 
Sant' Anna dos Ferros, pedmdo q.ue 
â nova vill'a de Barão de Mesqt~rta 
se ,dê a denominação .de. A!berb~o 
fil;rmrimond. - A' .oommlssao Mts-
*· . 

Representação 
De habitantes ào di. tricto de Ca-

pclla Nova da Dores, protestan~o 
contra a projectada tran_s~e~encra 
daqueJie districto do m~lltiCipiO de 
Queluz para a futura v1lla d.e ~a
randahy . - A' mesma com~mssao. 

Passa-se á 
Apresent~ão de pareceres,. proje-

jectos, indicações e requerrmentos 
SR. 'RIBEIRO DE OLIVEIR~ 

obtendo a palavra, offerece c ~nvla 
á Mesa, pela commissão de Fman-
ças, os seguintes: 

PARECERES 
Dá para disrussão o projecfo ~· 6, 

sobre vencimentos do func cwna. 
lismo 
A commissão de Orçam~nto . c 

Contas, a que foi presente o proje· 
cto n. 6 da Camara dos Deputados, 
votado em primeira discussão no S~
nado referente á tabella de vencl-
ment~s do funccionalismo do Esta-
do, é de parecer que o mesmo pro-
jedo entre para ordem dos traba-
lhos e seja approvado, reservando-
se a commissão para. apre_sentar 
emendas no correr da dlscussao. 

Sala das commissões, 27 de ~g?s
to de 1923 . - Ribeiro de Ohverra 
- Levindo Coelho . - Alves de Le-
mos . _ Getulio de Carvalho . -
João Pio. 

Sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

I archl·vamento de varios Opina pe o 
papeis 

A oommissão de Finanças a que 
foram JPresentes os projectos ~1 · 50 
da Càmarn, sobre desobstrucçao do 
-Rio Orancl.e e n. 93 O tambem da 
mlesma prooedencia, ambos de _1921, 
e finalmente uma representaçao de 
Miguel Glliveira t<;: Comp ·' d~ 1921 • 
é de J!)a r.eoer e requer ~ue seJam os 
mesmos ,<Lrchivades, V·ISto com? o 
art. 44 da , Constituicão precel tua 
que cada uma das '.()asas do 0?11· 
gll'eBSQ ~ ,obtigal!a ca ~ prorwqQiar, 
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até a sessão eguinte, obre os pro- cença e taxa a erem cobradas, os 
jectos remettidos pela outra Cama- preceitos regulamentare , cmfim, a 
ra, sendo elles de 1921 , conforme se serem adaptados no caso pelas mu-
veri~ica pelo documentos juntos, nicipalidades. 
por rsso o procedimento da commis- Art . 3. o Tendo em consideração 
·ão requerendo o archivamento. a class ificação e importancia das es-

Sa la das commissões, 27 de agos- tradas de rodagem e as differentes 
to de 1923 . - Ribeiro de Oliveira zonas do Estado, o governo adopta-
- Levindo Coelho . - Alves de Le- rá um modelo de vehiculo proprio e 
mos. - Getulio de Carvalho . - João barato e.terá um deposito delles nas 
Pio . municipalidades, para serem cedidos 

Concluindo esse parecer em re- a estas e aos particulares, pelo cus-
querimento, entra immediatamente to · 
em discussão e é approvado sem rt. 4. • Revogam-se as disposi-
d b t d . . Ç1ies em contrario. e ate, en o os respectrvos papers S 1 d . - S 
0 destino requer'do a a as commrssoes do enado, 1 

• .26 de agosto de 1923. - Basilio 
O SR . BASILIO DE MAOA- . de Magalhães. - Valladares Ribei-

LH ÃES, obtendo a palavra offere- ro · 
cc c envia á mesa pela co~missão A rr.querin.lento do mesmo. senh~r, 
competente, a seguinte: en~ra :n11r'Cdratamente em drscussao 

<: c approvada, sem debate essa re-
dacção, indo a copiar-se para ser 
enviada á Camara dos Deputados . 

REDACÇ.lW FINAL 

Do pro jecto n. 4, do Senado, sobre : 
estradas de rodagem O SR. VIEIRA MARQUES. -

Sr . Presidente, passo ás mãos de 
v. ex c. para os fins regimentaes um 
projecto de lei sobre credito rural, 
assumpto de palpitancia que não 
precisa ser avultado, bastando lem-
brar que constitue a principal the-
se do Congresso das Municipalida-
des, sobre a qual se pronunciaram 
exhaustivamente conhecidas auctori-
dades, entre outros, Juscelino Bar-
bosa, Americo Luz, Furtadd' de Me-
nezes, Vianna do Castello, Castello 
Branco e Sebastião de Lima . 

.A commissão de Redacção, a que i 
for presente o projecto n. 4, do Se- 1 

nado, creando a fp c;;pecto ria de Es- · 
Iradas de Rodagem, adopta como ' 
final a mesma redacção com que 1 

foi approvado pelo Senado, nos tres ' 
turnos regimentaes e que é a se- : 
guinte : . 

I 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Oeraes decreta: 
Art. I . • E' auctorizado o gover- · 

no do Estado a crear, sem augmen- . 
to de despesas e dependente da Di- : 
rectoria de Viação, a lnspectoria de i 
Estradas de Rodagem. . 1 

Art . 2. • No respectivo regula-
mento o governo fixará as attribui- : 
ções da Inspectoria, estabelecerá o 1 

modo de ~ concessão, constr.ucção, 
conservaçao, co ncertos e reparações, 

1 

trafego e fi sca lização das Estradas 
de Rodagem, penas, multas e sua : 

Certo de que o Senado debaterá 
o assumpto com o interesse e sym-
pa.thia que o mesmo desperta, sup-
prr ndo com a sua sabedoria as fal-
tps e omissões de que o projecto se 
r~ . ente, prometto justificai-o conve-
nr entemente nos seus turnos regi-
mentaes. (Muito bem! Muito bem!) 

Vae á Me a, é lido e mandado a 
imprimir o seguinte: 

1923- PROJECTO N. 6- SENADO · <tpplicação, transito, policia e segu- , 
rança, de accordo com a sua classi-
ficação e importancia; determinará 
o modelo de vefiicu los que nellas 
po~e:ão transitar e quaes os pre- : 

Estabelece favores para a funda-
ção de Caixas Raiffeisen 

JU~rcr aes, e que deverão ser pros-
crrptos, a sua fórma de registro, li.-

A_rt. I . o Par11 facilitar a organi-
~itçuo do credito rural no Estado, 
trca o governu auctorizado a prestar 
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ás Caixas do Sy t ma Raiffci cn 
qu e fundarem, favor s auxilias 
indlrccto<~ orno sejam i ençlio de 
todos o:: impo ' tos, inclusive o de no~ 
vr,s ' vel~os direitos nos contra-
elos que fizerem, fornecer-lhes li-
vros em branco, cadernetas e chc-
q~c-:~ r. depositos, irnprcs os para 
sua fundação e propaganda, publi-
caç~o de estatutos e editaes no or-
gão official, mediante requisição da 
Secretaria da Agricultura, cessão 
provisoria e temporaria de commo-
dos para realização das assemblé.ts 
c rru11 iões da directoria e mesmo 
ti prrdio para seu funccionamento, 
cmf im quaesquer outros auxi lias e 
favores que não sejam em dinheiro. 
· Art. 2. o Esses auxilias e favores 

se rão concedidos ás caixas que se 
fundarem sem capital inicial, sob a . 
garantia da responsabilidade soli-
daria e illimitada dos seus soc io , 
não remunerarem a sua directoria 
senão com vencimentos auctorizados 
e fixados pelo governo, incltrirem 
nos eus estatutos um artigo pelo 
qual em hypothese alguma possa 
haver dividendo ou voltarem os sal-
dos aos associados e dispondo que, · 
no ca o de dissolver-se a Sociedade 
o seu fundo de reserva seja deposi-
tado na ca ixa central regional de 
credito á que se ache a mesma fe-
derada, ou, si não existir essa cai-
xa central, em banco que gose de . 
garantia do governo, á disposição , 
de nova caixa do mesmo typo que 
venha em qualquer tempo a ser fun-
dada no Jogar, e adapte os mesmos . 
estatutos . 

Art. 3'.o Esses auxilias e favores 
especificados no art. I . •, se rão con-
ced ido, não sómente ás caixas lo-
caes, como ainda ás caixas centraes 
de credito que federarem 10 ou mais 
ca ixas locaes. 

1 

Art. 4. o Esses auxilias e favores 
se rão de preferencia dados ás cai-
xas Raiffeisen, fundadas em muni-
cípios que lhes concedam egualmente 
favores, de producção agricola des-
envolvida e · em que não existam fi-
liaes de bancos ou outros estabele-
cimentos de credito. 

'· 

Art. 5. • A conccs ão de favores c 
aux ilias especificados no art. 1. o, 
caberá á Secretaria da Agricultura, 
que fará por todos os meio ao seu 
alcance, uma propaganda activa, 
methodicn e constante das Caixas 
Raiffeisen, procurando convencer 
ao agricultores das vantagens des-
sas cooperativas de credito e in-
struil-os obre a organização e a 
manutenção desses instituto , pro-
movendo a sim o de envolvimento 
do espírito cooperativista em Mi-
na . 

Art. 6. o Para go ar de auxi lias 
e favore • do E tado, salvo os ne-
cessarios á fundação, deverão as 
caixas ruraes registrar os seus esta-
tutos na Secretaria da Agricultura. 

Art. 7. o Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 
· Sala das commissões do Senado, 
27 de agosto de 1923. - Vieira 
Marques. 

Passa-se á 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

Divisão Administrativa 
E' annunciada a 4. • di!;cussão das 

emendas offereçidas e approvadas 
pelo Senado ao projecto n. 119, da 
Camara, sobre a reforma da divisão 
administrativa do Estado. 

Questão de ordem 
O SR. ALFREDO CA TÃO. 

(Pela ordem) - Senhor Pre-
sidente, pelo modo por que está 
redigida a ordem do dia, parece-
me que vao ser submettida a esta 
quarta discussão todas as emendas 
offerecidas, hontem, em 3. • discus-
são ao projecto n. 119; mas ten ho 
duvidas sobre si deve comprehendcr 
essa di cussão as emendas que não 
contenh am ma teria nova. 

O arti go 139, paragrapho 2. o do 
nosso regimento diz o seguinte: 

"Si as emendas da 3. • discusSão 
contiverem "ma teria nova", o proje-
cto será submettido á 4. • discussão 

( .) Vide essas emendas na acta 
de .26 do corrente. .. , 
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em que não poderão er offerecida 
nova · emenda · salvo a redacção". 

Eu entendo - pos o e tar errado 
- que "materia nova" não é aquel-
la que vem pela primeira vez, co-
ma no caso concreto de que se tra-
ta, con tar do projccto mas sim 
aquella que é "extranha" ao objccti-
vo de e projccto. 

carre atla da redacção do projccto 
11 9, u t ·pond ria simple mente ao 
illustr nador que, si ha uma di -
po. ição do nos o regimento, artigo 
152, que não admltte emendas, em 
qualquer dl cussão, que não sejam 
P.ertinente á materia do projecto e 
s1 logo ndeante fala o regimento em 
emendas admi siveis, contendo ma-
teria nova, dando a estas uma 4. • 
discu são, evidentemente essa mate-
ria nova é matcria que tenha rela-
ção com o projecto, como no taso de 
todas as emendas apresentadas. 
(Apoiados). 

De de que uma em nda, apre ·en-
tnda embora em 3.• di cus ão, con- · 
tenha materia concernente aos fins 
do projecto, parece-me que essa ma-
teria não póde ser considerada nova. 

Do contrario, o regimento expres-
sar- e-ia da seguinte fórma: si na 
3. • di cu são forem offerecidas 
emenda , estas serlo submettirl a~•· a 
uma ~. • discussão. Mas o regimen-
to não se expressa assim . Elle dis-
(J<1c que - si as emendas offerecidas 
ne sa discussão contiverem materia 
nova, passarão por uma quarta dis-
cussão. 

Penso que materia nova é, por 
exemplo, aq uella que regula a si tua-
ção dos vereadores dos districtos 
desmembrados de uns municípios 
para outros. Porém, ·não se pó de 
c~n sidera r materia nova aquella que 
nao. se af~sta ~o fim collimado pelo 
pro1ecto, 1sto e, a reforma da divi- ' 
são administrativa do Estado. 

Não posso, pois, considerar como 
materia nova a transferencia de um 
d!strictb, a rectificação ·de ~ma di-

1 

~'ISa, :orno se deu, por exemplo, com 
rclaça? ao , meu m~nicipio, porque 
tudo 1sso c matena da substancia 
do projecto 119 . 
~ntretanto , sr. Presidente, como 

veJO na Mesa do Senado e no seio 
d.cs~a Casa cultores aba li sados do 
dlr-e1t~ e ~estres no regimento 0 
n~en fun na o é senão pedi r a a tten- j 
~~o do S~nado para um ponto que 
se me aftgura controverso submet- j 
tendo-me a qualquer decisão que v. 
ex c. der no caso. (Muito bem!) 

O SR. ALBERTINO DRUM- 1 
MONO· - Sr. Presidente sem 
querer me intrometter na ·âis~ussão 
do caso! até porque compete eluci- I 
dal-o á Jllustre commissão Mista en-

O sr. João Pio: - E' claro. Tra-
ta-se de materia nova, porque só 
agora é con hecida; mas não se tra-
ta de materia extranha, que seria 
inadmissivel em qualquer discuss~o. 

O sr. Alberlino Drummond: -Em 
191 1, si bem me lembro, projectou-
se em 3. • discussão, a transferencia 
de um districto na Camara dos srs. 
Deputados e um dos representa~tes 
da commissão Mista, gue era então 
o illustre deputado sr. Olyll]pio 
Teixei ra, insurgiu-se contra a emen-
da, dizendo que ella continha mate-
ria nova e o regimento daquella ca-
sa não admittia emenda que conti-
vesse ma teria nova em 3. • discus-
são. 

Tratava-se, sr. Presidente, de di-
visão administrativa e a Mesa não 
acceitou a emenda, por conter ma-
teria nova, como nova e 11ão extra-
nh'a é a materia das •emendas agora 
""presentntlas ao Senado, como ((Uer 
o nobre senador, com a d.ifferença 
que aqui o regimento mais liberal, 
admitte a apresentação de materia 
.nova, em 3. • di cussão. 

E' evidente, sr. Presidente, que 
tratando- e de divisão administra-
tiva, uma emenda que alvitre a crea-
ç.ão de um districto, de um municí-
pio, que trace uma divisa, não pó-
de . constituir materia extranha ao 
projecto, sendo, entretanto, incontes-
ta~elmente, materia nova, que o 
nosS'@ regimento admitte em terceiro 
turno, apenas ·com a imposição de 
uma 4. • discussão 'Para ~tssa mate-
ria. (Muito bem!. 

O sf. jo8o Pio. - Apoiado. O 
cxp •dierlte do nobre senador, te-
vtl rl h\tldo à qtrestão, foi habillssim?. 
c int llt g hte, mas não pegou. (RI-
sos) . 

O sr. Alfredo Calão .- Não apoia-
do ; hâo u I! i de expediente algum e 

Não po . . o, sr . Presidente, deixar 
~;:m silencio a pa. sag m dessa m -
dida, porquat1lo districto de lbitu4 

ru11a, sobre s r o unlco do meu mu· 
nlclplo que possue magnlfi ca ' terras 
de cultura, é o mai tradicional, não 
sô de S. João d'EI-Rei, mas de todo 
o nos o E tado. érla i1tcàpaz disso. Apenas provo-

quei Uma explicação da Me a para V. ex c., mestre insigne da h i • 
que não vtl1a emos com preterição toria de Minas Geraes e auctor de 
dt! algUma torm lida de. Até louvo um dos melhores livro sobre o as-
muito a 4. • dlscussfió, que trará sumpto, foi o primeiro a dizer que 
màis solemnldade á votaçãó do pro- lbituruna é o berço do povoamento 
j ~tto. da terra mineira. E mais: que 

O sr. Albertino Drummond: - aquelles imperterritos devas adore 
Nessas condições, sr. presidente, do sertão em lançando as sementes 
entendo que uma 4. • discussão pa- de que b;otaram depois as villas c 
ra as emendas é perfeitamente regi- cidades da no sa gloriosa terra, ain-
mental . (Muito bem! Muito bem!) 1 da se lembr~vam de ?otal-as _ co~1 

os nomes ma~s express1vos. Na o h-
O SR PRESIDENTE: ·- Em re- nham e se exaggerado culto petas 

I ação á duvida suscitada pelo nobre tradições, que nos leva ho)e. a. que· 
senador sr . Catão, o Senado ouviu rer conservar nome compndiSSimos, 
tahlbehl a interpretação dada pelo lesivos até do nossos interesses ma-
sr secretario, senador Albertino teriae , pois que nos obrigam a des 
Drt.ntlmond e que me parece proae- pender mais dillheil'o, quando tele 
dente . fintehdo, po!s, que a ex\Jtes• ~raphamos, e mais tinta e papel, 
são ma teria nova ~efere-se a qual- quando escrevemos. 
qt.ler eme1\da que contenha um au· 
gmento, dimimnção ou alteração da lbituruna quer dizer serra n.eg!a, 
idéa) que venha sendo tratada no pois tal é a montanha caractertsttca 
projecto, e que não tenha sido ain- 1 daquelle districto, que fó~ma quasl 
da aventatla. Porque a hypothese urna península entre o RJO Grande 
de materia extranha é que se não , c o Rio das Mortes· 
póde admittir, visto como de accor- Ainda ha outra circumstancia, -
do com o regimento, não se póde re- c aqui terei que repisar as mesmas 
ceber nos projectos senão mate ria 1 considerações que já expedi perante 
de sua especie e que com elles te- ~ 0 Senado sobre a projectada trans-
nha relaç4o. fixaluida, pois, a hy· 1 ferencia de S. Francisco do 011ça 
pGthese de ma teria .extranha, resta o 1 para . 0 município de Tiradentes: 
potheose de materia ·extranha,resta a ' vem a ser que vamos dar a Bom· 
que fôr um desenvolvimento ou mo- r Snccesso um districto prospero, po· 
dalidade, que ainda não tenha si- , puloso, mas que, no momento, cons· 
do votado nas antecedentes disous- titue um verdadeiro presente de gre· 
sões . Por isso rentendo que as gos. Poderia Bom Successo .dizer, 
emendas em questão ct;vem estar como 0 grão acerdote de Trbta, no 
sujeit(ls á vetação. (MUlto bem!) p-oema de Virgílio : - Timeo Danaos 

Entram em discussão as emendas, et·dona ferentes. Com effeito, o dis-
cm conjuncto. tricto de lbituruna, mais populoso 

,0 SR. BASiuiO DE MAOA· i do que o de S. Francisco do Onça, 
L+IÃHiS: - Sr. ,Presi'tlente, uma. contendo tres mil almas, 'leva para o 
das men~as offereoida's ao projetto município de Bom Successo uma 
n. 119 pela 110tm tommissão Mis· quatta parte da divida contrahida 
ta ,ifl(lnsfere do município de S. pot S. João d'El-Hei, quota parte 
João d'EI...:Rei para o de Bom Sue· que não deve ser inferior a cem 
cesso o districto de lbi'turcna. li contos de •réis. 
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A sim, e ta minha palavras 
constituem um prote to, não contra 
a medida, que, reconheço, sati •fo z 
não só a injuncções do ca o poli-
tico da zona do Oé te, mas lambem 
o comrnodo dos habitan.tes de lbitu-
runa, que têm muito mais facilida-
des de communicação com Bom 
Successo do que com S. João d'El-
l~ei. 

separado de S. João d'El-Rei 14 
I guas. Fel-o, portanto, em obe-
diencia do mesmo criterio adopta-
do com relação á Pedro Teixeira e 
outros districtos - o criferio da 

. menor distancia. 

O meu protesto é apenas por se 
desmembrar de S. João d'El-Rei o 
mais tradicional dos seus districtos, 
um dos mai prosperas dentre elles, 
voltando apena a accen tuar que 
esse districto, em con equencia da 
ca lamitosa ges tão que, annos atrás, 
leve S. João d'El-Rei, levará para 
o municipio vizin ho um grande peso, 
porque Bom Succes o não chega a 
dever 60 contos de réis. 

Depoi , r. Presidente, lblturu-
na, si bem me recordo, pertenceu 
outr'ora a Bom Successo, senuu 
mais tarde transferido para S. João 
d'EI-Rei, de tal sorte que não se 
faz senão uma restituição. 

Doeu naturalmente ao illustrado 
senador es e desmembramento, da. 
do o carin ho e o cuidado que tem 
para com o municipio de que é che-
fe estimado, vendo arrancar-se um 
pedaço de seu territorio. Mas sã:l 
dores, sr . Presidente, que se pa-
gam com dores . Deve ter dói do 
muito a Bom Successo quando se 

Assim, posto reconheça os eleva. 
dos motivos que induziram a com. 
missão Mista a fazer essa transfe. 
rencia, desejo se consigne nos an. 
naes o meu protesto. 

E' o que tinha de dizer . (Muito 
hem! Muito bem/) 

O SR . JOÃO PIO (sem a revi· 
sâo do orador): - Sr . Presiden-
te, não fôra eu membro da com 
missão Mista e subscreveria jubilo .. 
samente as palavras pronunciada!! 
pelo illustre senador residente em 
S. João d'El-Rei. 

S. ex c. cumpre o seu dever las. 
limando o desmembramento do seu 
municipio - municipio, aliás, sr. 
Presidente, que eu devia, hontem, 
ter contemplado entre os que en u. 
merei como tendo abe rto mão do 
seu territorio, patrioticamente, para 
a creação de novos nucleos odmi· 
nistrativos, sem reclamação nem 

\ protesto . 
A commissão, entretanto, sente 

não poder subscrever as suas pa. 
lavras e devo mesmo declara r ao 
Senado que. agindo como o fez no 
caso de lbituruna, desmembrando 
aquelle districto de S. João d'El-
Rei para incorporai-o a ·Bom Sue-
cesso, •assim procedeu porque Ibi-
turuna dista de Bom Successo ape. 
nas 12 kilometros, emquarito está 

viu tambem despojado de lbitu. 
runa. 

Ainda uma outra razão é de ai 
legar-se, sr. Presidente, e é que 
transferindo Ibituruna de S. João 
d'EI-Rei para Bom Successo, a 
commissão attendeu tambem a re· 
clamações, como s . ex c. foi o pri. 
meiro a reconhecer, quando fez 
justiça á commissão, de ter esta 
cumprido o seu dever. 

Já que estou "Cóm a palavra, sr · 
Presidente, devo pronunciar-me SO· 
bre algull)as emendas apresentadas 
na sessão de h ontem . 

Uma dellas, offerecida pelo sr . 
Francisco Escobar e outros, elevil 
á categoria de cidade, e muda para 
"Brazopolis", o nome de "Vil111 
Braz", que fi gura no quadro geral 
de denominações apresentado pela 
commissão Mista . 

Contrario em principio a essa 
emenda, sr. Presidente, e vindo el. 
la, como disse, alterar a enumera-
ção feita e já approvada pelo Se-
nado, não podendo por cons~guin 
te subscrever essa emenda, nao me 
cabe, entretanto, como relator, pe. 
dir a sua rejeição, visto ter ella a 
assignatura da maioria de ··mem-
bros da commissão Mista. ' 

Está ella subscripta por João 
Beraldo, Ribeiro de Oliveira e Eu-
genio de Mello. ' 

Encontro-me, portanto, em dif· 
flculdade, não podendo pedir a 
sua approvação, por lhe s~r con-
trario,• n m a sua recusa, VI t~ s~r 
uma emenda acolhida pela ma1ona 
da commissão. 

o sr. Albertino Drumrnond: -
Mas, si v. ex c. me permitte, ~u 
observarei que os deputados joa·o 
Heraldo e Eugenio de Mello, no 
meu entender, não deviam assignar 
uma emenda apresentada por um 
senador. 

O sr. Jodo Pio: - Si o Senado 
acha ·que as 'assignaturas dos ~epu. 
tados João Beraldo e Eugemo de 
Mello não valem perante esta cor-
poração, fazendo ell~s parte da 
commissão Mista I ... 

O sr. Vieira Marques: - E' que 
a 'emenqa não é da commissão Mis· 
ta · foi 'apresentada pelo senador 
F~ailcisco Escobar e não pela com-
missão Mista I ... 

O sr. Albertina Drummond: -
Perfeitamente; é nesse sentido mi· 
'nha advertencia. 

O sr . João Pio: - ~e~á então 
outra duvida a ser dec1d1da peiJ 
'Senado. · 

Voltando ao meu argumento, sr . 
Presidente, contrario a emen?a, 
não posso pedir a ~ua. approvaçao; 
assignada pela mawna de mem-
bros da commissão Mista, me es-
quivo, como relator, .de pedir a sua 
rejeição . Deixo, po1s, ao Senado 
Jibe'rdade para decidir no caso, co· 
mo melhor lhe parecer. 

Friso bem essa circumstancia, 
'sr. Presidente, para não pare~er 
que estou incoherente comm1go 
mesmo, ,pois logo adeante ha um.a 
outra emenda, a de n. 132, ass1· 
gnada . tambem por membros d:-1 
commissão e sobre essa eu me p:o-
nuncio francamente em se~tl~ó 
,contrario, por , não t~azer ma1?na 
de é!SSignat~tras; esta subscnpta 
apenas por dois membros da com-
missão Mista. 
:, E' a . emenda que trata das divi-
sas e'ntre Cassia e DOres do Ater-
rado, · 

E se assumpto, sr. . Presidente, 
foi bem estudado no e1o da com-
mi ão e re olvido conforme se 
acha consub tanciado na emenda 
já apre en tada e appr?vada em e-
gunda discu ão. VeJU, á gora, á 
ultima hora, e ~ ou!r~, alterando 
inteiramente o d1spos1hvo; e ~on:o 
não ha mais tempo da commlssa.o 
proceder a novo estudo, tomo a li-
berdade de pedir ao Senado a re~ 
jeição da emenda, que é da aucto-
ria do illustre enador, sr. Passo , 
Maia . 

o sr. Passos Maia : - A medida 
é de inteira justiça. _ . 

0 sr. João P~o: - N~o duv1do . 
Mas accresce amda a wcumstan· 
cia de se tratar de rectificações de 
divisas, e é possivel que até * r~
dacção final, si argumentos convl-
centes forem apresentados em te~
po, possa a commissão de redacçao 
ainda attender. 

O sr. Passos Maia: - Bem, nes-
te caso . .. 

o sr. João Pio: - Além disso, 
pela lei que estamos votando, as 
divisas podem ser rectificadas pe-
las Camaras Municipaes. 

Peço, portanto, a rejeição . 
Ha ainda diversas emendas SO· 

bre alterações de nomes. U~a, ~o r 
exemplo mudando para Sabino 
Barroso:' o nome de "Sabinopolis". 
E' uma emenda assignada apenas 
por um membro da commiss~o Mis-
ta, por isso eu me pronunciO tan~
bem com liberdade sobre ella, d~ 
zendo que ella não póde ser accel-
ta. 

o sr. Getulio de Carvalho: -
Mas 0 Senado já a approvou em 
discussão anterior, supprindo as · 
sim a falta de assignaturas. · o sr. João Pio: - Quer v. exc., 
talvez, reviver o incidente de "ma-
teria nova" levantado pelo nosso 
collega residente em Lima Duarte . 
Como lá foi approvada em outra 
discussão, não estaria, - pensa ~. 
exc. ....:. sujeita a est~ quar.t~ d1s .. 
cussão 1 E' mais uma hablltdad~, 
um recurso. de occasião muitd gel-
toso . '' 



a sr. Getulio de Carvalho: - ções, Yir oom Ult\ pt jeot aUe~an· 
Não apoiado; não tenho des as ha- do a nom . o não affeota á di-
bilidades. O sr. João Pio: - Uma outra \li ão admini trati..:a e pódQ ser as-sumpto de qualquer I i. Nessa oa-
emenda s,Jl. Pre idente, muda o oasião ou flle levantarei e não só 
nome de "Barão de Me quita" para ubscreverei o seu pnojec::te mas 
"Me quita"· Essa, a commissão tecer~i ~s maior~~, e qs ma'is jus-
S~~~i~~;. pócle er approvada pelo t~s el?g•o a essa. brilhante jq~i-

Ha outras ainda sobre divi a " vtqual,dade, que fot Sabino BarrQ-'" so. 
ent_re el111a uma dO nobre enador 
rel!tdent<: em Palmyra, rectificando O sr . Getulio de Ca11valho: ..,... 
~:~s confrontações do di tricto de Não vejo fi mínima raaão para e 
Bomfim, do seu município. Toda não fazer desde já essa alt 1ação. 
~S.SflS, sr. Presidente pódem serre · o. sr. Pericles de J\1C(IdOfi{a:-
]ettadas, porque, devo dizer mais Apotaçio. Uma vez qiJe 14 emen-
uma vez ao Senado, o quadro da não traz prej izo alg4111i é\ppro-
geral de divisas de districtos e mu- v -se. desde lo~Q. . 
nicipios terá de ser ajnda revisto, O sr. João i o: - Mas a ÇOOf 
attendepdo-se, qiJanto possível ás missão fez um qujl~ro geral ~e 
reclamações justas, fundadas , em mudanças de nomes e o Senado ap-
documentos. . . provou esse quadro . Quqlqt~e ai-
~ sr. Vieira Marques: - Sendo teração, portanto, que se tenqa íl 

asstm, declaro de ante-mão a v. fazer nel.le é nat~ral que o s~ja pe-
exc. que retirarei a minha emenda. la proprra commtssão. 

O sr . João Pio: _ Resumindo Conviria, portanto, 9ue os ' no· 
sr. Presidente, eu, em nome d~ bres senadores, si teem interess~ 
commissão, peço ao Senado apenas por essas medidas, tetira~sem as 
a approvação da emenda relativa s u~~ emendas. Si, porén;~, pre·f~rem 
a Barão de Mesquita. SUJ~rtal-as. aos azares da votação, 

As demais, ou devem ser rejeita- reptto a minha declaração - que a 
das pelo Senado pelas razões que commissão é contraria a ellas. 
dei, ou retiradas por seus aucto- E para mostrar, sr. Pr~sidente, 
res, para na commissão de reda- o escrupulo da commissão, p!lfa 
cção se procurar attender ás re . lembrar um elemento plstorjco 
clamações que forem justas e que basta dizer, por exemplq, q4~ 
entendam apenas com rectifica- quando se cogttov do tra~ado en-
ções de divisas ou mudanças de tre Juiz de Fóra e Rio No"llo, J?Or 
nome. Sendo que, com relação á um l~pso do engenheiro fqi troca· 
emenda mudando para "Brazopo- do um nome: em logar de L!~oei
Ji~" ~ nome de "Villa Braz", a com- ro, elle graphou - Rio Umoelro-
mtssao, como disse, deixa ao Se- quando o rio a assignalar era o 
nado resolver como julgar mais rio Pau d'Aiho. Com essa simples 
acertado. troca houve uma alteração enorme 

O sr. Getulio de Carvalho: - V. que ia prejudicar grandemente u~ 
ex c. me permitta indagar: qual é dos municípios. Pois bem a com-
mesma a opinião da cornmissão so- missão de redacção da Ca~ara dos 
bre a emenda mudando o nome de Deputados, ao finalizap o seu ttra-
"Sabino~Giis"íl balho, te~á de attender a esse. en-

0 SF. }odo Pio: - E' contraria gano, porque ha a declar.açlio do 
O sr. Qetulio (ie Carvalho! - , engenhetro de que houve, realmen-

Mas, 00111 q~a i~n?amento:? 1 . 1 te, um equivoco. 
O .sr. }Paa Rt.a . ...- Penso Já ·o A mesma cousa poder-se-á' dl-

te~ dJt~. E, dep01s, v. exc. tem in, zeli em relação a1 umill das emen-
tet~a hee~da.de ~a11a, daqui a um I das apresentadas peto llhtstre ·se-
anno ou dots, st houver reclamAr~ nado r residente em Guanhães, ~ra. 

tando de <\ivlSf\5 que não estão cer-
tas e q ué elle des i a concertar. 

São emendas, sr. Presidente, es · 
sas, de simples redacção e que a 
Camara dos Deputados, como dis-
se, procurará attender no seu es-
tuda final. 

Concitaria, portanto, os dignos 
auctores dessas emendas a reti-
ral-as e, se p rsistirem em man-
tel-a, então a commissão declara 
que é contra todas ellas, a exce-
pção dn do r. Albertina Drum-
mond, mudando o nome de "Barão 
de Mesquita' para "Mesquita". 

r;ra o que tinha a dizer. (<Mui-
lo bem! Muito bem!) 

Procedendo-se, em seguida, á 
votação, são approvadas, além das 
emendas da commissão, a offerecl-
da pelo sr. F. Escobar e outros, 
elevando a· cidade a "Vi lia Braz", 
com a denominação de "Brazopo-
lis", e a do sr. Albertina Drum-
mond, dando á Villa "B11rão de 
M squita"' a ~noroinação de "Mes-
quita"' sencro rejeitadas as demais, 
~\.\16! não ,foram retiradas por seus 
ãudores. 

Vão as emendas approvadas á 
cammissão de Redacção. 

' -
1 

• Declarações de votos 

O SR. VIBIRA MARQUES (pe-
lu Oflàem: - Pedi a palavra, sr. 
Presidente, para mandar á Mesa a 
segui ti dedaração. de voto: 

D.ectaro ter votado cont~a o ,, . 
IX, do art. 3. ", do1 projecto n. ll 9, 
da Camat~a, e nespectiva emenda 
explicativa, pelos motivos que ad-
duxi l?erant.e a com missão Mista . 
: Sa,!a das . sesséi!S, 27 de agosto 
de 192-3. - V.ieira Marquei!., 
I 

O SR . PRESIDENTE· ~ Con. 
sftf(á ita açta a observação do no-
bre sehador. 
I o SR. ALBERI'JTINO I!> RUM~' 
MQND (,pela <Ord·em~: ·- Pedi a 
piililvta, ·sr. Presidente, para de-
clarai! · que :votei aont11àJ a mudança 
do nbme de minha te11ra 1e assim. 
procedi por"~ desae rlongodempo, 

I 

.como sabem aqui alguos . enado-
res, houve sempr~ romari, á. terra 
f rren por causa da sua padroei· 
~a. 1 

Votei tambem contf\a a passagem 
d lbituruna para Bom Successo r. 
o fj~ em attenção ao dispositivo 
constitucional qu manda sobrecar-
regar o município accrescido com 
uma quota parte da divida do mu-
nicípio de onde 6 desmembrado o 
districto. Sobrecarregar Bom Sue-
cesso com uma divida que elle não 
contrahiu, e es!la divida não é pe-
quena, como explicou o nobre se-
nador residente em S. João d'El-
Rei, não me parece justo, desde 
que elle não consumiu esse dinhei-
ro e não concorreu para a mesma 
divida. 

Votei ainda, sr. Presidente, pela 
conservação do nome de Patrocí-
nio de Guanhães, porq~e já exist~ 
uma Villa de Virgínia, nome que 
facilmente se confunde com o de 
Virginopolis. 

Eram essas as declarações que 
desejava fazer do voto que dei con-
tra essas emendas. (Muito bem!) 

O SR . PRESIDENTE: - As de-
clarações do nobre senador consta-
rão da acta. 

O SR. JOÃO PIO: (pela ordem) : 
- Sr. Presidente, consoante minha 
declaração de ha pouco, ha den-
tre as emendas apresentadas e cu-
ja approv11ção a commissão não 
poude açonselhar, uma relativa á 
troca havida entre os nornes dos 
rios Limoeiro e Pau d'AihQ, no mu-
nicípio de juiz de Póra; outras so-
bre alterações de divisas entre va-
rias districtos, como, por exemplo, 
o de Macaia, cujas limitações, con-
forme declaração do nobre sena-
dol'l residente em S. João d'El-Rei, 
se a.cham e nadas . Peço a v. exo. 
mandar juntar tod.ms os papeis ~e
lativos a essas questões ao proje-
cto, afim de que a commissão de 
1edac~ão da Câmara dos Deputa-
dos os estude e procure, quanto 
posS'ivel, atfender ás reclamaçõ.es. 
(.Multo bem!~ 
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'O SR. PRESIDENTE : ·- O no-

br sênador será attendido. 

O SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
(pela ordem): - Requeiro a v. 
exc. mandar annexar ao projecto, 
afim de serem com elle remettida · 
á Camara dos Deputados e servi-
rem alli de elemento historico pa-
ra elucidação de duvidas na com-
.mis ão de redacção, tambem as 
emendas retiradas da discussão pe-
los auctores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: - Será 
satisfeito o pedido do nobre sena-
dor . 

Urgencia 
O SR . BASILIO DE MAGA· 

LHÃES, obtendo urgencia, offere-
ce e envia á Mesa, pela commis-
são competente a seguinte: 

REDACÇÃO FINAL 
Das emendas offerecidas e appro-

vadas pelo Senado ao projec fo 
n. 119, da Camara 
A commissão de Redacção, a que 

foram presentes as emendas ap-
provadas pelo Senado, ao projecta 
n. 119, da Camara, sob re refor-
ma da divisão admi nistrativa do 
Estado, offerece para discussão e 
é de parecer seja adoptada como 
final a mesma redacção com que 
foram approvadas em ultima dis-
cussão. (•) . ' 

Sala das commissões, 27 de 
agosto de 1923 . - Basilio de Ma-
galhães. - Valladares Ribeiro. 

A requerimento do mesmo se-
nhor, entra immediatamente em 
discusão e é, sem debate, approva-
da essa redacção, indo a copiar-se 
para ser enviada á Camara dos srs. 
Deputados. 

O SR . PRESIDENTE: - Por 
nada mais haver a tratar-se, desi-
gno para a proxima sessão a se-
guinte ' 

(*) Deixamos. de transcrever 
aqui as emendas ,por serem em 
g11a~1rde numero e te rem sido publi-
ca'das na .acta da sessão anterior. 

(Nota da tachygraphia). 

·~ 

oRoE'tvi 'óo ·Di'>. '· · · ' 
Primeira parte · 

Até ás 13 horas: 
Leitura da acta, expediente, 

apresentação de pareceres, proje· 
ctos, 'indicacões e requerimentos . 

, .Segunda parte 
Até ás 16 horas: 
3. • discussão do projécto n. 5, 

do Senado, auctorizando o gover-
no a crear até tres colonias corre-
cionaes e uma penitenciaria mqde-
lo, no Estado. 

2. • discussão do projecto n. · 6, 
da Camara, sobre vencimentos do 
funccionali mo publico do Estado 

Levanta-se ·a sessão. 

Sessão ordin.aria. 
33. • SESSÃO, AOS 28 DE AGOS-

TO DE 192~ 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUMMARIO: - Acta . - Expedi-
ente. - Exequias de d. Silverio 
Gomes Pimenta. - Declaração 
de voto. - Reclamqção. - Pro-
jecto n. 5, do Senado, sobre co-
lonias correccionaes. - Discur~ 
sos e emendas dos srs. Vallada-
res Ribeiro, Albertina Drummond 
e· Vieira Marques. - Suspensão 
da sessão. - Ordem do dia. · 

A's doze horas, feita a chamada, 
acham-se presentes os srs. Diogo 
de Vasconcellos, Ribeiro de Olivei-

, ra, Albertina Drummond, Gabriel 
·Santos, J. Montandon, João Pio, 

Alves de Lemos, Pericles de Men-
1 donça , Vieira Marques, Alfredo Ca. 
tão, Moreira da Rocha, Francisco 
Escobar, Valladares Ribeiro, Miguel 
L;lnna, Camillo de Brito e Passos 
Maia, faltando com ·causa partici. 
pada os senhores Miranda Junior, 
Xavier ·Rolim e Simão da Cunha e, 

I s.e":l eU a, os .mais senhores. · 
Abre-se a sessão. 

S41 

SR. 2. • SECRET ARI proce. 
de á leitura da acta da antecedente, 
que é, em ob crvaçúo, approvada . 

SI~. 1 . o SECRET ARI dá con-
ta do seguinte 

EXPED IENTE 
Telegrammas 

!)e vereadores, juizes de paz e 
habitante do di trictos de S. Pe-
dro de Alcantara e Sant' Anna do 
Deserto protestando contra a 
transfe;encia desses districtos do 
município de juiz de fora. - A' 
com missão Mista. 

De Oodoy Gonçalves, em nome 
do povo de Caratinga de Ferros, 
pedindo o apoio do Senado, no sen-
tido de ser dado á Villa de Cara-
tinga de Ferros o nome de Alberti-
no Drummond. - A' mesma Com-
mis ão. 

Do Directorio Político do dis-
tricto de Santo Antonio da Colu-
mna, em nome da maiuria de seus 
eleitores, protestando contra tele-
grammas enviados ao Senado, pe-
dindo a transferencia daquelle dis-
tricto para o município de S. João 
Evangelista do Peçanha, visto de-
sejarem continuar fazendo parte do 
de Peçanha. A' mesma Commis-
são. 
Exequias de d. Silvcrio Gomes Pi· 

menta 
Pelo sr. Presidente fo i nomeado 

o sr. Passos Maia para representar 
o Senado nas solemnidades a rea-
lizarem-se no dia 31 do corrente, 
em Marianna, em commemoração 
da passagem do I . • anniversa rio do 
failecimento de d. Silverio Gomes 
Pimenta. 

Declaração de voto 
O SR. ALVES DE LEMOS: 

Pedi a palavra, sr. Presidente, pa. 
ra declarar e pedir a v. exc. fazer 
contsar da ac ta, que votei contra a 
emenda n. 76, ao projecto n. 11 9, 
sobre divisão administrativa, emen-
da que transfere de S. Gonça~o, 
pa ra Santa Rita do Sapucahy, o dl s-

A. S. - 35 

tricto de Carea su', antiga Volta 
randc do Sapucahy. 
O Sft PRESIDENTE : - Con. 

tará da acta a declaração do no-
bre senador. . . ., 

Reclamaçcio 
O SR. jOÃ PI :- Sr. Presi-

dente, apezar do cuidado com que 
são feitos os serviços do "noticia-
rio" e de organização das actas das 
nossas se ões, serviços que só me-
recem elogios, sou forçado a secti-
ficar o "resumo" hontem publicado 
no "Minas Geraes", na parte re-
ferente á emenda que mudava para 
"Brazopolis" o nome de Villa Braz, 
por não exprimir lexactamente o 
que se passou. 

Ao encaminhar a votação dessa 
emendá - deve o Senado se recor-
dar - declarei que não sabia co-
mo proceder, pois, não concordando, 
em principio, com a emenda, não 
podia, entretanto, pedir a sua re-
jeição, visto se achar a mesma sub-
scripta pela maioria dos membros 
da com missão Mista. 

Não pedi nem a approvação nem 
a rejeição dessa emenda; disse que 
me achava em difficuldade para re-
solver e por isso deixava ao Sena-
do toda liberdade para deliberar so. 
bre ella como julgasse mais acerta. 
do. 

Foi o que se passou. 
Entretanto, no resumo dos nossos 

trabalhos vem publicado que eu "me 
pronunciara a favor" dessa emenda. 

Dou razão, sr. Presidente, aos 
encarregados do resumo, porque 
realmente a minha· p~rase fôra du-
vidosa, em vista da difficuldade em 
que me encontrava. 

Mas, para que não conste que eu, 
relator de uma commissão, tendo 
discordado, em principio. de uma 
emenda. á qual não pude por isso 
dar a minha assignatura, viesse a 
plenario pedir a sua approvação, 
o que seria uma contradicção de 
minha parte, faço em tempo essa 
rectificação, para. constar dos An-
naes. 

(Muito hem/ Mttilo bem!) 
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lt PR · 1D NT ·: - A r -
clamaçfio do 11 ur enndor consta-
rá da acta. 

Não havendo pareceres, proje-
ctos, indicações e requerimentos, 
pa sa-se ã 
2. • PARTE DA ROEM DO DIA 

E' li dó c en tra em 3. • discussão, 
om uma c111enda approvada em 2.•, 

o cgulnte 
1043- PR JECT N. 5-SENADO 
Dlspúe sobre colonias correccionaes 

e dá of11ras providencias 
Congresso Lcgi lntivo do Es-

tado de Minas Gemes decreta: 
Art. I. " Fica o governo auctod-

zado a fundar no E tado, de pre~ 
fer ncia nas zonas cttjas muv.ieipa. 
!idades e propuzerem auxiJ;ar com 
ces ão de terrenos apropriados e 
pecttnlnriamente, na t:onsl.rucção das 
re-spectivas obras e cuoteio do es.. 
tabeleoimento, até tre'.) tolonias cor. 
reccionae , sendo lima dellas es-
pecialmente parr.t menores delin. 
quentes com a ck:nomiliáçãó dê "In· 
stituto Dlseiptlt•ar", tend() uma se-
cçã0 para nlltl•heres. 

Art , 2. o E s s tâ'belecimen tos, 
c-uj·~ creâç§o fól audorizáda pelas 
leis IÍS. 5441 1fe 2-7 éfé d~zembro de 
l9f0 e 7~ do 1 de setetnóro de 
1920, se rão fu11 dados c mantidos 
de conformidade ~;om os dispositi -
vos da lei n. 567, ~e 19 de setem-
bro de I 9 I I, e nelles !-> :.> rão in terna-
dos, para rehabilitação p~lo traba-
lho e instrucção, o mendi gns va-
lidos, os vadios .e vagaDundo~ in-
corri giv is c os menores dclinquer;-
tes, entre 14 e 21 annos, compre-
hendidos nessas classes os defini-
dos no Coçli go Penal c nas leis fc. 
dcraes ns. t~. de 12 de julho de 
1 89~, art . 2 .. •, paragraphos 1. 0

, 2." 
c 3." c 947, de 29 ele dezemb ro de 
1902, art. 1 . •, n. IV. 

Art. 3. o Emquanto não se crca-
rem i ui zos ou tribunaes especiaes 
para menores, serão elles processa. 
dos na conformidade do preceituaclo 
na citada lei n. 567, de 191 h com-

pctinúo porém o julgamento cxclu· 
sivam ·111 , nos juizes de direito. 

Art. 4.0 No regulamentos quo 
fo rem expedidos em execução da 
prc eute lei, o governo attenderá: 

a) o processo de internação dos 
infrac tores; 

b) as dispo içõcs do artigos 49 
a 53 e 401, do Cddigo Penal, no 
quo forem applicaveis; 

·) a religião qu o internados 
ptofc arem, cuja pratica facili-
tará; 

d) â prohibição terminànte do 
qbae qu r castigos corporaes; 

c) a consolidação da disposiçOes 
em vigor sobro a materia; 

f) o numero de menores que terá 
direito de internar cada municipa-
lidade, que entrar em accordo parn 
auxiliar o Estado e pessoal adminis-
trativo e respectivos vencimentos. 
com prescripção dos seus deveres, 
regimen disciplinar, ordem e natu· 
r za dos diversos serviços e as obrl· 
gações dos internados . 
Art. 5.0 E' o governo aucto rizado a 

construir por pavilnões, nas mar· 
ge11 s dó Rio das Velhas, ou em lo-
aal ~ue mais convenien te lhe pare· 
cer, uma penitenciaria modelo, nos 
tetmo do Codigo Penal e a des. 
pender para tal fim até a quantia 
de 200:000$000, annualmente. 

Art . 6. o Em execução da presen. 
te lei o governo poderá ap roveita r 
terreno:;. e edificios estaduaes c 
abrir os necessa rios creditas ou fa. 
zer as precisas operações, não se 
verificando saldos das diversas ver~ 
ba orçamentarias, que poderão ser 
destirtactas a esse fim. 

Art . 7. o Révognm.sc as disposi-
ções em confraria. 

Sala das Sessões, 17 de agosto 
de 1923 . - VIeira Marques. 

O SR. VALLADAR ES RIB~IRO : 
- r. Presidente, venho desobrigar-
me do ·compromisso assumido para 
com o cnado, de traze r ao 11ro-
jedo ·nta em di scussão a l guma~ 
emendas. 

Dellas, meus senl'fores, um as são 
de ordem adtni11istratlva, outras, 

no 111 mo t mpo ~c ordem admi-
nistrativa c prOde s1lal r:~ l guma 
de ordem proce sua!. 

Qu ttrta c quintà mcnda : (deixo 
estas para depoi , por ser L!c pro-
ce o). 

, omeçarci minha exposição, rn-
pidissimá, pelas primeiras, , á me-
:dida que fôr procedendo á lei tu ra, 
talvez ouse fazer ~lgum conunênta-
rio a respeito de uma ou <Outra. 

A primeira emenda está conce-
bida nos seguintes termo : 

"Supprima-se, no art . 1. •, a 
clausula final - 11 t<lndo uma s -
,cção •para mulheres." 

Na ogunda discussão <do proje-
cto, sr. Presi<iente, eu futl da·men-
tei longamente esta emcndH, alle-
gando que não era possível crear-
mos em Minas Oerae um institu-
to correccional para moços e collo-
carmos ao lado delle um outro pà-
ra mulheres decahidas. Achei que 
a moral bOcial não permiWria is--
so e por este motivo mando a 
emenda, modificando o artigo pri-
meiro. 
. Segunda emenda : 
, 

11 Accrescen te-se ao art. 1 . • os 
seguintes oparagráphos: 
. 1 . o Em identlclade de condições 
~;erão preferidas, para localização 
das colmtias, as zonas servidas 
por estrada ide ÍIC 1'1"01 naS prOX·i-
!11idades dos grandes centros con-
sumidores; e, em qualquer caso, as 
zonas mais ferteis e . mais salu-
bres. 
. 2. o As mulheres soe rão discipli-
nndm~ em instituto especial." 
. R.sta justifica-se por si mesma. 
. Terceira emenda: 

11 Accrescente-!>e 110 art. 2. o, de-
pois das palavras art. 1. 0

1 n. IV, 
"i", é parte fina l ,do art., a clausula 
- ficando, entretanto, a arbítrio 
dú governo modificar o systema 
das referidas leis." 

Alleguci, na 2.• di ·cwsão, que 
o projecto restabelecia uma legi:;-
lação antiquada, 'C ponderei que 
13 voltas dera a terra, a parti r 
da J)'rimeira lei que elle 'manda 
obse rvar; sobrevier.a a guerra eu-
ropéa .. . Portanto: que dev i amo~ 
alarga r venia ao gover·no; p!ra 
crear colonias, no systema qlte 
elle muito ben1 entendesse. 

S xta emenda: 
"Accrescenté'-se ab art . 4. 0, pa· 

ragrapho unico_- Ao~ infr-actores 
do di spositivo da letrll. "d" serilo 
applicadas as penas de exoneraç~o 
e ni~lta at~ I :Ó00$000; além das 
mais em que incorrererl, no fer-
mos dii l egi~l ação ·penai da Rep l· 
bl ica.' 

Sr . P'resld ntu, pela mh1lfa ri1en· 
tê ná pà sarl~. 11t1nca! ,Qué num 
r.shíbelecinrénto do Estadb ~é MI-
nas Oet.;\ , r ccflhftto u111 hofú m 
pâra corr~cç~d, pudes é élle ser 
vicflmá de caS'IIgQs t orffdtaes . . o sr. Vieird Marques. - Nem 
nb 6rojettl1 es ta issti. 

ri sr. Valladares Rlbdlto : -MaS, 
uma vez que p~sso t pe1 m·ente 
® nobré auctot áo ~fbj do •a 
pos ibrtfdade, é necessario que sa 
estàbefe~a tambem a pena: adtnl-
n ist r 11ti ~a t:pnespbndenté; do tcm-
~ràrlb o dispositivo diO .projetto 

~ímlnfrhecerla lnefte oi1 S'é ria pJa, 
to'mco·. 

Áth'o que esfa eménáa e justi, 
fi ca plénan1ente. 

Sd11'na émedtlá:: 
"Nb' arf. !P, silppdni'an1-s# ll. 

palavras - no termos dó Codi-
go Pcha ." 
· Eu di ~st!, r. Presidet1 té, 11à s~
gunda discussãb, que' o sy !.ema de 
prisão c.~llular , estabcle~ido . nó. 
Cndtgn reháf, era um mau systc-
méi. Qu~ 'O uni to que as nações 
cuftas ,[({ pta!ll 6 o da prisão cotn 
trábalho. Pó l'!a'nto', -d~v no dei~ 
xar !to ~Jnvernd de Mina~· Gera·~s 
a fac !ldad de, f11ndando tfma Pê-
nité\lé•ial'iá ho ~stadb, fázé1...0' c'ôm 
o Cfi tcno que 1illtito bem' lhe pa-
recer: <Ou de accordo corn o' ti so' 
Codigo Penal <Ou df1tbr 1~ b t po 
adqptado na . Amcrica do N ort~ , na 
Su'issa, na Frt~nça, na lnglpferra, 
.afin al - em tadas as nações ci-
vili7.ada . . 

O st. João Pio: - Eu pergunta· 
f\ I\ a V. bê ' I para Orienta•r 0 meu 
voto, o seguinte: v . • exc. apresen-
ta ~mí , ·emerida estabelecetld<O ~J11tl 
multa rigorôSa e até exorte~a'çâo 
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ao fun cionario que applicar casti-
gos c~rporaes; ora, 0 projecto diz 
que nao hav.erá castigos corporac•s 
por:tanto é ou não é v. ex c. qu ~ 
c.s ta suppondo a cxistcncia de cas-
tigos corporacs? 

zarla por isso ao governo a des-
pender até 2. 000:000$000. 
~ona emenda: (deixo esta pa ra 

ma1s tarde) . , 
. ?ecima e decima primeira: 

Accrcsccnte-se onde convier: ,, O sr. Vieira Marques: _ Apoia-
uo . 
9 sr. Valladares Ribeiro: - Não 

veJO por que! 
O sr . .João Pio: - Pois si não 

h a . cast1go corporal pelo projecto 
c SI v. ex c. vem com uma emenda 
~ultando a quem applicar esse cas-
tJ go, parece evidente que v. exc. 
é que crea o castigo corporal, 

O sr. Valladares Ribeiro : - Per-
cebo: é uma nugazita!. Vou, en-
tretanto, dar. ~ ~xplicação que v. 
ex c. está exJgmdo de mim e vou 
dal-a no tom de discípulo, que sou 
de v· ex c. reverendíssima ' 

A explicaç.ão é a s~guinte : 
Quando :u d1sse que pelo meu es-
PI nto na o pa sava a possibilida-
de de se applicarem r.astigos cor-
p~raes nos estabelecimentos corre-
CCJOJ.l aes do Estado, eu apenas me 
servi de Ll~la metaphora, porque 
pessoa maiS competente ex-chefe 
de Polici.a ·do Estado. ex:secretar:o 
do In tenor, sr. senador Vieira 
Marques, prevê o caso no proje-
cto; Ora, si s. exc. prevê, sou 

· o~ngardo a acceitar a sua previ-
~ao. Dah1 a emenda n. 5. 

Não sei si me expliquei clara-
mentr.. 
9 , sr. C.amitlo de Brito:- De-

~ols! perm1tta direr _ isso é do 
Cod1go Penal : offensas physicas. 

O sr .. Valladares Ribeiro: - Não 
h a duvida! e consta da emenda. 
A pen~ 9° C~d . , porém, não excliJe 
a admJnJstratJva, a qual necessaria-
mente deve constar da lei . N:lo 
ha pena sem lei. 

Oitava emenda: 
''N . 0 mesmo m t.. accrescente-se 

maJs um zero á di rei ta do ultimo 
zero <lo ·numero 200:000$000. " 

Art · · · ·. Nos regulamentos será 
pre~eternunaclo o numero de cor-
~ecoJon ae que devem ser interna-
o~ em cada colon ia ." 

Accre. cente-se onde convier· 
Art. . . Os colonos, que obti.vc-

rem notas optima do procedimen-
to, em 1?<1° t~mpo da residencia 
nas colonlas e m titutos, e appren-
d~rem u~ determinado officio, sc-
rao premiados, á sa lüda com to-
do. ?S utensílios e ferra 1~entas do 
offJCJO apprendido. 
' Pa ragrapho unlco . Os que se de-
~gJ<lq<>:><>J t?J nW1J!J3t? V lU~JI?Jlp 
mnda, um lote de terras de cultu-
ra e favores identicos aos que o 
Estado concede aos immigrantes " 

Parece • · · . . . · · · nao prec1sam de J'us-
tJfJcatJva. 

Passo, agora, ás que são ao 
m.es.mo ~empo .processuaes e ad-
ministrativas. São ellas ·em nume-
ro de tres . 

Quando .se · discutiu, 11 a • 
d t f 

sessao 
.e s~x a- wa, o projecto, ·eu af-

f! rmeJ · peremptoriamente que <> ar-
tJ go segundo abran gia todos '1S 
me~ores que ~ev i am ser sujeitos ~o 
reg.Jmen correccional. Lembro-me 
multo. bem, e ten ho as notas tachy-
graplucas dos debates na minh a 
casa, qu: fui nesse momento apar-
~eado, nao só pelo auctor do pro-
Jecto, como pelo meu nobre mes-
tre! sr. senador Cam illo de Brito 
~fflrmanclo s. s. excs . que 0 pr .J~ 
J~Cto só tratava de menores de-
lmquentes, entre 14 e 21 annos . 
As emendas que trago tend~m a 
completar o projccto no particu~ 
la r _ou a torn ai-o bem ela ro ·• 

Sao: .. r - 1 

_D esejo que ·c crêe no Estado de 
M1 nns uma Penitencia ria digna do 
gove rno e d•igna do Estado Ora 
os .. 200 _ confos, destinados ·á s u~ 
:~tfJcnçao, cn.m o cambio ac tual .. 
sao uma go tllllhn d'ngua. Auctori-

Accrcsccnh:-se onde convier· 
~rt. · · A ir~ternação nas Colo-

lolllas .corr·eccJO'!laes é es tabelecí-
~a ·~aJa os . vadiOS, mendi g-os va-
lidos, capowas •C desordeiros 

§ 1 . o Nos IJlliCsmos est.a l>e.leci-
mentos se rão internados, mas, em 
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secção IC pecial, os menores <ielin-
quentes, de 14 a 17 annos, co:~
demnados a penas rcstrictas da 
liberdade por tempo <Cxcedente de 
4 annos e, bem assim, todos os 
menores delinquentes -dos 17 aos 
21 annos. · 

§ 2. • As mu lheres, a que se r'!-
ferc a emenda 11. 2, são as vadias, 
mendigas validas e desordeira . 

Acorescente-se onde convier: 
Art ... Os menores de 14 annos, 

maiores de 9, inculpados criminal-
mente como tendo agido com dis-
cemimento, nos termos dos arts. 
30 c 49 <lo Codlgo Penal; os 
maiores d'aquella edaC:e e menores 
de 17 annos (art. 65 do citado 
Cod .), condem nados ao cumpri-
mento de penas restridas da li-
be-rd-ade por tempo não excedente 
de 4 annos; os vadios, mendigús 
validos, capoeiras e desordeiros, 
dos 14 a-os 21 annos, serão inte r~ 
natdos no instituto a que se refere o 
art . 1 . o da presente lei. 
. Accrescente-se onde convier: 

Art... Não poderão ser interna-
das no citado Instituto Discipli-
nar Infantil as menores abandona-
das de 14 annos, maiores de 9, 
que por serem ·orphãs, ou por ne-
glicenda ou vícios, ou enfermidade 
dos paes, tutores, p•ar-~mtes ou pes-
soas em cujo poder, guarda ou 
companhia vivam, ou por outras 
causas, forem encontradas habi-
tualmente sós na via publica, en-
tregues a si mesmas e p.riv~ das d-e 
educação . 

§- 1. o Fica, entretanto, o gover-
no auctorizado a crear, para elles, 
quando julgar mais c-onveni en te: 
institutos espeóaes, sem caracter 
disciplinar. 

§ 2. o Emquanto não forem crea-
dos os institutos a que se refere 
o paragrapho anterior, os citados 
menores poderão ser internados 
nos patronatos agricolas existen-
tes no Instituto joao Pi·nheiro . 

De modo que, est.abeleço tres 
classes de institutos, em c<Jnjug:t-
ç~o com as tres classes de meno-
res, existentes na 11ossa legislação 

e sujeitos aos regimcns correccio-
nal e penitcncia rio. 

Todas a eme11das, lidas até 
agora, fi cam nas mãos do auctor 
do projecto. 

Para mim, é ind:fferente que el· 
las vinguem ou não. 

O sr. Vieira Marques: - Por 
que não? 

O sr. João Pio: - Acho que' v. 
ex<:. devia .apre entar um substi· 
tut ivo .ao projecto, condcnsando 
nelle todas essas medidas, para o 
Senado examinai-as numa quarta 
discu são. 

O sr. Valladares Ribeiro : -
Absolutamente I O meu desejo é 
que o projecto a ser approvado se. 
ja o projecto do r. senador Vieira 
Marques. Minha declaração é, por-
tanto, perempto ria: as emendas ad· 
ministrativas que acabo de ler, se-
rão approvadas, si v. exc. quizer, 
e não serão approvadas, si v. ex c. 
não quizer. 

Não di go o mesmo das emendas 
processuaes, a saber, as de ns. 4, 
5. 9, 15 e 17, por considerai-as, na 
especie do projecto, materia capi-
tal. Passo, data venia, a lêr as 
emendas, a que acabo de me refe-
rir. 

Volto agora á emenda n. 4. 
"Supprima-se o art . 3. 0 ." 

O art. que a emenda mand& 
su pprimi~ está conceb ido nos se 
gu intcs termos: 

"Emquarito não !;P. rr r>~ rem iui -
zes ou tribunaes especiaes para me. 
nores, serão elles nrn""~~"ti"~ "~ 
conformidnde do oreceituado n ~ ri . 
tada lei 567, de 1911, competindo 
porém o julgamento exclusivnmentc 
aos juizes de direito." 

Sr . Presidente, "li ""'"'" .,,,,.n 
entender este art. do pro,iecto. Na 
segunda discussão, o seu nobre au. 
ctor, como o presidente da Commii;. 
são de Justiça, não se fartaram de 
chamar a minha attenr~o para a te. 
tra da anterior ... e affirmnram oue 
o projecto só cogitava e só cogita 
de menores criminosos. A ser as. 
sim ... o art. 3. 0 Que a emenda 
manda supprimir, é um nrt. revo-
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gativo da Constitui9ão Ped ral. Cod. 
g~r:~RP~ ffllll$ lei. qué n. se. .. O sr. Y,a{ladares f?lbe;ro: Ora eu 
c m aos menores cril)linoHos, I! P d eJO ~ d legados nos nroccs. 
q . <J .íiJ11PI garantias dos ~um- 11°5 4Q& maJores, QU<U)tO l)lais no!! 

11.1apos, as não menores dos plena- do. m nores I 
no .perante o jury. De facto, sr. Q .J· Viclrp Marques:- já disse 
pre~Jdentc, applicar QO processo f' f petJdatncnte q~e O projecto não 
Julgamento ,dos crime. , a r i 11 •• ífl7 trata absolutamente disso . Não é 
d.e 1911 .era uma barbaridade! Mas, e se o pepsamel]to . 
SI o pro1ect? não ~ogita sênão de P sr. (Yf'gu111 Lona: - O nrn-
menores dehnquentes ' · ou crimino- c:ssp dp lei de 1911 {> dracqniapq; 
sos ... a conclusão r1ão pode deixar na o pode ser adoptado. 
de ser essa. p sr. Alfredo C a feio: - Nesse 

O sr VIeira Marques : _ Nnp. p,OJltq. ~stou de plenq .1rr~'·n" ••.. 
senhor. ' ' orªqQr. 

O sr. Val/adar~s Filleirn: _ r i'. Q sr. Çamlflo de Brito:- Mas n 
m.o ~i! o? !• Não h a ~o project,o tiiJla rojecto ~ó se refere él. contra vento 
so pàlavra sobre menores vagabun- ~· 
dos, nem sobre meryores abandon 11 • O sr. V a/fadares Ribeira: - Sr. 
dos. e moralmente p~rvçrtidos .. . o Presid~nt~. cu peço a v. exc . para 
hro!ecto só ·trata' rfP ;.,,.,,,"''"" ,...: .. .'·_ fP<tJlt~r-IT)~ ~. palavra. Si o meu 

osos ; Logo ... ao processo e jul· ,Cij ptl f o continuar fi ser crivaqo de 
~amento dos menores dest::~ e!'>occir. ílpartts deste rnodo. . . não terei 
1sto é, dos criminosos,· pobres de!. r mt!qj sináq fal~r até â~ nove ho-
les! o projecto rtianda.a'pplicar a lei ras pé~ npite. ' ' · 
dr:Jconiana de 1911 . • I • ' Q sr. Prçsiden(r: - Atten~iío 1 
·' F i ~a có~seg~i!Jtefncnte _iustificada Quem está ~om p Péi)avra é o sr. 
n emend~ suppressfva . ao ., 'árt' Val!~flar~s tdpeiro .' I 

pes~e 'r!'iido' áttent~tofi o dos direi~ O sr. Valladares Ribeiro : - O 
fol' dos ' menores! . .. . 111estr~, presigente da 'commissiio 
~ "sr: ~djl!f!o d~ Brito: -- os qe ' J~~ t)S~ · que acaba de honrar-

onmelros sao contrave1itorcs. por- w.e com o seu aparte, não tem ra-
t nto oara elles é a Colonia Corre. zão .' Sou ei.t, agora, quem passa a 
cci0nàl. ' · cát ta r o estnbilho que s. exc. can-

O ú. Valladares Ribeiro: _ l:oú ''na 2.• discuss'ão... Leia o 
'Aliás. a emenda resolve uma duvi- me'str'é o art. 2. o do projecto: ellc 
da minha. Mal havia sido publica- s'ó t'ràtà de menores criminosos! 
do nesta Casa o projecto n. 5, eu , .. fâ~a · r~ fprçar a emenda n. 4 c 
ner~m .1tt' ~ :HJ s~t(nqb~e a4~t% com r pf~jrmp.r _ Pfincip!os submetto á 
to~q a hS!lf~· 1'\1 o d1spositi 8 po fOn ~~err,çpo cjo Senado a emenda 
art. 3·.· abrangia t~Jl1R ~ q~ 'cri· n. 5: mes. "S;!bstitua-se o art. 3." - pelo 
~c~nr~q-m~ dq qup ~· ef~· mp serttunte: . 

r~~nn~d!!fll, tal~Q~ PPF j)ri!lC~f.l~ira, .' ~;l ·.~ i • Os ~~~nor~s qelinquen-
oue snn. Ven1 ?·" cji ~CHs!ifo - t~s (Ç~d. fenal art. 8.") !\erão 
r. ll ~ c~ ~~~ c!e i! fjfjpqf, · nap ' fez processados e jul~aàos na fórma da 
n!a1s ~ 11R!l m~ corJ flfllJ~r 11~~~a Ht!· teRislação em vigor." ' 
y1çl~ 1. • fRrquc. tea)rnente si o ' 'f. Tl1ateria desta cp1enda (! de 
nrt ·. 2'." P,o ''}fQj~~f~'. pcirf~ntq. 'o evjdepcia s·o1ar: é como se eu di ~
lrq.!rctr C't11 ~ I sA trafn de lllf'llO(eS . ésse ''qtfe OS COrpOS cahen1 Qtl qqc 
I • • til I é ,f r"l1 .. ;J ) {! I r. qj h ' '2 I d é rl"!!1 11' ~~9~ · c , ~ ;o , ~]an !festq al!'e ~.-r =4. A citada emen a, por m, 

nqr C'!],c 8~ .fnCJ~;r~ ~~~ suqtr~l: !'· tortia-se necessaria deante do di · 
rt r;•·. ~ t ttn sd!c~~o de jüry e submet- curso do tiobre senador, auctor do 
ti~qs á ·~os de1efá'8ol . ,, ... , ' projecto, Qlle, falaqdo nerante o ' R .~ ·r. V!~(fa' l' ~ra·m~t e.~: _ N~o · B!:!mt'da na 2 ·." dj~cHs~ãa, deve e -
~P,P!aci'q. V. ~Xf. ~ auem e!' t~ ~ 11 1). t~r na ll1C~Pf)é\.9e .to?o..s decl~ron
mcftcndo. o projeétú' ' ii'ã~ diz isso'. se acmtrann a ,n~tlhl!ÇAQ pq Jll fY 

O sr. Vi~lrq Marques: - Não 
h a tal! Ois c ~UI! v,. xc . p qp 
não confiava nos Íl"~es to~ndo .. 

O sr. Vplladares Ribeiro:- Ve-
ja-se I Eu con I lo m absol11to nos 
juizes togados. · 'nobre se11aRor 
foi quem disse qup o jury era o" tri-
bunal das Ftbsqtv'ições. ' 

O sr. V!~lra Mprqqe~: - y. 
ex c. est~ torcendo as m1n11~ pal~
vras. Eu disse que v. e):( c. se pre-
occppava apena con1 os 'lleno-
res .. . 
~qtão çljss~ ÇtL!e t]ãO qe iamo~ 

qesfRn1jar 11411c~ do julgaple!lt9 dos 
jpjzes togados. 

O sr. VP/Iad~?m Rlbçira : - Da· 
ta veniq npnca torci nada pp J11i· 
nha yida I Ali As, o ~ue pretendQ 
apurar é a que yej'll np qiscursp p~ 
v. e)fc. o triR~na cl8 jqry. d sr. Vieira .tfprape~:- pprqp~ 
nell~ e faz r~f~r~JlCifl á lei 567, 
de I 911, que trata de PrPF~ssaqps 
c de jnterqaqQ . 

O sr. Valladares Rilwirp: - . 
CXÇ. ~z ~ma lei 'lli'IH~a'ndQ m!~ 9!\ 
n1enores q~ljnq\IPil ~s !iPÍ<\111 r.rP~ 
cesSGJÀO d~ ~ccp rqA ... 

Q sr. Vieirrr ~1arq({~S: - Çpn A 
lcj f\67. 

O sr. V qllaf(rrrçs Ribeiro.. . fil\'l 
em jury ~ nãq quer 'IH~ ~~~ p1e ~:;· 
p nferl o disc~r M v. p~c. n~~ 
fez ·mais dp çttjp ~CfPllt4ijr ~· 111Í· 
nl1a~ dq ida&. 

O ~r. Vieira Mqrqq~s: - V, 
ex c. nnp pode' Riz~r i~~o. pqrqf! 
pc~spatnwntP ~u ~is e a y. exç. 
que ~6 se trMavíl çle ipffGJFforçs. 

~r. Va(lrtdare Ripeiro: - W 
vcrrt~de - dis ~; m<~s d~nRi dq 
haver dito antes o contrflfiO. R~
pito: po pçoj~ctP nfiR ll Q menor~s 
in fract !;es c siro1 e~pjqsjva'llel te! 
menores delinqpcpte~. ~e!q- e q 
art. 2.R. pr.a, trpzenP.R R nobre ~e
naqor, pam a discL! sãq o iHTY· 'l iiP 
podia deixFtr de faz~r g~P11iJlilr po 
meu esp,irito nova dtl'ddq. {\ccres 
cc, sr. Presidente. que os di spqr· 
sos pc s . ex~ . ãq cpnsrtuir etc. 
mcnto nqra . ~ futw~ inter~li·etnç 'Aq 
cln I e! RPe está scncjp plq wr~da . .. 
Data cnj p, si Q l'FY p o tfibppé!l 
da rbs Jviçõps, p ~i ppr. pstp j110: 
ti\! f.l ~ no~ro spnud9r 8\'~H novq~ 

.trH>lmijP , pQ qrt. 3. q .. ~ ·cl ~rq, 
c lp~t te, rnanif~sto QtiP atjrq Q~ 
"l~PCJfC~, IJO~ Cf 111C ~4c COI11tlletl -
r~m! sejam quae forem, !iOb íl j~
r ~a ~c~qo d~s. p J~gaqqs qc pplicia. 

O sr. Vtetrq Marq11es: - Quan-
do O projpçt falfl el)l ffi nores qe-
ljnçtttC)lt~ di~ gup cssea menore 
erão internad , !W· se institt tP~ 

disciplinares e não nas cadeias. E 
erã~ jnternado évicjl!n 'tetTJ é nt~, 

,depois de processadps I! jul~ados 
pelo tribqnal especial. J'lao pelo~ 
delpgados de pol'cia. · 

O sr. Valladares f?/llelra: - Mas 
isto que tjão está no art. 3. o dct 
projecto: q . tribunal especial pão 
fie~ ~reado; ficam os cje lega~os * 
pollc1a . 

O sr. Vieira Marques:- O pro· 
jeçto trata pe in'stituir qm recolhi-
mento para rnenqres delinquenles, 
e está claro HUC ell es scfserão I'C• 
mettiflps para · ahi qepoi de Pf.OCCS· 
sapo~. e ~on~~mnadp pelo t'pbu1~~ ~ 
~sewal : 

. erijo recqlhidos nc ses instihl· 
tos e pã~ nas c~I Pnj~s ~orrêccip
r~~s. 

Q sr. Valladarfs Rib ira: - Se· 
phpres é 'yesó· hoJe diZ!! r'-sc mal dq 
tribunal do jury. · ''· ' ······ 
'p' sr . ' Vieira Marques: - Nin· 

~uem accusou. E'Li · a'p'~! 'ns declarei 
pu~ . exc . 9efendia o tribunal Pó 
ury por~·L!e el!e a~so~via set11pre .' 

O sr. Valladares fMeirp :- ln-
justiça de v. ex c. I Na o h a em ia-
fios os meus piscursps Wrteri'ores 

tt~Ía l'!li~à r~fere~ci~ ~o jurX: · Re·: 
)lto, portanto o que vtnllft dtzcndo: 
~· veso' n'6je fttlar-se"nial' qo trl-

\llljlfll' ?' · fpqí · 'A' 'ver~~?e, P.~r~!"l: e. qu~ O hbmc.m é Un~ ~~f ~ ~~trap!-
etnqf!~nwnt~ nnp~rf~tt~l P.~ril 11~0 
âi ~~r n!ifll· p~corr~ ~~fi! ~ n~ces~! .. 

éJPf! pe er ~ll e 'qlg~d~ , ~~~p,re l 
~on ~1~ni~11 ~~~~~ • q~1~ just!~a :1· 
gorPSft !)q cnm~ ~ar!~ ~~p1 tq?o~ 
ti~s drf1trR ~é!s gr~*§- ~~~~ c~~~! as. 

~ pop~ tn~pné!~~ ~~P. . porf~nfo, 
~r .. Pr . Jf:ICnte o~ 111\~~n~wái?~O .. 
0 HlfY. ~p,sqJ ~ sempre ~ por r ~to ê 
tp]1 nJfiP .tr jbH ~. ?.~no ~ ~ ·qur. ~~~c 
q1z a 0111111<1 p,rattca de advocac1a 
- c11 n1iP cqn!1~~~ u!f' ~q" crrR do 
jtlf.' ~ 111 s, !l~~lj!t9[n8S. A ver-



554 

dade é que dos maus tribunaes in. 
ventados para julga r os hor~ens, 
ellc é, de todos, o menos dcfei· 
tuoso. 

O sr. Miguel Lanna: - Porque 
julga de consciencia . 

O sr. ya/ladares Ribeiro : - im, 
,POrque JUlga de consciencia, diz 
bem o nobre senador. 

Accresce, sr. Presidente, que o 
ju ry é o tribunal da liberdade: onde 
quer que ella lampeje, ou seja na 
Grecia de Peric1e ou na Roma dos 
consules, na Inglaterra ou nos Es-
tados Unidos dos nossos dia ahi 
encontrareis o jury em favor . 'Mais 
ainda: o jury é um symbolo de ci-
vilização e de progresso. Na é•JO· 
ca em que vivemo~, quando quere-
mos separar uma horda hottentote 
ou kurda, dos povos civi lizados, di-
zemos: o povo tal dispõe do recur-
so do "habeas-corpus" e está no 
goso da instituição do jury . E' um 
tribunal imperfeito, porque tudo 
quanto é humano é im perfeito, mas 
advirto que é o tribunal do art. 72, 
§ 31, da Constituição Federal. 

O sr . Vieira Marques: - Mas v 
exc. está chovendo no molhado . 
Ninguem aqui atacou o tribunal do 
jury. O que se disse é que menore~ 
devem ser proc~.:ssados por um tri-
bun al especial . 

O sr. Valladares Ribeiro: - Foi 
go muito de ouvir isso de v. exc 

O sr. Vieira Marques : - Sem· 
pre o disse. 
· O sr. Valladares Ribeiro : - En 

tão deve ser approvada a emenda 
que estou discutindo, porque o s e. 
nado de Minas Geraes não podi! 
reformar o art. 72, § 31, da Consti .. 
tuicão Federal. 

O "emquanto não se crearem 
juizos ou tribunaes especiaes para 
menores" do citado art . 3. o é um 
outro grave peccado do orojecto, 
isto por muitos motivos. Primeiro. 
O poder legislativo não tem o di-
reito de estabelecer nas leis que 
elabora, disposições ou clausulas 
inutcis ... Ora, esta é não só inutil, 
mas platonica, pois crêa um tribu-
nal que, mesmo approvado o a rt 
3. 0 , não ficará creado I Segundo. 
Acho que o Senado não pode COry1· 

prornetteN;e ... a dar á luz a e se 
r ignoto, que nin guem sabe bem 

o que s ja; data v ni a, nem mes-
mo o auctor do projecto I 

E' verdade que s. exc. nos deu 
a th oria da instituição, isto é, ci-
tou, m abono della, a opiniõe do 
presidente .Wilscn e ~r. A. Moraes, 
a deste ultrmo en uncrada no di scur. 
so que o nosso patricia proferiu 
por occa ião da collação de grat; 
aos bacharelando. de sua turma 
na Academia de Direito desta Ca~ 
pita!. Da. theoria á pratica, porém, 
a dr tancra é immen a I A prova é 
que, no projecto, o "tribun al para 
menore." não pas. a, ainda neste 
momento, de uma mera nebulosa 
isto é, de um ente que pode vir ~ 
se r juiz ou tribunal I Portanto ... 
de um ente ainda não corporifica-
do I Como vae en tão o Senado a ti· 
rar-se, de cabeça baixa, por essa 
região etherea?! 

O tribunal para menores virá a 
ser um juiz? 

Senhores, corre pela imprensa, 
sobretudo pela officiosa do Rio e 
isto de tres annos a esta parte ' -
uma grande propaganda em fayor 
da instituição do chamado juiz dos 
menores . Data venia, sr. Presi-
dente, esse juiz, si chegar a ser 
creado, não será uma novidade I e 
não se rá , porque o juiz dos meno-
res. . . se rir repetição do juiz dos 
orphão das ords. de EI-Rei O. 
Phelippe; juiz creado com muito c a· 
rinho, mas que, na sequencia dos 
tempos, veiu a ser o juiz das pro~ 
prias custas e dili ~encias, sendo 
supprimido pela Republica, sem 
nenhum abalo! 

Será este o juiz? Dispõe a lei fe-
deral n. 4. 242, de 5 de janeiro de 
1921. art. 3. 0

, letra d: 
"Fica o gove rno auctorizado a 

nomear livremente um juiz de di-
reito privativo de menores, com os 
vencimentos de 24:000$000 an. 
nuncs." 

Parece que sim ; mas, si é, de-
claro a v. ex c. que em caso ai· 
gum lhe entregarei o julgamento 
dos crimes commcttidos por meno-
res: por ser contrario á Constitui-
ção, que' manteve o jury; c tambem 
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porque uma justiç de f rmulas ri- presidente dos Estados Unidos da 
gida , que tem olhos e não vê. . . Ame rica do Norte. r a, um tribu-
não pode convi r ás crcancinhas. nal id ado por um amcrican na 
Para bem julgar, na cspecie, falta presidcncia do seu paiz, só pode 
ao juiz si ngular liberdade e com o sér o tr ibunal do jury, porq ue o 
correr do tempo hão de faltar- jury na Arnerica do Norte é "res 
lhe gualmente. . . bondade e pie- sacra".. . Não haveria lá um prc-
dadel sidente capaz de di scuti l-o: o act 

O sr. Camillo de Brito: - Nem seria con iderado irr li gioso. 
todos. O sr. Vieira Marques: - Mas v 

O sr. Vieira Marques: - Si um ex c. não pode negar que os me nO· 
juiz togado não tem, as pessoas do re nos E' tados Unidos são julga-
povo é que hão de tel-a? dos por tribunae espcciacs. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Ad- O sr. Va/ladures Ribeiro : - Mas, 
miram-me os apartes, porque o que eu estou affirmando justamente o 
estou di zendo é verdade corriquei- contrario, isto é que si um presi· 
ra: o juiz si ngular tanto julga I que dente americano, com uma Consti-
. c transforma em rnachina de jul- tuição egual á nos a, falou em tri-
gar. . . Embota-se-sc-lhe a sensibi- bunal especial para menores, esse 
I idade I. . . e dentro de certo tempo tribunal não pode deixar de ser o 
a lei c as formu la ficam valendo proprio jury; um jury especial, mas 
para elle, sr. Presidente, mais do o jury. 
que as proprias vidas ! Confesso, entretanto, a v. exc. , 

O sr. Vieira Marques: - Mas a sr. Presidente, que não li nada a 
lei que e. tamos fazendo dará mais respeito c que as minhas affirmati-
elasticidade. V. exc. está mais v as nascem do conhecimento que 
uma vez chovendo no molhado . O tenho da nação americana . Um 
projccto não cogita da instituição tribunal especial para menores só 
do juizo singular. . . pode se r, na America do Norte, um 

O sr. Valladares Ribeiro: - O tribunal composto de pedagogos, 
nobre senador foi quem provoco" pediatras, psychiatras, p ychologos 
a discussão com o seu platonico e, ainda e sobretudo, de professo-
"quando forem creados" . res e mães americanas; tribunal do 

O sr. Vieira Marques: - Eu qual devem ter sido excluidos os 
apenas faço um appello aos pode- brutaes, os solteirões sem cora· 
rcs publicas para crearem os tri- ção . . . afinal todos os que não sa-
bunaes espcciaes para o julga- bem o que seja ou o que valha uma 
mcn to de menores . . creança! Ah! que si for possivel 

O sr. Valtadares Ribeiro: - E crear em Minas tribunaes des-
cu peço á Divina Providencia : tes!. .. como eu bcmdirei o nobre 
que nos livre deite, si o juiz do auctor do projecto I O juiz da lei 
projccto for o singular I e fol go federal n. 4 .242, este nunca terá 
com a declaração no sentido con- o meu voto I 
trario. O sr. Camilto de Brito: - Nem 

Mas, então, o juiz do art. 3. o é o meu. 
um tribunal?! Talvez o tribunal do O sr. Passos Maia: - Um juiz 
presidente Wilson a que o nobre nunca pode ser um despota. Cum-
senador se referi u no seu discurso pre a lei. 
anterior . O sr. Valtarfares Ribeiro : - V. 

O sr. Vieira Marques: - Está exc. é solteirão e não poderá ser 
mais uma vez cngnnado; não me juiz nas causas de que me estou oc-
rcferi ao presidente Wi lson. cupando. 

O sr. Valladares Ribeiro: - E' Emenda n. 15: 
possivel, mas, citou v. ex c. a opi- "Accrcscente-se á emenda n. 4, 
ni ão de um presidente americano, art . 3.0

: 

seja Wilson, Roosevclt ou outro Os contraventorcs dos dispositi· 
qualquer. .. Em todo o caso um vos do dec. federaln . 145, de 11 



de julho ~e 189 ~ lei 947 R 29 
d d z mhro de JDQ~ c'rfip Pr • 
c •ssados ~ ut gn os ~I e 'con forillf. 
dntle com os arts 1 o4ó · I 049 . . . . I u·qup · , JnctusJvc, do de rctp csto~ 
dual n. 1.917, de 29 de ngosto 'ctc 
I 006. · ,. · • 
. Paragrapl!o q1icq . 1\ Cf:HT! '1et'~ 11~: 

Cla erá regulada Re!a lei c laptt"l 
n. 84Q, d~ ~9 de Sf!ternbro de 1922, 
c o exe rCJCI O da acção Jelo od 
P na! art . 407 . · · 

c n a ~o, . 28 - R.n- 23. - Valia· 
dares. RlbetrQ. - Cami llo de Brltb 
- ~rgue l de Lanna ."" · • · 

Est~ c~m enda está as~ignaela pe t ~ 
cor.llmr ssao ele Legistaçaó e ]tÍ!iti'ça 
CUJ O relator, natura lnjcn tc, fará <~ 
sua defesa. A mim, 0 que curppre 
de accordo com 0 111011 vpto venfi~ 
d~, é accentuar que 0 proces o' 'qa 
1 ~ 1 ~67, de 191 I, é attentatorio dos 
drrertos de li be~qqdc qos mineiros. 

o nobrç a"ctor do pr9j~êtr em 
respost~ ao me~! discurso a'i1(~rior 
a! legou e.m abono do 'processo, 'C!n 
c r tapa ler: 1.", o non1c C! e . se li àu'. 
ctor, senador tevinf!'q' Ferreira Lp. 
pes, d~ squ~ps~ 'p1 e~pr!~';' 2.•; que 
cita be~ poderia ~e r ~~p~rrm ~rtA: 
dél e, SI n~~ desse bpns res uJt;~(jni;' revogada. • · · ·· · · · ,r . r.· • 

P 'pr!nie!ro ar~u 'T!~ntP, ~~ 0 r~· 
conhéro expre~s~ rrente, P myjto 
forte e ~e l! e t r~t'lrei 0111 segpjd~. 
A f~a9ueza do ~~gyn dP, é' pdréf , 
ma~ r fe~f~ ·~ As l ~ i ~' ~~Q · ~~fll~di~ 
spcr[lcs. " ~.o ppdem ser ~ccr!!tfldas 
c ~1e ~ os }! nq~ cx~c utapas. . . P.qr 
expcrrencra. . .. , · ·" 

.O ~r· Mfgcf~l Lff[t!lq: - f::ssa. 'á 
fq! çxp.~rr~ e r:tqqa C! condcmp'á~J',· 
~ sr. v'alladares Ribejro:: _:Não 

s;!h!o. Ac~~!t~, P~rt'!nt~~'cpm ,;, .. i-
to a~r ra do, o concurso que o nobre 
s~ n~dqr traz :i !llinhn ar~um eíifit
çaq e ne~1 P!>~ia deixàr 'd~ ser ~S· 
sim, como hei 'Hc Õcrnór1shqt V~t . 
to. ço ~tse&l!i'1!FI~ e !, !~ P ~ncarnr 'b 
pr!mcr r R A r~ur1 c~ t!> . · · 

Meu . ~1111P.rp · cu sqq 11111 grap~ 
t~.~ . ~.~lr.lllrador do senado! Lcvlq~p 
l c.IICJiil Lopes, esse varpq plp!ar. 

qcp1 ~o apvqgadq mil! irP ' pes-
~es Ul .hmp~ qtr:tfPI til ~Jl JlO , clj foi 
rndt f I til PIJ1t nfl! o r)laiqr. 

Mas,. spp] pc 1hun1 pesar nara a 
l)lemon~ d!JSlip gr~ndc h Q!l !~lll c no 
cqnjrano ÇOfll todq o fl!rvor da mi-
!'h'l ~cvo~po por ~ ~~ ~. cu não estou 
rnh1brdo d~ repeti r m refcrcncia á 
qllr'l qpc dl~0 111 li <!, l!te PIO 'quan-
doque". 

~i a lei 5fi7 fie l Q 11 é aí! lavra do 
scq.a~q r L~~Í!ld Q, Q q4e não po so 
P~' em duvrclq, P rqq a a[fi rrn ativq 
vpm dP ~~rcgJA, tia ta ye ni 11, sr. sc-
naqor Ytprr..fl M'ln:tlles, nc ll n Homo-
rp · · · d!J f1111 P P dormiu a som no sol· 

l
tq. P Pélrcce q4p 4té roncou. Bnsta n 
crtwa: 
."Art: .:J.• Compete á auctoridn-

de polr~ral o !~reparo do processo 
P~ a ~ ptterll<!Çao e ao juiz munici-
p~l 0 )ll_lgapJPlliP cpm appell ação pa-
ra o JUIZ ele direito. · 

1 
~ I . " No c.aso de. prisiio em fln· 

grantc, se rá rn·contplcnti qunlifica-
do 0 reu, deporão el~as te~ tem urif1 as, 
pelo m~~o~,' receb~ndo em seguida 
a a u ctonclnd~ a. defesa esc ri pfà oq 
v~rba l . No dr~ Jmrnediato serão au·-
vrdas ns testemunh as ele defesa e'rn 
r~umero de tres, .no maximq, c, inter-
rogado o r~ u . Juntos os êtócurilen-
to~ e allcgacõcs que 0 ~1 ~s'mo · ap re· 
sentar e, àct? .con tinuo, remethdo 0 
proce.so ao JUIZ municipal'." 

§ ~ · • N&o t~qtlp l]&yiqq. prisãq ~m 
flagrante, o proce~sp se rp inic' Õ 
pqr po rt~r!ft çl ~ a r çtRri~a d~ c çjf~q~ 
P ret! P.'! ~~ çempnrpcer 24 hp ra~ d ~7 
k·~~S qn ~ 1 frçno, · CfftO ÍqÇJ jCfjg;ts ~nl 

' 1' prc~~n ~n ? 011 4 te tc mHiliP ~ · 
pe~!Jt 'dfp·~~. qs tcrp19~ çjq pn rft(~r<~~ 
ph~ an cccacntc, sa lvo 0 caso clç r . 
Vt:j l<l pm qpe q nrocpSSR Refá j qg~ 
flJFWílfl~ : . 

§ ~·".~ jpjz !111JJ1içjpf) l nrofer ir~ 
Stl il cjc~J!iao no nra7,o qc 48 IJqra~, 
podendo- o rcu appellar e ofí~rc:cer 
~~ 1 ;:~ F<lZ'lCS R~ ft llJl P II ~~ftP Glll çp rfq· 
fi~\ den.trp tiP PHP'fl l pn~p: fjiJdQ o 
1~ azo, COIJl rn~nc. RI/ sqrn elJ·ts ~p
r"o ?s autqs. d~ app I R~uo in·~:p nti· 
ne l!tr rp me.ttlflo ~ ~o jtnz ele t1 ircitp 
p~ ra a cJ~~~ }Q fl ~nt rp dp , ~ hqras" . 

chJa ii O! .qlJC ln1nrpu a fY\jpns npma 
l o n ~a VIela de trabalho c de qcdi· 
C<Wí!Çl, ooçunnndp llF t~ Cii ·q' 11111 
1 0 ~fl r, ~:om rnro e~B I~ndo r , Tan1-

. fil1 d 1 ~ 1~oc R ~Rfl· Fcn · Àa CPII· 
bii F~: • . 

'J Art. 407 . .- Haverá l og~r a 
acç•·o pena l: 

~ I." Por queixa dn parte offcn-
~lidn, ou de quem tiver qualidade 
parn represenlal-p. 

§ 2." Por denuncia do ministcrio 
RubliFP, em todos os crimes c con-
tr<!vcnções". 

Brgo, no regimen das leis em que 
nos Mhamos, toda acção penal ne-
cessariamente ha de começar por 
queixa ou denuncia... . tempos 
dns delações foram-Re I A lei de I 91 I 
. alta sohr isso, e, sem qu ixa, sem 
denuncia a auctoridade policial pó-
de colher um homem na esquina de 
uma run e iniciar contra elle, sem 
mnis delongas-in-continenti! o seu 
proccssito . 

E' outro art. da lei federa l, Const., 
art. 72, paragrapho 16: 

' Aos · áccusados se as egurará na 
lei a mais plena defesa, com todos 
os recursos e meios essenciaes a el· 
la, desde n nota de culpa entregue 
em vinte c quatro horns ao preso e 
as. ign:tda pela auctoridade compe-
tente, com bs nomes do accusado'r e 
tias testemunhas". ' · 

Entretanto, todo o processo da 
lei de 1911 é feito in·continenti I. · . . 
coni· a ·qua li fi caçao do r eu· e inqui· 
ri ção de duas testemunhas. Exclue, 
portanto, a defesa. 
. O sr. f11iguel Lqczna:- 0 processo 
c forplf!HO t!ln 24 11ora:;, espaço pe 
tempo in_~uffiFi~n t~. 

O sr: ya{(qdqres f?iq cirp: - Não 
hp t\IJVJga. l'ap1bem, tratando-se de 
contrqv~nç4es e, ppftant~, qe deli-
Ftq. ~n) ÇJII e o rou ~e livff\ !11 ~ql
t~!i a l ~i dp IQ!! !nanda prendel-qs 
c processai-os, presos c ÍIJ ÇO J]tinen-
ti; c~fJI!Ccjdn H~ q1! ~ 11 Çonst. F~d. 
fl· segpra a tP.PQS Ç)S llrasj lei ros, an· 
t ~fi ~q fqppqç~o pn q!IPé!, qualquer 
que ella seja, um praso J11illi!11o çle 
24 h ras! 

D(z-S\!·4 que p mantida a defesa 
c 4 lei fa la ni&&Q. . . Mas, que de· 
fcsn nópc féjzer pc ~ i um tabaréo, le-
va c! p, trc~wnq o, i1 pr~scn ~n elo rlelc-
gqdn e em seguirl íl e f!Ç tQ continqo 
rí inq)liçiçiío de t~s temunha çontra 
elte?! 

13' irri qr.io. 

nrop rlo prazo de 24 horas, pa. 
ra offurc.cimcnto 11 inquirição de tes-
tu nH nlh íl~ d · d •fpsn - n ·te paiz de 
di~tancias imn1cn as, incide na me -
111a censura, isto é, é cgualmentc ir· 
ri sorio. 
Agora ... á puridadc. Eu não pos-

so comprehcndcr porqu , Jlestc paiz, 
híl !! fll !:1 de concedt!r ampla garan- . 
ti as &os as as i nos e ladrõea. . . e 
11egar até p direi to de defesa nos 
menore& ncq11e!linos c aos trabalha-
dores? ! 

E' prpcejtQ da Const. Fed., art. 
72, pa ragrap iJO 13: 

"A' cx~epQão do fl agrante delicto, 
a prisijp não poderá executar-se se-
pão qepois de pronuncia do indicin· 
çlp, sa lvos os casos determinado em 
!ei, e 111ediante ordem escripta da 
í!UCtoriqflcle çonlPetente." 

A aucto ridade do paragrapho é, 
affirmam todos os commentadores, 
inclusive 13arbalho, o juiz. Entre-
tanto, q lei p67 que vamps revigo-
r&r. r~!ilfJQe l e~~ a jqri diçãp crimi-
ll !ll dp ~etpgados de policial Ora, 
sr. Presjp~nte, no çnso, além da 
Constjt~lig~o, est4 o espirito dos 
(erpJ1QP., f!S pirito çoncretizado na lei 
a4o qe 29 d~ ~ t f!mbro de 1992, sa-
pi~amenlf! çta in~piração do actual 
P,re&içl~ nte qe Mi11as e que extin-
gui!! a j~ri P.!cção criminal dos de-
j ~g~do~ q~ noljçifl. Cop1o então va-
nw~ r~stap~l e_çf! l-a . agora; e com 
qpç pirejto?l 

Reconheço, sr . Pres!dente, que es-
tou nbu~audo ela paciencia de v. 
exc . e do Ser1aclo (Não apoi(Idos) 
mas devo, antos de terminar, ma!li-
lostar. a mínha aami raç~o carinho· 
sa po r essa lei, como pela s:n do 
mesmo anno, que devolveu o rccut-
so dn rcçonhccim~nto de poderes 
das !>fl'11élfqS municiPélflS ao Egre-
giô Tribut1fll da Relação . 

V. cxc . sabe, sr. Presidente, Mi-
nns teve, na primeira phase republi-
calía,' uma organização que p6elc 
considerar·se modelar, senão per-
feita , c que até uãb tinha similar no 
munelo inteiro. O contribuinte jul· 
gayq fJS F.9 '1til tl AS ílPillillistr<!çÕes 
rwni~)P.il ll~ i q rti ~ t r- i ~ tp . celhJia p1a~ 
tP. r· çlg l;§t~P.P I! rtA mPniQit:li!l. :vi-
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brava com os seus estos de vida 
autonoma.. . Bon tempos e se I I 
tempos tambem de justiça 'm que 
chegamos a abolir os proprios in-
queritos policiaes e crystalisamos no 
nosso direito judiciario o dogma de 
que a confissão é meio de defesa e 
não provai 

no prazo dl! s te dias, contados da 
conclusão. 

§ I ." Na sentença dl!verá ser pre-
fixado (dec. federa l n. 145, de l i 
tle julho de 1893, art. 3. ", o tempo 
de re idencia na colonia. 

Pois bem I depois de erguermos 
tão alto o edifício da nossa vida ju-
rídico política, pa samos a derro-
cal-o, pedra a pedra, c chegamos 
até os alicerces, isto c, á autonomia 
municipal e ás garantias de justiça, 
devidas aos cidadãos. 

Entramos, agora, em phase de re-
construcção. O "para o alto" do 
Congres. o das Municipalidades si-
gnifica i so: - ignifica progresso 
moral, honestidade na gestão dos 
dinheiros publicos, verdade eleito-
ral, autonomia dos municípios e so-
bretudo -justiça. As leis 837 e 840 
demonstram-no amplamente. 

E' Jogar commum da sciencia da 
política a sentença de Nicolino Ma-
chiavel que os homens podem ser 
governados pelo amor ou pelo ter-
ror. Quem ousaria ne_ga l-o? ! Só-
mente a historia demonstra, sr. Pre-
sidente, que os ve rdadei ros guias de 
povos, os Pericles, os Washingtons, 
os Lloyd Georges, os Wi lsons já-
mais conceberiam o emprego do ul-
simo methodo, como as leis citadas 
demonstram que não no concebe o 
actual Presidente de Minas, o qua l 
tem nellas a sua ve rdadeira pl atà-
forma, platafo rma que o eleva a al-
tura dos grandes nomes que acabo 
de citar- numes tutelares da huma-
nidade, ass ignando a ella a marcha 
"para o alto". 
· O sr. Miguel Lanna . - A com pe-
tencia pa ra os delegados formarem 
processo fo i, de fac to, derogada. 

O sr. Valladares Ribeiro - Nem 
pod ia deixa r de sel-o, quando Minas 
tem a fre ute do se u govern o um ho-
mem da estatura do dr. Raul Soa-
res . 

A emenda n. 17 completa a ante-
rior . Eil-a: 

"Accrescente-se onde . convi er: 
Art .. . O juiz competente para o 

julgamento proferirá a sua sentença 

§ 2." Aos mendigos erá applica-
do o dispositivo do art. 9, da lei n. 
947, de 29 de dezembro de 1902. 

Senado, 28-8-23- Valladare. 
l~ibei r o. - Miguel de La nna. -Ca-
millo de Brito." 

Tambern a lei de 1911 não cogi-
tava e não cogita do caso do pa ra-
grapho 2. " desta emenda. 

O sr. Vieira Marques - Mas, meu 
collcga, o projecto não trata disso I 

O sr. Valladares Ribeiro: -Mas 
é indispensavel... e c ju·tament..: 
por isso que offereço a emenda. 

Peço portanto ao Senado a appro-
vação das emendas ns. 15 e 17 e 
hem assim a da emenda n. 9 que 
revoga os arts. 1. ", 2." c 3." da 
lei 567 e que pa so a lêr: 

"Redija-se assim o art. 7. • -
Art. 7. o Ficam expressamente re-
vogados os arts. 1. ", 2." e 3.", da 
lei n. 567, de 19 de setembro de 
1911 , e mais disposições em contra-
rio. 

Senado, 27 -8-23 . - Vallada-
res Ribeiro ." 

Agora, a ultima emenda, n. 16: 
"Accrescente-se onde convier: 

Art.. . Não se rão passíveis de pe-
na ut art. 2. o pa ragrapho I ." do 
dec. 145, de 11 de julho de 1 89~ 
os traba lh adores que vagarem na 
ociosidade, acc identalmen te: a) por 
não · acharem trabalho na loca lida-
de; ou b) por serem vis os salarios 
encontrados. " 

Discuti esta emenda muito, no 
turno an terior . Com ella intento es-
clarecer a letra da lei penal, aliAs 
clarí ssima . 

Concluindo: todas as emendas 
não processuaes que tenh am a mi-
nha assignatura, fica m nas mãos do 
sr. senador Vie ira Marques ; qu anto 
ás processuaes, o relator da com-
missão de justi ça ha de naturalmen-
te faze r ao Senado a declaração, 
por parte dell a, que nós fazemos 
qu estão da respectiva approvação . 
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E' 6 o que tinha a dizer. (Muito 
bem! Muito bem!) 

Vfio <Í mesa, são lidns, npoiadas e 
entram conjunctamentc em discu~são 
as seguintes: 

EMENDAS 

N. 1 
Supprima-se no art. 1." ~~ clau-

sula fina l - tendo uma secçao para 
mu lheres. 

Senado, 27- 8- 23. - Valladares 
Ribei ro. 

N. 2 
Accrescente-se ao art. I ." os ~e

guintcs paragraphos: 
1." Em identidade d' condições 

serão preferidas para localização 
das· colonias as zonas servidas por 
estrada de ferro, nas proximidades 
dos grandes centros consumidore~; 
c em qualquer caso, as zonas mats 
fcrteis e mais salubres . 

2. • As mulheres serão disciplina-
das em insti tuto especial. 

Senado, 27-8-23. - Valladares 
Ribeiro . 

N. 3 

Accresccnte-se ao art. 2. ", de-
pois das palavras art. I" n. IV, isto 
é parte fina l do artigo a clausula 
~ficando, · entretanto, a arbítrio do 
~ovcrno modificar o systema das 
referidas leis. 

Senado, 27 - 8-23 - Valladares 
Ri beiro. 

N. 4 
Supprima-se o art . ~. • 
Bello Horizonte, Senado, 28- 8-

2:L - Va lladares Ribeiro. 
N. 5 

Substitua-se o art. 3. " - pelo se-
guinte: 

Art. 3. " - Os menores delin-
quentes (Coei. Penal art. 8.") se-
rão processados c julgados na fór-
lll a da legislitção em vigor. 

Senado, 27- 8- 23. - Valladares 
Ribeiro. 

N. 6 
Accrescentc-se ao art. 4. ", para-

grapho unico - Aos infrac torcs do 

disposi tivo da letra Ü) :c rão _ ap-
plicadas as penag de c~wneraçao .e 
multa até I :000$000, ale n das mats 
em que incorrerem, n ~ 'e rmos da 
legislação penal da Rcpu '•iica. 

Senado, 27- 8- 23 - Vall uúarcs 
Hibeiro. .. ··' ·.: 

N. 7 
No art . 5.", supprimam- e as pa-

lavra - nos termos do Codigo Pe-
na l. 

Senado, 27- 8-23. - Valladare 
Ribeiro. z 

N. 8 
No mesmo art. accrescente-sc 

mais um zero á direita do ultimo 
zero do numero 200:000$. 

Senado, 27 -8-23. - Valladares 
Ribeiro. 

N. 9 
Redija-se assim o art. 7. • - Art. 

7. • Ficam expressamente revogados 
o~ arts. I. •, 2. • e 3. •, da lei n. 
557, de 19 de setembro de 1911, e 
mais disposições em contrario . 

Senado, 27 - 8- 23.-Valladares 
Ribei ro. 

N. 10 
Accrescente-se onde convier: . 
Art . . . Nos regulamentos ser a 

predeterminado o numero. de corre-
ccionacs que devem ser tnternados 
em cada colonia. 

Senado, 27 - 8-23. - Vall adares 
Ribei ro. 

N. 11 
Acc rescente-se onde convier: 
Art ... Os colonos, que obtive·rem 

notas optimas do procedimento, em 
todo tempo da residencia nas colo-
nias e insti tutos, e apprenderem ~m 
determinado officio, serão premt ~
dos, á sahida, com todos o~ ~tte n s t 
lios r fer ramentas do offtcto ap~ 
prendido. 

PMagraoho un ico. Os que se ~c
dicarem á agricultu ra receberao, 
ainda, nm lote de te rras de cultura 
r favores identicos aos que o Esta-
do concede acs immi grantes. 

Senado, 27-8-2~. - Valladares 
Ri be iro. 



N. 12 
Accrcsccntc-se ond convier: 
Art. . . Os menores d 14 annos, 

maiores ele 9, inculpados criminal-
mente como tendo agido com discer-
nlrn nto, nos tcrmo!l dos arts. 30 e 
49 do Codigo P nal; os málores 
daquella edade c menorc. de 17 an-
uos (art. 65 do citado Cod.) con-
demr~a~os ao cumprimento de pena 
r:strrctrvas da liberdade por tempo 
na excedente de 4 annos · os va-
dio , mer1digo validos, capoeira e 
de ordeiros dos 14 aos 21 annos se-
rão internados nb irf.o;tituto a que e 
refere o art. I." da pre ente lei. 

Senado, 27 -8-23.-Valladares 
Hibciro. 

N. 13 
Accre. cente-se onde convier: · 
Art.·· Não podet~o ser intern:t-

das n? citado Insti tuto Disciplinar 
lnfantrl as menores aoondonadas dr. 
14 annos, maiores de 9, que por sc-
r~n~ orphiís, ou por negligencia ou 
vrcros, ou e11fermidade dos paes, 
~utorcs, parentes ou pessoas em cu-
JO podet, guardá ou comparthia vi-
vam, ou por outras causas forem 
c~lcon tra~as habituaffnente ~ós na 
vra l~ublica, entregues a si mesmas 
c prrvadas de educaçfio. 

§ 1 ·.• Fica, entretanto, o governo 
nuctonz~do a crear para ellas, 
qt.rando Julga r mais conveniente, in-
s!rft!tos especiacs, sem caracter dis-
crp1rnar. 

§ 2 ·o Emquanto não forem crcn-
dos o.s institutos a que se refe re o 
Jl<lrRgrapho anterio r às citnclos me-
nores poderão ser internados flos 
patr_onatos agricolns existentes no 
lnstttu to João Pinheiro. 

Senado, 27-8-23 - Valladares 
Ribeiro. · 

N. 14 
Accresccntc-se onde convier: 
Art ... A internação nas colonias 

cor~eccionaes. é estabelecida para os 
vaclros, mendtgos validos, capoeiras 
c desordeiros. 

~ I . o Nos mesmos estabelecimen-
tos serão intenrados, mas, em se-
cção especinl, os menores delinquen-

t ·s, d • 14 n 17 ann 1 ond rnnado 
n pcrHlR r ·strictivnA da lib rdade por 
tempo xccd nte de 4 anuo e, hem 
ét. sim, todo os m nor • delinqucn-
tes dos 17 nos 21 nnnos. 

§ 2. • As mulher s, a que se re· 
r re a emenda n. 2, fio as vadias, 
mendigas validas dcsord iras. 

Senado, 27 - 8-23. - Valladarc 
Ribeiro. 

N. 15 
Accresccntc-sc á emenda n. 4, art. 

3. o 
C s contravcntorcs dos diSI>O lti-

vo. do dcc. federal n. 145, de 11 
de jufho de I 893 c lei 947, a e 29 de 
dezembro de 1902 se rão ptoct:lsM-
dós e jlrlgados de conformidade com 
os arts. 1.040, usqué 1.040, inclu· 
sivé. do dectcto estadual rr. 1.937, 
ele 29 de ago. to de 1905. 

Patagr'apho uniéo. A competel'l· 
cia será regulada pela lei es'tadt1al 
n. 40, de 29 de setembro de 19t2, 
c o cxercicià da ncção pelo Cod. 
Penal; art. 407. 

Senado, 28 -8-23-Valladarcs 
Ribeiro. - Camillo de Brito. -
Miguel de Lanna . 

N. 16 
Accrescen te-se onde convier: 
Art ... Não serão passíveis de pc-

na ut art. 2." § I." do 'dec. 145, 
c! li de julho de 1893 os trabalha~ 
dores que vagarem na ociosidade 
accidcntalmcnte: a) por não acha~ 
rem traba lho na iocalidncle; ou b) 
por serem vis os sainri os ofrcrcci-
dos . •1 

Senado, 28 - 8- 23. --Vnilatlarc~ 
Ribeiro. 

N. 17 
Accresccntc-sc onde convier : 
Art ... O juiz competente! l>arn o 

julgnmento proferirá a sua sentença 
no prazo de sete dias, contados da 
concl usão. 

~ I . o Na sentença deverá ser pre-
fixado (dec. federal n. 145, de 11 
ele julho de 180:l, art. 3.", o tempo 
tle res iclencia na colonia . 

§ 2." Aos mendigos se rá applica· 
elo o dispositivo do ;ut. O, da lei n 
947, de 29 I! e dezembro de 1902. 
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Senado, 28- -·23. - Valladar ·s ph I . •, 2.• c 3.•, c !J47, de 29 de 
Hib •i ra. - Miguel de Lanna. - Ca· d •z mbro de I 02, t~rt. 1. " n. 4. 
millo de Brito. fio o mendigo , ~brios, capoei~ 

SH. ALBERTIN DIWMM NO. 
(sem a revisão do orador). - Sr. 
Presidente, eu tambcm desejava 
apresentar ao projccto 11. 5 uma 
emenda. E' a seguinte: 

"Redija- e o art. 3.• assim: -
Os menores erão processados de 
conformidade com as prescripções 
da lei 11 . 567, de 1911, competindo 
o julgamento aos julz~ de dir,=· 

Eliminei apenas 11 parte do artir"' 
que diz: "Emquanto não se cti::t-
rcm juizes ou tribunaes esnP"; ••. 
para menores." 

Tinha a intenção de apresehtar 
Ma emenda e não suppunha que a 

dlscuA. ão viesse versar especial. 
m(!nte obre este artigo, descam-
bando para um ponto que, tnc pa. 
rece, realmente deixou sem tazão o 
emillente senador Valladares Ri~ 
beiro . 

O sr. Valladares Ribeiro: - Va~ 
mos ver. 

O sr. Albertina Drammond: -
C<'m effeito, sr. Presidente, s. ex c. 
suppõe que na disposição do art. 
3." h a um desrespeito completo não 
6 ao dispositivo constituci0nal que 

as egura a mais ampla defesé! ao 
delinquente, mas ainda ao art. 407 
paragrapho 2. • do Codigo Penal, 
que manda iniciar a acção penal por 
denuncia do ministerio publico em 
todos os crimes e contrave11ções, 
bem como as normás e costumes 
que garantem ao criminoso defesa 
sempre mais ampla, sempre tão 
completa quanto elle a possa pro-
duzir. 

Assim me parece, sr. Presidente, 
porque evidentemen te o art. 3. • do 
projecto não cogita de me11ores de-
li nquentes, .. . 

O sr. Vieira Marques: - Perfeita. 
mente. · 

O sr. Alhertino Drttmmonrl ... 
mas. simplesmente, (c n lei mineira 
i1 . 567 é bem clara), dos menores 
:., ,. fn irln~ no decreto n. 145 de 12 
de julho de 189~, art. 2.• paragta·-

ras ... 
O sr. Valladares Ribeiro: - Fol-

go multo com a declaração de v. 
exc. Discuti o assumpto para isto 
ficar bem claro. 

O sr. Albertina Drummond: - E' 
evidente. V. ex c. poderia applicar 
a i proprio o Quandoque, bonus 
dormitai Homerus que applicou ao 
senador Levindo Lopes, porque evi-
dentemel1te não podia o senador Vi-
eira Marqus cogi tnr de crcar penas 
e estabelecer processos para crimes 
já definidds c punidos pelo Codigo 
Penal. 

O .tir. Valladarcs Ribeiro:- Nftu 
foi Isto o que eu entendi. 

O sr . !tlbertino Drummnnd: -
V. exc. julgava que o projecto se 
referia a toda.c; as classes de me. 

,notes. 
O processo se com(rieta com ns 

disposirtões dà citada lei n. 567, 
de t9T1. t:' o resto do caminho. 
Está ahi o arHgo mandando que se 
proce em esses menores que de~ 
vem ser internados pela forma 
prcscripta naquella lei, exacHtmen-
te os menores que ella compre~ 
hencle. 

O sr. Vafladares Ribeiro: - O 
projecto não e tá claro . .. 

O sr Albertina Drummond: -
Perdão: Nem podia ser de outrq 
maneira. E' evidente que si o me-
nor matar, si o menor furtar ... 

O sr. Camillo de Brito: - O 
projecto versa sobre contravcn~ 

ções. 
O sr. Valladares Ribeiro: - E' 

isto que eu queria ficasse bem cla-
ro. (Trocam-se outros apartes) . 

O SR. PRESrDENTE: -Obser~ 
vo aos nobres senadores que quem 
está com a palavra é o sr. Alberti~ 
no Drummond. 

O sr. Albertina Drttmmond: -
J\pesM, sr . Presidente, da observn· 
ção de v. ex c., terei muito prazer 
em ouvir os apartes dos distinctos 
collegas, respor\den'do-lhes si me 
for possivel. 
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Corno. ia dizendo, sr. Presid n· 

te, a leis da Republica, como mui- proce o de internação de s s me~ 
t bem sabe todo 0 Senado, quan-· 11 ?r s seja rapidis imo, porque 
d. , vasndas nos moldes constitu- nao se trata de um proce ·so p~~ra 
cl.on.aes, contiverem disposições de c nd?m.nar o individuo a penas 
tlirelto substa ntivo, não podem ser re tncbvas da li berdade, mas tão 
por nós r~vogadas ou alteradas. ome~lte para o collocar num esta· 
Nem pOdia o Senado comprehen- belwmento de educação, onde nã 
der qt~c o projecto n. 5, abranges- somente póde melhorar o seu mo. 
se as classes de menores a que se ral, mas ainda evitar de contrahir 
refere o illustre senador Vallada- costumes ainda peo re . 
rcs Ribeiro . E si e applica se a O sr. Valladares Ribeiro: dá um 

d. aparte. esses . va 1os, .ébrios, mendigos li! 0 capoe1ras, emf1m aos menores com- , sr · Alberl{no Drummond: -
prchendidos na lei 11 • 567, 0 pro- \ · ex c· qu.e _foi em parte ju to pa-
cesso d_a alçada, a que alludiu s. ra com os JUizes/ quando, elogiosa-
xc., '.'ao poderia assegurar á casa ~ente, se referiu á passagem do 

que lllnguem mais seria recolh ido Julgamento dos recursos eleitoraes 
aos . est.abelecimentos correcionaes para 0 mais alto tribunal de j usti·· 
c f1 canamos assistindo constante- ça do Estado, v· exc. comrnette 
mente, nas grandes cidades, a esse ag~r~ para com o delegados de 
doloroso espectaculo de ruas cheias pohcm a mesma injustiça que já 
de vadios. . . commetteu para com os juizes sin-

O sr. Valladares Ribeiro:-Não guiares.· · 
ha isto em Mina Geraes. . o. ~r . _Yalladares Ribeiro:-Não 

O sr. Vieira Marques: _ Con- fiz InJUStiça aos juizes singulares. 
struiriamos colonias para habita- O .sr. Albertina Drummond: ... 
ção de moscas . c.o~lslderando os delegados de po-

0 sr . Albertina Drummond · _ liCia d~ Est~do de Minas capazes 
s.i v. exc. tivesse o costum~ de de servir de Instrumento de vingan-
VIver como povo como eu si v ça contra menores que tenham d<! 
exc. tivesse o costume de e~aminar ser subrnettidos á disciplina num 
o que se passa nas baixas cama- estabelecimento creado pelo Esta-
das, ao menos na cidade em que re- do, adrede para os guardar e me-
side. . . lhorar · E quero crer, sr. Presi-

0 sr. Valladares Ribeiro : _ Fui dente, que, si adoptassemos para o 
presidente de Camara muitos an- caso o processo de alçada, nenhum 
nos. me.nor seria recolhido a um estabe-

0 sr. Albertina Drummond: - lwmento disciplinar, porque qual-
Si tãCl oberado de servi ço não f os. quer advogado o defenderia facil-
se no seu escriptorio de advoca- mente: !! r ar.~s á rapida presc ri pção 
c ia, havia de ver, em Bello Hori- do mme · Bastam os recursos que 

t con hecemos . zon e,. nos pontos em que l'!e ven-
dem JOrnaes, nas proximidades do O sr. Miguel Lanna: - Então 
n:crcado, nos cantos de suburbios o ideal fôra modificar o processo.' 
n enorme quantidade de menino~ O sr. Albertina Drummond:-
que aqui ha, infelizmente entre- F.' hem possível que na occasião da 
gucs ao jogo e a toda sorte de vi- divisão i udiciaria alguma co usa 
cios. E o mesmo acontece nas ou- n ppa reça par a concerta r esse pro-
lr:ts cidades que conheçemos. cesso. 

O sr. Vieira Marques: - O pro- Estamos agora fa zendo uma lei 
.i.ec.t? vi ~a ~la.r . a esses menores soe- sobre menores que devem ser re-
tO li o, 1 eh,tbilll·ando-os pelo traba- colhidos e lrt hndo d c . • d lho. · . : ' . e 1 ~a çno e 

0 . 11 b . uma pen 1tenc1ana. Ha 111 a1s tempo 
:· 8r.. I crfllzn D.rummond: - 1 deviam se r creadns as colonias e a 
E nah1tnl, sr. Pres1dcnte. que 0 penitenciaria . Mas, é clnro que nã~ 
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devemos, s6 porqu ai nda falta o 
spaço de um anno para a divisão 

judiciaria e talvez modificação na 
I •i processual, procrastinar por 
mai. tempo a solução do problema 
do recolhimen to e ed ucação de se~ 
menor s, do melhoramento dÓ seu 
niv I moral c lntellectual. · 

O sr. Valladares '{?i beiro: -
Dentro de um anno não stará con-
struída colonia nem penitenciaria 
alguma. 

O sr. Albertina Drummond: -
Mas, v. ex c. sabe que daqui de 
Bello Horizonte e outros pontos já 
foram recolhidos menores a esta-
belecimentos do Estado, em condi-
çõr. de servir para colonia corre-
cionaes . E v. ex c. sabe tambem 
que a mesma brevidade razoavel 
exige a lei federal para o processo 
de internação nas colonias corre-
cionacs do Districto Federal. 

O sr. V a/la dares Ribeiro: - A 
federação não dá bom exemplo 
nesta materi<l. 

O sr. Albertina Drummond: - · 
A federação dá um exemplo magní-
fico, tornando possível e rapido o t 
recolhimento de menores que pre- 1 
ci~am da tutela dos poderes publi- 1 
cos, e, exactamente para que o mes · 
mo aconteça no Estado, é que vo-
to, com a pequenina modificação ' 
da tl)inha emenda, esse artigo 3. • 
do projecto. 

E si, por uma hypothese absur . • 
da, que avento porque já foi aven .. 1 

tada, fosse ·possível comprehender i 
nesta disposição os menores delin .. 
quentes... ( 

O sr. Vieira Marques:- Os me- 1 nores delinquentes a que o proje .. J 
cto se refere são recolhidos nos in . 
slitutos disciplinares, mas proces-
!>ados e condemnados de accordo 
com a legislação. 

O sr. Albertina Drummond: .. . 
!>i o art . 3. •, por absurdo, pudesse 
nhranger tambem os menores de-
linquentes, nenhum mal podia ha-
ver ,sm sujeital-os ao julgamento 
c!c' ' juizes singulares, porque, feliz-
me11te, é u111 pae\(áo de· gloria a 
ju tiça da Estado de Minas. 

A. S.-36 

O sr. Vieira Marques : - Mui tu 
bem. 

O r. Albertina Drumnwnd: -
E a mesma rnzão que o nobr S'· 
nador t v para logi<tr o !!ml nent • 
Presidente do Estado, por hnv ·r 
pedido n lll i que lran f•riu para a 
Camorn Elei toral omposta d • 
membros do Tribunal da R •Jaçã 
o julgamento dos recursos das 
el ições, tínhamos para cncomiar 
Congresso pel facto de votar um:t 
lei conferindo ao juiz a faculdad 
de julgar os m norcs que infringis-
• em a lei penal e estivessem su-
jeitos a uma d cisão que pudcss · 
redundar em condemnação delles . 

Nem e póde compartir a opinião 
de v. exc. de que es es menor ~ ; 
fiquem em si tuação inferior á dos 
maiores julgados pelo jury, por-
que de dua uma: ou o juiz faz 
justiça e o jury tambem faz justi-
ça, e condcmnados serão o. que o 
o merecerem, ou então nem o juiz 
nem o jury fazem justi ça e, neste 
caso, acreditar não se póde que, 
iu lgado por um, fique o individuo 
mais favorecido do que julgado pe-
lo outro . 

O sr. Valladares Ribeiro: - E 
o dispositivo constitucional que 
mantem a instituição do jury? 

O sr. Albertina Drummoml: -f\ 
Constituição não exigiu nem esta-
beleceu que se conservasse o jury 
para o julgamento de todo os cri-
mes. 

O sr. Valladares Ribeiro: - En-
tendo que sim e· até para o julga-
mente das causas civeis . 

O sr. Alberlitzo Drummond: -
Estabeleceu tão somente que fica -
va mantida a instituição do jury . 
E v. ex c. sabe que o proprio Con-
gresso Federal ·já tem subtrahido á 
competencia ·do jury uma série de 
crimes q11e, devendo er julgados 
com mai presteza, foram passa-
dos para <1 competencia dos juizes 
singulare~. 

V. exc. conhece os nomes dos 
gra11des commentadores da Consti · 
tuição e, Qntre elles, o maior de tó-
dos que é Barbalho , Pois bem,. 
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· nehurn dell affirma ser o jury, 
m. fac.e .do texto con titucional, o 

tiiii CO JUIZ de todos o crimes. 
O sr. V a/fatiares Ribeiro: - já 

di se ser o juiz até de todas as cau-
sa cíveis. 

O sr. Albertina Drummond: -
·oi isto objecto de uma proposta 

que feli zmente cahlu . 
E' mantida n in tituição do j ury, 

reza a onstit11i çfto. Emquanto 
houver um crime julgado pelo tri .. 
bunal do jury, o jury se acha man-
tido . Apenas os crimes que depen-
dem de processo mais accelerado, 
de julga mento mais rapido, os cri-
m ·s de presc ripção mais curta, na-
turalmente precisa m de um julga-
mento, como este, do juiz in gular. 

r . Presidente, eu voto em fa-
vor da emenda apresentada pelo 
eminente senador Vallndares Ri-
hei r o, á letra d do art. 4. o 

E a rnzão do meu voto é quasi 
cgual a esta de que falei, pouco h a . 

omo é n ecess:~ria a rapidez do pro-
ceRso, n~sim t:unhem mistér se faz 
Hmtt r11 pida decisflo condrmnatoria 
nos infr:~cto re~ dH letra D do cit . 
a rt ig~, isto é, nos que infligirem 
cm.ti nos corporacs aos reclusos. 

Com effeito, temos disposição pa-
rn o caso no art . 207 do Codigo Pe-
n:tl, que comminn :1 pena de prisão 
crlluln r por seis mczes a um anno, 
perda do emprego com inhabilitação 
para exercer 011 tro, c multa de 200$ 
a 600$000, no empregado publi co 
q~1e ; por affeição, odio, contempla-
çao ou pnra promover interesse pes-
soal seu proceder contra literal dis-
posição de lei. 

Si alguem infligir castigos corpo-
rnes a individuo sujeito á sua guar-
da ou á sua juri dicção, não o fará 
por sympathia, é certo, mas por odio 
e eis ahi um dos elementos rnoraes 
que nuctorizam a applicação do art. 
207 . 

Entretanto, como vamos tratar da 
creação de uma serie de funcciona-
rios do Estado, ncho que seria dlffi-
ci l ou, pelo menos, moroso o proce-
dimento contrn elles de accordo 
com o artigo do Codigo Penal, in!-

ciando-. c , o protessb, perquirindo-
se o mottvos colhendo-se as pro-
vas do fac to criminoso, para s de-
pois é lhes applicar a sancçáo do 
Codigo Penal. 

Preferível é, não res ta duvida es-
tabelecer de uma vez, como qu ~::'r s. 
cxc., qu ~ todo empregado publico 
que, med1ante proces o administra-
tivo, fôr convencido de hav r in fli -
gido castigos co rporaes a indivi-
ti~I O _sujeit.o á sua guarda ou juris-
dl cçao, SeJa exonerado e multado. 

Es ta multa se rá naturalmente to-
dn pl atoni_c~, porque, em regra, os 
que se suJelf :un a empregos dessa 
natureza não tem haveres para pa-
gn mento de tão pesada multn, si 
hem que a qunlquer tempo lhes pos-
sn ser cobrada. 

Eu devia á casa, sr. Presidente, 
cs t:1 cx plicaçiio, porque a emcndn 
a propo. i to do art . 3. • vem subscri -
ptn por toda a commissão de justi -
ça do Senado, e é meu habito sem-
pre acompan har os pareceres das 
commissões, porquantú sei que el-
las meditam e estudam c resolvem 
conscientemente as questões sujei-
tas ao seu parecer . 

A commissão de justiça é tão il-
lustre e competente como as demais; 
porém, no CIISO, a mim pelo menos 
parece, não teve razão. 

Concordo, sr . Presidente, plen:l-
mentc com n emenda n. 1 do illus-
tre senndor Vallndares Ribeiro, man-
dando supprimir, no art. I . o, a clau-
sula final "tendo uma· secção parn 
mulheres", desde que se venha crear 
um estabelecimento proprio pa ra a 
Run correcção e educação . 

O sr. Vieira Marques: - De ple-
no accordo. 

O sr. Albertino Drummond: -
Quanto á emenda n. 2, mandando 
loca lizar ns colon ias e o instituto 
disciplinar em zonas se rvidas de cs-
tradns de ferro, nas proximidades 
dos grandes centros consumidores e, 
em qualquer caso, nas zonas mais 
fertcls e mais saltlbres sinto ain-
dn uma vez di scordar d'e s. ·ex c. 

O sr. Vieira Marques': - Depois, 
é materia de administração e que, 
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portanto, tlcv • fica r ao critcrio do 
guverno . 

O sr. Albertina Drummond: 
Como está n projecto, não se de-
termina que o governo loca li ze aqu i 
ou acolá os êstabclccimento · rrc-
ccionae . 

O sr. Camillo de Brito : - E' 
contra o espírito do projecto. 
O projecto funda-se na proposta das 
nJunicipalitladcs. 

O sr. A/berlirw Drummond: -
Por conscqnencia, devemos dar 
prcfercnck1 ;\ zona cujas mun idpa-
li·datlcs auxi li'a rem a construcção 
com din heiro ou de qualquer outro 
modo. 

Qnanto {t emenda n. 3, confe ri n-
do .1n governo o arbítrio "para mo-
di fir:1 r o s '· tema das re feridas 
leis", entendo qne hem andou o sr. 
Vicirn Marques ao organizar o pro-
jcl'lo, por isto qnc só podemos es-
tabelecer penas de accorclo com as 
leis já em vigor . 

O Senndn, que não pód no ca-
"'l lt:gislar, pôde, entretanto, medi-
ante r roposição de qnnlqucr dos il-
lnstrcs senadores, rcpr sentar ao 
Congresso Federal no sentido de 
:~hrcvia r , como é n cessa ri a, a com-
pll'ta reforma do Codi go Penal, já 
h a muito plnnejnda, mns, in feli z-
mente, atirada no esqu ecimento na 
pnsta de uma com missão . 

Quanto á emendas substitn tivas 
do art. 3.", tendo cu enviado umn 
emenda modifica tiva desse arti go, 
nã o posso concordnr com a propos-
ta de s. ex c. 

Qun nto á emenda n. G, conde-
mna ndo os infractorcs ás penas de 
exoneração c multa, já di sse que es-
tou de perfeito accordo . 

Ouanto á emenda n. 7, já decla-
re i que não posso concordar . 

Quanto á de n. 8, de hoa vonta-
de daria o meu voto mandnndo fi-
xnr m 2 mil contos a importancia 
de que póde o governo lançar mão 
para o inicio do serviço, si já nflo 
conhecesse lei anterior dando ver-
lla para o se rvi ço d penitenciarias 
do Estado, e não tivesse ouvido do 
i! lustre sr . senAdor Vieirn Marques 
que actunlmePte talvez não fosse 

pos ivcl ao govern de pender 
qunntia tiio avu ltada. 

l;:m consequencia, é natu ral que 
o enad dê aqui llo que pódl! dar, 
auctorizando o governo a det~pendcr 
aqui llo que de ·pende r lhe é possi .. 
vel. 

O sr. Vieira Murq'ues: - Tanto 
mais quanto a construcção só s 
fará por pavi lhõ 'S. 

O sr. 1\/berlirw Drummorul: -
i\ssim, sr. Presidente, lamentn ntlu 
es tar em tlesaccordo com o meu il-
lnstrc co ll cga - o sr . Vnlladares 
l ~ih ·iro, em algum; ponto·, c contra-
rio, portanto, a algumas da!' suas 
emendas, cu pediria ao illustre sr 
senador Vieira Marques dis!>essc .11-
l'll lna coisn a respei to da emenda 
que lenho a honra d apresent11r ao 
Senado . (Mui/o bem! Mui/o bem!) 

V:1e Ct Mesa, é lida, apoiada c en-
tra conjutH.:tamcntc em discussã a 
segui nte: 

EME NDA N. 18 
l~edija-sc o :1 rt . 3. " assim -o~ 

menores se rão processados de con -
formidade com as presc ripçties d:t 
lei !'ifl7, de 1911 , competindo o .. Jul-
~amen to aos juizes de di reito, coa1 
:1ppcllação, sem cffeito suspensivo, 
para n Camnra Cri mi nal do Tribn-
nn l da l~clação, ouvindo sempre o 
Ministerio Publico em ambas ns in-
stnncias. 

Sala das sessões, 2R de ngosto dl' 
1923. - J\lbertino Drummond . 

O SR . VI EJR i\ MA RQUES: - Sr. 
Presidente, aucror do projccto c :lt-
te ndendo, em pnrtc, as judiciosas 
pon dcmç,ics fci tns, na 2. • disc!Js .. 
são, pelo illustrc senador, residente 
nesta Capitnl, sr . Valladare. Ri bei-
ro; venho offerccer ao mesmo pro-
.iec to algumas emendas que pnsso a 
ler. 

O sr. Valladares Ribeiro . - Devo 
jtí dcclnra r que retirarei todas as 
minhas emendas que estivetem em 
dcs<~ cco rdo com as de v. c~ c. 

O sr. Vieira Marques: - São ' as 
seguintes: ' . , 

"Ao art . 1 .". Onde se diz 1 até 
tr s di ns - di ga-se afé 4 - co.lo-
ni ns correccionae , sendo urna dcl-



Jus cspecialmeull.! para meuores de-
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L.:,:m c111 ·uuu, t.l'. Presideutc, vi-

sa Uftt:IIUt:r tlúb IIIICJ'CtiSCS UUS 4LIU• 
tro :wnas Ou t.stauu c a prop1~1ar 
;au guvcruu u. lllll lla~au uc c:,IHUtlc-
cllllt:ll tos UC IIICIIOrCS l: II Ct:IIVUS1 IJU f· 
quanw rh:nry joty, . t.: ltado por t.va· 
11stu uc JYtoracs, c cvocauu UlJUI, lln 
cll as, pt:lo 111ustrullo scnauur úasillu 
uc Magalhacs, vc na granoe ugg•o-
mcraçao llOITillllllltc nus cstal>~::u:ci. 
mc1ftos corrccciOIIacs lla t'rança, a 
ca usa pnmordial da improltcu•uauc 
ltos seus esforços. 

t< ivlérc pronuucia-sc de accordo 
com Joly c profliga a reunião de 
111a1s llc 200 educandos em um só 
estabelecimento, opinião corrobora-
da por Urimanclli, quando diz : 

" rodos que têm tido a hon ra de 
dirigir a admin istração penitencia-
ria reconhecem que, si fôra pcrmit. 
tido á administração multiplicar os 
seus estabelecimento, afim de obter 
pequenos effectivos, praticando mais 
perfeita si!lecção,e tambem fazer es. 
colha mais racional do pesosal desti-
nado aos estabelecimen t~"~~ de edu-
cação reformadora ou correccional 
de menores, teríamos resultados 
mais concludentes" (E. de Moraes, 
Criminalidade da lnfancia, pag. 
46)." 

Entretanto, sr. Presidente, nos 
Estados Orlentaes, no Uruguay e 
na Atgentina, nomeadamente, en-
contram-se estabelecimentos de 
grandes effectivos, verdadeiramente 
modelares, o que significa e vem 
demonstrar que a efficiencia dessas 
utilíssimas Instituições reside mais 
na competencia, na capacidade . e 
energia dos seus directores. 

O sr. Valladares Ribeiro: - A 
direcção é tudo, não ha duvida. 

O sr. Vieira Marques: - Essa 
emenda, sr. Presidente, ainda at-
tcnde ás ponderações do sr. sena. 
dor Valladares, pois que ahi se au. 
ctoriza a fundação de uma colonia 
distincta para mulheres vadias, cujo 
cantacto com menores deve effe-
ctivamente, por todos os motivos, 

er proscripto, não havendo feito 
e te destaque no projecto por uma 
razão de ordem economica exclu i-
vamente, como já tive opportunida-
de de declarar ao Senado. 

Sr. Presidente, a critica aspera c 
violenta que a I i n. 567, de I !) li , 
mereceu do ill wltre sr. senador 
Valladares Ribeiro, foi manifesta-
mente injusta t é flagrantemcnt 
improcedente. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Va-
mos ver. 

O sr. Vieira Marques: - Para 
prova irrefragavel dessa nsscrçã , 
sr. Presidente, bastaria affirmnr, 
como fiz, que a lei 567 é da aucto-
ria do auctorizadissimo mestre de 
proces ualistica, infelizmente .des-
apparecido, o saudoso dr. Lev1ndo 
Lopes, e que essa lei teve em I 9 li 
a approvação uuanime do Senado 
Mineiro . 

A lei 567 estabelece, como não 
poderia deixar de o fazer na espe-
cie, que seria frustrada, u~1 proces-
so breve, rap ido, como ex1ge a na-
tureza da causa, assegurador, po-
rém, completamente, do sagrado 
direito de defesa, que é de ordem 
natural, e sem o qual nenhum ma-
gistrado mineiro seria capaz de 
sentenciar, de condemnar. 

A perfunctoria leitura da lei 5ô7, 
que passo a fazer, demonstra, sr. 
Presidente, a improcedencia da in-
justa censura que se lhe fez . 

(0 orador U varios artigos da 
lei citada) . 

Sr. Presidente, si o processo es-
tabelecido na lei 567 assegura, co-
mo se vê, completamente o direito 
da defesa; si a lei 567 é um elo-
quente attestado a mais do espírito 
de ordem, de methodo, de compe-
tencia e de synthese que tanto re-
levo deram a Levindo Lopes, o dis-
positivo do pr.ojecto transferindo o 
julgamento para o juiz de direito, 
e uma outra emenda, que vou of-
fereeer, dando o recur o de ap-
pellação para a RelaÇão, mais as-
securatorio tornarão ainda o in-
alienavel direito de defesa que a 
lei 567, de 1911. por si já havia as-
segurado completamente, 
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Essa emenda, sr. Pr i dente, A approvação d a menda, r. 
a seguinte: Presid nte, impõe- e pela simples 

"Ao art. 3. •, i li fi 11e, depois de lei tura da mesma, como medida de 
1911 , substitua-se - Competi ndo 0 humanidade, em beneficio dos rc-
julga111ento e a decretação da sus- clusos sãos, que não devem ficar 
pensão ou perda do patrio poder expostos ao contagio de males hor-
a juiz de direito, com appellação rivei , e dos proprios eufermos, a 
para a Camara Criminal do Tribu- que não se podem recu ar medica-
na! da Relação, officiando 0 mi- ção e tratamento convenientes. 
ni ·terlo publico, tanto na pha e do No seu relatorio de 1918, escre-
processo como na do recurso." v eu o Chefe de Policia de então, o 

Mando ainda ao projecto uma dr . Antonio Affon o de Moraes: 
outra, nestes termos : "Si con iderarmo que as cadeia~ 

ordinariamente não dispõem de 
"Onde convier, accrescente~se: uma enfermaria, pelo que os doen-
Art . . . O producto do trabalho tes, privado do mais elementar 

executado no "Instituto Disciplinar conforto, são violentamente sacri-
lnfantil" ou nas colonias corre- ficados, transmittindo ainda aos 
ccionae será dividido em duas par- seus companheiros de infortunio, 
tcs, uma da. quaes constituirá ren- que respiram, dia e noite, no mes-
da do Estado, destinada á manuten- mo ambiente confi nado e infecto, o 
ção dos internados e outra será dis- germen devastador, havemos de 
tribu ida entre estes, como peculio, convir em que não é mais po sivel 
quando sahi rem do estabelecimen- procrastinar medidas de prophyla-
to." xia, pois que sujeitar os sentencia-

Satisfaço por essa fórma, sr . dos a contrahir mates incuraveis 
Presdente, tambem a uma das exi- dentro das enxovias equivale a re-
gencia do sr. senador Valladares stabelecer a pena de morte, aboli-
Ribeiro, incluindo no corpo da lei da da. nossa legislação ." 
uma disnosição que havia deixado Sr. Presidente, o iltustre sena-
para o regulamento. Ficam a sim dor, sr. Basilio de Magalhães, com 
re peitarlos os escrupulos de s. a lucidez e auctoridade que tão jus-
exc ., ~m cujo espírito, estou certo, ' to destaque lhe âão no Senado 
não poderia passar a suspei ta de (apoiados), offereceu ao projecto 
que o governo pudesse locupletar- em discussão opportunissima emcn-
se com o serviço dos internados, da ... 
pois, independentemente de pre- o sr. Valladllres Ribeiro: - Não 
scripção legal, os egressos da Pe- entendo assim. Acho que é mate-
nitenci aria de Ouro Preto e os ria extranha . 
proprios presos que trabalham fa-
cultativamente em se rvi ços munici-
paes, em virtude de regulamento, 
independentemente de lei, recebem 
os seus peculios e as suas dia rias . 

Envio ai nda á Mesa uma emen-
da additiva, concebida nos seguin-
tes termos : 

"Onde convier, accrescente-se : 
Art. . . Fica o go\r.erno auctori-

zado a construir ou adaptar ca-
ddas-hospitaes em localidades de 
clima salubre e propicio á hospi-
talização e tratamento de conde-
mnado~ morpheticos, tuberculosos 
ou atacados de outro mal conta-
gioso." 

O sr. Vieira Mar:qrtes . .. visando 
resolver o problema da instrucção 
e educação dos "anormaes", cujo 
desaproveitamento, escreve Binel', 
citado por Evarlsto de Mbraes, 
constitue, hoje, imperdoavel falta 
da publica administração. 

E se rroblema, sr. Presidente, 
tem mais importancia do que pa-
rece, e para isso provar, basta con-
siderar os algarismos fornecidos 
por uma estatística de 1912, quan-
do existiam 46 .000 creanças mais 
ou menos idiofas e imbecis na In-
glaterra; 95.000 nos Estados Uni-
dos; 40 .000 na França e 80.000 
na Belgica . Na Allemanlla, como 
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na Bclgica, 10 'fr das creanças em 
cdade scolar ram então "anor-
macs". 

nados, fi cando o ma i como está. 
- Vieira Marqu s. 

Sr. P~esident , o illu trndo sena-
dor, r .s1d nt nes ta Capital, ata-
cou rurdosamente as in ::; tituiçiics 
da Colonia Correcciona l e do lnsti-
tut~ isciplinnr, cuja cr ação 0 
pro1ecto ncoJ~selh a, sob n allegação 
de que o pcngo de tacs in tituiçõcs 
e fava na sua direcção, rcmemo-
rand~, como argumento, n pcsso·l 

Em todos paizc civilizados exis-
rcm escola destinadas a evitar qt;e 
os "anormaes" percam o tempo 
~la s . escola commun ' onde es c., 
HlfciJ zes, em que os alienistas en-
xerga.m les fous ef les criminels de 
dem~t~, se constituem elemento. 
perniCIOsos. Entretanto, esses ele-
mentos I erniciosos, na sua maioria 
podem ser corrigidos e aproveit~~ 
dos. Dubief aff irma que tres quar-
tos dos anormaes são educaveis 

A em:nda do genador Basi lio· de 
Maga lha.es merece, pois, a nossa 
sympathla c a approvação do e-
nado . 

Peço permissão, porém, para of-
fcrccer a ella, de harmo nia aliá ~ 
com o seu i ll~strc auctor, u ~1 a p~~ 
qucna alteraçao que nada influe na 
sua substancia. ' 

Não me pareceu feli z a escolha 
da ~sco l a Norm:\1 Modelo desta 
C~plta l para a in tituição c fun-
CCIOnamcnto de se curso. Na Es-
cola Normal desta Capital só se 
prcpa r~~ . moças, que poderiam 
s u~ceptlblll zar- e com essa compa-
nhl~ , . composta dema is na sua 
ma tOna de meninos. 

.Pr~pon h o, pois, deixarmos ao 
cnteno <1o governo a escolha do 
estabelecimento, como faz a ~men
eia para que peço a approvação do 
Sen~~o , e offereço-lhe a seguinte 
IIIOdlfiCRÇ~O: 

"N d "B _ .~ cn;1rn a a ilio de Ma ga-
lhaes • onde se diz - Escola Nor-
n~ a l Modelo- diga-se - Estabele-
CIIl~ento que ao governo parecer 
ma1s anrop riado." 

A ultima emenda, sr. Pres iden-
te, co llima esclarecer bem 0 pensa .. 
mcnto do .legislador, isto é, no pro -
ccs~o c Jul ;::amcnto instituído no 
JlrOJCcto em discussão só se com-
prehcndem as in~ra cções que pos-
sa.m dar Joga r a mtcrnaçries 110 In-
stituto. Disciplinar 011 na Colonin 
Co rrcc ronal . 

de tnste me~~ria do mnjor Tas a-
ra, que sacnflcou a Coloni<t de 
Bom Destino, que o E, tado crcou 
n<ts margens do Rio das Velhas. 

_Sr. P~csi dente, não é possível, 
m~o .é _cnvcl, condcmnar-sc uma in-
s!Jturçao, de que os outros paizes 
t~m obtido os melhores resultados, 
somente porq ue pela direcção de 
um dos seus e tabelecimentos pas-
sou. um argentão, que se chamou 
maJor Tassara, a que faltavam to-
dos o~ requisitos para as delicadas 
fun cçoes do cargo. 
Temo~ os mais justos motivos, 

sr ·. Presiden te, para confiar no cri-
feno dos actuaes dirigentes de Mi-
na e poderemos ficar tranquillos, 
P?rque o governo saberá escolher 
drrec.tores e educado res, capazes de 
suav1za r a existencia cruel das des-
graçadas creanças que perambulam 
P.elo nosso Estado , moral c matc-
nalmentc abandonadas. 

.A~sim me~ pronunciando. sr . 
P.' :srde~te, na o sou um optimista c 
VISionano, porém,. tenho motivos 
scgur.os para confiar no tin0 e no 
crltcno do r;?vcrno vendo 11111 Frnn-
co Vaz IHI Escola Prcmunitorr~ I ~ 
de Ncwctnbro" ; 11m Orlnndo Cor·-
r;.a Lopes na "Escola Profiss ional 
\ 1sco nd~ .d~ Mauá", Nabuco dr· 
A~)rc u drn grndo. sob n ndministra-
cao do Patronato de Menores, "A 
Casa de Prcserv::tciio". n nti ~rn /\sv-
lo de Menores Abandonados. sc.m 
fa l~r n o~ "Institutos João Alfredo" 
c 'Fcrr~l ra Vianna", superiormen-
te mant~dos pela Prefeitura do Rio 
de .Janc1ro, onde os menor s entre 
9 e 14 annos ão recolhidos. E' a seguinte: 

Ao art . 3. • depois de _ proccs-
sa~os - acçrescente-se _ c inter-

o. nobre senador. res idente nes ta 
Ca ~ltal , perguntava, ha di ns, neste 
recmto: "crear tribunaes especiaes 
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para menore , para que fim com 
que inttlito? ' 

Respondi-lhe então, prompta-
ment , justificando a neces idade 
irremovivel des a instituição. Pois 
bem, sr. Presidente, no me mo dia 
em que o Senado Mineiro di scutia 
aq ui ~sse importante assumpto o 
"Instituto da Ordem dos Advoga-
dos" reunia-se no Rio e resolvia 
repre. entar ao governo federal so-
bre "as vantagens decorrentes da 
creação de um juizo para menores 
dilinquentes" a se incluir na "re-
forma da justiça", em hora feliz 
confiada pelo governo do dr . Ar · 
thur Bernardes ao dr . Oaldino Si-
queira . 

A fundação de Penitenciarias, 
propugnada pelo projecto, sr. Pre· 
sidente. visa melhorar o nosso con .. 
demnado regimen carcerario, jus-
tamente havido por anachronico c 
cheio de perigos e inconvenientes 
para o Estado e para mais de 2.000 
reclusos, criminosos uns, desgraça-
dos outros, 1;111çados no carcere e 
na masmorra, pesando todos sobre 
o era rio publico, que lhes custeia a 
aliment<tção, o vestuario e o trata-
mento medico, peso morto, que nél· 
da nroduz, maculando o nome e as 
tradições cf mocraticas de Minas, 
como em linguagem repassada dE 
civismo, de fulgor e de commovrn-
te humanidade, accentuou em ma-
!!nifica entrevistn. publicadn n"'A 
Noite". de 1R de Junhn, deste an no, 
Amynthas Gomes. intelli genti ssi-
mo bacharelando da Faculdade de 
Direito desta Capital, um dos nQs-
sos mais prornissores talentos, 
npaixonado pela sciencia do Di. 
rcito, que tem em Minas verdadei-
ro culto . 

Eram essas, sr. Presidente, as 
consideracões que IT)e ctlmpria fn-
zer não só em resposta a algumas 
das objecçiíes levantadas pelo iJ. 
lustre sr . senador Valladares Ri-
beiro, mas em justificativa das 
emendas que tenho a honra de of-
ferecer ao proiecto em discussão. 
(Milito bem! Multo bem!) 

Vão á Me a, são lidas apoiadas 
entram conj unctamen te m dis~ 

cussão as seguintes 
EMENDAS 

N. 19 
Ao art. I . o Onde se di z - até 

trc dias - diga-se até quatro -
colonias correccionaes, sendo uma 
dellas especialmente para menores 
delinquentes, com a denominação 
de "In titulo Disciplinar Infanti l" c 
outra para mulheres. 

N. :1o 
A art. 3. o in fine, depois de 

1911 , substitua-se - Competindo o 
julgamento e a decretação da sus-
pen. ã? ou p~rda do patrio poder 
ao JUIZ de drreno, com appcll a-.;ão 
para a Camara Criminal do Tribu-
nal da Relação, ofticiando o Minis-
teria Publico, r a:: lo na phase do 
processo cofll·J r::~ Jo recurso. 

N. 21 
Onde convier, accrescente-se: 
Artigo. O producto do trabalho 

executado no "Instituto Disciplin ar 
Infanti l" ou nas Colonias Correc-
cionacs será dividido em duas par-
tes, uma das quaes constituirá ren-
da do Estado, destinada á manu· 
tenção dos internados e ou~ra se rá 
di tribuida entre estes, como pecu· 
J!o quando sahirem do estabeleci-
mento. 

N. 22 
Onde convier, accrescente-se: 
A~tigo. Fica o governo auctori-

zado a· construir ou adaptar ca-
deias-hospitaes em localidades de 
clima salubre e propricio á hospita-
li zação e tratame11to de condcmna-
dos morpheticos, tuberculosos ou 
atacados de outro mal contagioso . 

N. 23 

1 Na emenda "Basilio de Maga-
lhães" onde se diz - Escola Nor·· 
mal Modelo - diga-se Estabeleci-
mento que ao governo parecer maiJ 
apropriado. 

N. 24 
, Ao art. 3. o depois de - pro-

cessados - accrescente-se - ' e in-
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t rnado , ficnndo o mais como e . 
ttl . - Vieira Marquos . 

SR . PRESIDENTE: - Achan-
do-se ndeantada a hora, vou sus-
P nder ~s trabalhos, Jlroscguindo-se 
na p~oxJma sessão. 

SR · CAMILLO DE BRITO 
(pela ordem): - Peço a v. exc. 
que me con idere inscripto para fa-
la r amanhã sobre o projccto. 

R. PRESIDENTE: - O sr. 
senador se rá a ttendido. 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

Até ás 13 horas : 
Lcitu!a da acta, expediente, apre-

~cn .taça~ de parece res, projcctos, 
llldJcaçocs e requerimento . 

Segunda parte 
Até ás 16 horas: 
c.ontin uação da 3, I discussão do 

proJecto n · 5, do Senado, auctori-
zando o governo a crear até tres 
co lo ~ia.s correccioniles e uma peni-
tcncJana modelo, no Estado. 

2 .1 discussão do projecto n. 6, 
da C~milra, sobre vencimentos do 
funccton.alismo publico do Estado. 

I . 1 dtscussão do projecto 11 • 6, 
do Senado, concedendo diversos fa-
vores ás caixas Raiffeisen que se 
es tabelecerem no Estado. 

Levanta-se a sessão . 
CORRIOENDA 

O discurso do sr. senador Valia-
dares Ribeiro, da sessão de 28 de 
fl gosto, ~ahiu com diverso erros ty-
pographJcos, que •não puderam ser 
em tempo rectifica.dos . 

Entne outros: 
- "i" é, - em vez de:- isto é. 

· - penas, restrictas - em vez 
de: penas restrictivas. 

- no Instituto João Pinheiro -
em vez de: ou 1.0 Instituto João Pi-
nheiro. 

- pezar - em vez de: d~zar . · 
Tambem a pontu·ação desse di s-

curso fi cou sacrifioada 'em varios 
Joga res. 

· (Nota da tachygraphia) . 

e ão orclit ri 
34 . I SESSJiO, A 29 DE AO S-

'FO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUMMARI : - Acta. - Requeri-
mento _dos officiae de justiça de 
Ouan hacs. - Observações do sr. 
Getulio de CarvalHo. _ Parecer 
da com missão. - Projecto n. 5, 
s~bre colonias correccionaes. _ 
DJscur o dos srs. Camillo de 
Brito, Vieira Marques e João 
P!o · - RequerimeMo do sr. João 
P10 · - Projecto n. 6, da Cama-
r a, . obre vencimentos de funccio-
nalJsmo · - Discursos e emendas 
d?s ~ rs · Pericles de Mendonça, 
RJbeJro de Oliveira e Albertino 
Drummond . - Projecto n. 6, do 
Senado, sob Caixas Rai ffeisen. _ 
Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada 
llcham-se presentes os srs . Diog~ 
tle Vasconcellos, Ribeiro de Olivei-
ra, Olympio Mourão, Albertino 
Prummond, João Pio, Gabriel San-
tos, Valladares Ribeiro Vieira Mar-
ques, Miguel Lanna, ' Pericles de 
Mendonça, Francisco Escobar Ga-
n~illo cfe Brito, .1 . Montandon: Le-
VIlldo Coelho, Getulio de Carvalho 
Passos Maia, Moreira da Rocha ~ 
Alfredo Catão, faltando com causa 
participada os srs. Mi'randa Junior 
Simão da Cunha e XRvler R0lím ~ 
sem e lia, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
·O SR . I . o SECRETA RIO pro-

cede á leitura da acta da fl ntece-
de nt~, que é, sem observ'a·çlks, 
a!pprovact.a.. · 

Não h a expediente sobre a Mesa . 
Requerimento dos officiaes de jpsti-

ça de Ouanhães 
·O SR . GETULIO DE CARVAILHO 
~btendo a plavra, jttstifica ligeira-
mente e ehvia á mesa um. requeri-
J!llento dos off.iciaes de justiça e mais 
fun oeionar.t~s do fõro de Ouanhães 
pedindo o pagament~;~ · de• ,custas· ju~ 
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diciarins qu d ixaralll d r c her 
por fnlta dn rem • sn, em tempo, doi 
r spcctivos mappas . 

Oiz qu • a inte11. ificação do ser-
viço d' a li ~ tamcnto no seu rnunici-
pio, por occasião da ultima cam-
pan ha presidencial, foi o motivo 
princir ai que impediu o official dt 
crime duquell a camara de confeccio-
nar os referidos mappas. 

1<1 o fl nno pus ado o omdor, sen-
do' portador de egual repre. cn tação 
d:1qucll cs scnvcntuarios, teve occa-
sião de justificai-a mais amplam n-
tc pcrilnte o Senado. Estando-se, 
pnrém, já nos ultimos dias do fun -
cciounmcuto do Congresso, não hou-
ve tempo para se attender. 

De novo voltam os alludidos fun-
ccionari os, reclamando esse paga-
men to, c o omdor, envi ando á Me-
sa a representação pede, p~~ra ella 
a henevolencia da commi!;gão d' Fi-
nançns. (Muito hem! Muito /J em!) 

Vac á commissão de Finanças. 
Passa-se á 

1\presentacrio de pareceres, proje-
ctos indicações e requerimentos 
O SR . V ALLADARES RlBEIRO, 

obtendo a palavra , offerece e envia 
á Mesa, pela commissão de justiça 
t! Legislação, o seguin te 

PARECER 
Sobre um requerimento tle Francis-

co de Paula Magalflães facques 
A commissão de Legislação e Jus-

ti ça do Senado examinou, como lhe 
cumpria, o requerimen to do official 
da Secretaria do Interior, cidfldão 
Francisco de Pa ula Magil lhães Ja-
cques. 

Allega ellc que, . upprirnido o seu 
cargo de amanuense do Gymnasio 
cm' l899, 15 de maio, esteve fóra do 
exercício, da referida data até 18 ~e 
abril de 1904, em que foi reintegra-
do no logar de amanuensc da Sec r~
tar.ifl do Interior. 

O supplicante não juntou does. 
provando o all cgildO. A despe i to, 
pediu lhe. fosse o cit. tempo centa-
do p!tra a rapo&entadoria. 

Prcliminarm nte . 
A co mpctcncia pnra contar t mpo 

é, na cspccie, privntivil do poder 
executi vo, u melhor da Secretaria 
d;Js FinançM. A Comltituição de 
Minils, nos seus Mts. 30 c 31 ou nos 
qu trnta especialmente da aposen-
tfldoriil não co nfere egual poder ao 
legislfl tivo, cujn missfio principill, 
scnfto exclusiva , é fazer c interpre-
tar leis. Nem no m 111 'rt lo historico 
que atr<tvc:smnos sobra a este po-
der tempo paril trntar de intercs.<;es 
individuacs . 

De meriti s. 
O pedido do supp ., em que pese 

aos exemplos citados no seu reque-
rimento. não poderá - nuncil -ser 
attcndido, Dorquc contra cllc se er-
guem os dispositivos claros c ex-
pressos dos arts. 109 e 44 da Con-
stituição Est. Para a aposentadoria 
conta-se exclusivamente o tempo de 
se rviço prestado pelo fun ccionario. 
As im sendo, devcr-sc-ão hilvcr por 
inconstitucion aes todas as leis c 
actos mandilndo conta r tempo não 
prestado . 

A' vista do exposto . 
E' nMt'crr da commissão que o 

Senado não tome conh cimento do 
f('01 crime'ltO do sunp . 

Sala dils commis:;rics. 29 de ili!OS-
to de 1923. - Vallada rcs Ribeiro, 
relator . - Camillo de Brito . - Mi-
guel de Lanna . 

A imprimir-se. 
Passa-se á 

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA 
E' ann unciada il continuação da 

3. 1 discussão do segttinte: 
1 92~-PRO!ECTO N. 5- SENADO 
Provê sobre colonias aorreccionaes 

e dá outras providencias · 
O Con gresso Legislativo do Esta-

do <I e Minas Oeraes {)ecreta: 
Art . 1 . • Ficil o governo auctori-

zado il fundM no Estado, de prefe-
rencia nas zonilR cujas municipali-
dades se propuzerem auxiliar com 
c-essã·o •de terrenos apropriados e 
pecuni.ariamente, na construcção 
das respectivas obr<lls e custeio do 
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c tabel~cim nto, até tres colonias Art. 5. • E' o "Overno auctoriza-c rr~ccJOnaes, endo uma dellas 1! - , do :t . ~> • -
Pl.'CIR lmcnte para menores delin- I r .consdtruRir.' por pavl lhoes, nas 
quentes com a den . . - I margens o lO das Velha ' ou em 
"Instituto Disciplinar", n~~:~~~ao u~! , local que mai ~ CO I~ VC!liente lhe pa-
sccçiio para mu lheres I rc:er, uma p n!tenclana modelo, nos 

· tet mos do Codtgo Penal e a de pen-
~rt. 2 · 0_ Ess~s csta~el •cimcntos, der para tal fim até a quantia de 

CI!Ja creaçao fo1 auctonzada pelas 200: $ annua lmente 
leis n · 544, de 27 de setembro de 1 Art. d. o Em execução da prcsen-
1910 c 7~0, de 18 de etembro de ; te lei o governo poderá aprov~itar 
~92~, e~ao fundados c mantido de 1 te rrenos e cdificios cstaduacs e 
~on tnudad com o di ·po itivo. , abrir os ncce sa rios creditas ou fa-
a e1 n. 567, de 19 de setembro zer n. preci as operações não se 

de l 911 , e !1. lles . erão intennado , i verificando saldos das dive~sas ver-
para re!1ab11itaçllo pelo trabalho e 

1 
has orçamentarias que poderão ser 

llist_rucçao, o: mendigos va lidos, os , destinadas a esse 'fim. ' 
V<~ dJos c vagab~mclos incorrigiveis c I Art. 7 . o Revogam- e as cli sposi-
0s mcnore dcltnquentcs, entre 14 c çücs em contrario . 
2/ a.nt,JOS, co ~n~re hendidos nessas 1 Sala das sessões, 17 de agos to de 
c as:ses os d~f11udos no Codigo Pe- 1923. - Vieira Marques . 
na I c nas le1s federaes ns. 145, de 1 
12 ele julho de 1893, art. 2.•, para- O SR. PRESID~NTE . - Tem a 
t:( raphos 1. •, 2. o e 3. • e 947, de 29 ! pa l av~~ o sr. Camr llo de Brito, que 
de dezembro de 1902, art. 1. •, n. 1 a solt cttou na sessão de h ontem. 
JV . I o SR. CAM!LLO DE BRITO: -

Ar~ .. 3. o Emqu~nto não se crea- (sem_ a revisão do orador): - Sr. 
rem JUIZOS ou tn~unaes especiaes I Pres1dente, o Senado não extranhe 
pam menores, s~ rao ell es processa- I que eu venha durante dois minutos 
dos 'la ~onformt.dade do prece itua- ~· occupar a tribuna, depois de tere.m 
do na .c1 tada le1 n. 567, de 1911 , nesta sala resoado vozes auctoriza-
ccmpetllldo p0rém o julgamento ex- das como as dos nobres senadores 
clus1vamente aos juizes de direito . que ve rsaram o assumpto com tan-

Art. 4. o ~os regulamentos que to brilho . 
forem exped1dos em execução da O sr. Valladares Ribeiro: - Nin. 
presente lei, o governo attenderá: guem mais competente do que v. 
. a) o proces o de internação dos exc. (Apoiados). 
,nf ractores; O sr. Camillo de Brito:- Si não 

~1) as di sposiçõ~s dos Mtigos 49 posso ter a velleidade de ho.mbrear 
e J3 c 401, do Cod1 go Penal, no que com s . s. excs. nas theonas ex-
fo rem applicaveis; postas (nrio apoiados)venho, todavi a, 

c) a religião CJU e os intern ados decl~t ra r ~ue represento e represen-
proft•ss;trcm, cuja pratica fac ili tará; t~re 1 aqn1 uma. ohalange. que póde 

cl) a prohibição terminante de mw ser av.uerrtdil como a dos no-
qll aesqller cnstl' rros corl . . bres senadores , mas que se com-

c · o . otacs, d . . . c) rt consolidaçfl·o dfl s d' · õ nr::~z num gran r pnnctol o. que tem 
• c c. 1Spos1ç es · 1 t 1 • • p · em vigor sobre a materia. nnr sr. o, e emen o 11stonco . ors 

f) 
0 

' nfl<>. miiH'Iros, oue fizemos memora-
di reito ~~n;~~~r de met~ores qt.lc. terá vet cnmnanhil oa ra i1 organizacão 
dade qlle c ntra~ar ca a m~lni Cipa 1- orimorosil da it~s ti ca, vamos resta-
allx ilim E. ' em accorc 0 par_a hclecer n;1 srs~ao ilC tllal uma lei 
ni strfl ti o stado c. o pesso~ l admt- ::~nnch roni cn. repeflida por todos 

' .vo e, re~pec t1vos venc1111 entos, n11 n nto~ rc~niril m nrste regimen de 
com P1 escnpçao dos seus deveres ·/'1 ·d d ? 0 f , regimen di sc iplin ar o r 1 t ' 11e' ~'~ e. e acto. a le1 de 3 de ' ' cem e nau- rl PzPmhro d 1841 f · r ~za dos diversos se rviços e as abri- . e . ilZ ia co.m_o essa 
gações tdos internados ri ~ .1 9! 1, entrej!a ndo as decrsoes ju. 

· dtcrarras aos delegados de policia. 
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O sr. Valladares Ribeiro : - Era 
111uito mais benigna. 

O •·r. Camillo de Brito: - A lei 
adun l de 1911 fez uma razzia com-
pleta contra todos aqu lles que não 
ten ham tenrrf.os - os vagabundos, 
os 'ic;oso , os in .clicitados, os mer.. 
digas. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Lei 
para escravizar o pobre I 

O sr. Camillo de Brito: - Lei de 
escravidão contra os pobres, lei con-
tra a caridade christã. Por que, 
srs., incluir um disposi tivo como 
esse na nossa sabia collecção? Na-
quelle tempo haviam sido creados 
ns delegados de policia formados, 
exigindo-se que esses jovens fossem 
versados para a magistra tura. Mas 
a policia não chegava. Passavam por 
cl la como balões de ensaios e es-
ses balões cahiram, nada produzi-
ram, porque não ha quem possa fa -
zer a inversão do que está na or· 
dem . A policia na magistratura, é 
uma completa anomalia. Repugna 
tnnt aos principias li he raes. que 
nunca se viu em parte alguma uma 
disposição dessas. 

O sr. Virira Marques: - Mas v. 
cxc . está barnlhando . Nem o pro-
iecto, nem a lei de Hlll d~o it n" · 
licia essa fun cção. S~o apenas prc-
pa radares. 

O sr. Camillo de Brito: - Ouvir 
testemunhas e julga r, sã0 attribu i-
rõcs similares . 

O sr. Vaflndares Ribeiro:- Quem 
prcna r a, julga. 

O sr. Camillo .rll' Brito : - Our.m 
prepara as provas está organizan-
d0 o iulgamento . 

Formar culpa é reunir elementos 
nn ra i nllm r. O a c to funccionnl tem 
a mrsmissima natureza e as mel'l-
mns conseq nrncias . 

() sr. Vieira Marqurs: - V . ex c. 
cs tú enganado quando diz "quem 
instrue illl !!a. " Nos te rmo~. M i ui . 
zrs mtiiiÍC'ipaes instruem 1 . cau-
~;1~ sfto .inlga das pelos jui zes ct di -
reito. 

O sr. Camlflo de Brito: - Isso é 
1111 lin ~r uagem dos processos, quan-
do sr tratn de .iul g-amento defini ti -
vo . Mas a formação da culpa tem 

muito despacho, muito incidente que 
é decidido, o delegado de poli cia 
decide. 

sr. Vieira Marques: - V. v. 
cxcs. se insurgem contra os delega. 
dos de policia, entretanto a policia 
é que garante as nos as vidas, as 
no. sa propriedades. 

O sr. Vafladares Ribeiro : -
E' dever della . O que, en-
tretanto, ella não garante é a jus-
tiça. Essa. vamos pedi r ao juiz . 

O sr. Camillo de Brito: - A po-
licia é preventiva e repressiva. !\ 
sua missão não se afasta dis o. 
Pergun to: formar culpa é exerci cio 
policial repres ivo ou preventivo? 
D todo, não. O julg'amento, a for-
mação da culpn, collccção de pro-
vas. tudo isso deve ser entregue a 
juizos independentes . Os delegados 
de policin ão nomeados pelo go-
verno e demissíveis pelo poder exe-
cutivo: os juize são vitalícios e ir-
removiveis . Têm essa !'I prerogntivas 
•!e indepenclencia. Os delegados, 
quando a politica se dirige para o 
ponto a, lá vão ter ta mhcm. Acom-
patrham a politica . Não é. pois, 
curi~l conferirem-se attribuições 
de i uizes aos delegados. 

O sr. lfieira Marques: - Entre. 
tanto, v. ex c. votou a lei de 191 1 . 

O sr. Camillo de Brito : - Outro 
rra o pensamento naquella época. 
A co mmissão de Legislação e Jus-
ti ·a en tendia então que os delega-
dos exerciam fu ncções diversas por-
que eram paizano . Devido a isso, 
ell cs tinham capacidade para for-
mar culpas. 

A lei de 1911 diz isto: "Art. 2." 
Compete :i. auctoridadl' n liciil l o 
prel)aro do processo para a intcr-
nacão . .. " 

De modo aue era il policin, não 
di go dn Canitat. mas do interior . 
ouc c>st11va incumbida de fazrr n 
in ternac;ão dos va dios. mendigos e 
v:umb un dos. Qunlauer eleit0r flUe 
r ,..~sr ;ís 'll'li<I S e votnssc rnntm o 
rlr• ln(!'n dn ia IOQ'O ~P.r i pt""'' ~ ri " 

n sr· 1\ /lll"'' ion Dmmmnnd: - V. 
rxc. faz iniusticn á polici11 e no 
nroccsso c!'!tnbelecido na lei de 
191 t . 
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O r. Camlllo de Brito: - Não 
á policia; a policia é seucialmeute 
investigadora, porquanto ella tem a 
co.mpeteucia de iniciar os processos 
cnmea. 

rncjam são trabalhador s, immi-
grantes, c a? lado de ·te · os pa-
tronatos agncola . Es a lei por-
tanto, fica rit tambern letra 'morta 
na legi I ação. O sr. Vieira Marques: - Faz-se 

lambem prova perante o juiz . (Ha 
outros apartes). 

O projecto, porém, tem uma 
grande utilidade: manda collocar 
em lagares apropriados os menores 
deli~quentes, entre 14 e 21 annos. O sr. Camillo de Brito: - "' ... 

essa lei, depois de sanccionada,pas-
sou a ser letra morta, inteiramente, 
nas nossas collecções. Só uma Co-
lonia Correccional fundou-se, sem 
resultados. Taes foram os abusos, 
que foi preciso fechai-a. Nenhum 
governo teve animo depois de fun .. 
dar nenhuma outra. 

Al!ora, no Congresso das Muni-
cipalidade , entenderam os presi-
dentes das Camaras de afastar n!l 
vadios, vagabundos e mendigos das 
suas cidades. Mas, srs., eu appel-
lo para os nobres senadores que 
moram em localidades importan-
tes: existem por lá mendigos P ,, _ 

i!llhundos? ha por lá vadios c rer. 
tnrhadores da ordem? Como pedir 
uma lei nesse senticfo quanqo o nt!r 
vemos por toda parte são os pio. 
ncirn, "" trabalho, os rferruhndorPs 
rhs nossas mattas. os ::~m~:.,~''" "" ·' 
das terras. os valori7:adnres dos 
campos, os artífices e os operarios? 
Onde os vadios e va,g-abundos para 
ns colonias? Na Capital. n~o os vr.-
,io. Nas cidades da mat11, onde o 
trab:~lho é intenso e prodnctor. co-
mo Pontr. Nova, Juiz dP Fóra, Leo. 
nolcfina. C11tagunzes. não me r.onst11 
one existam . Essa lei , port11nto. fi -
rrm tomo disse. letrél mol'tll . por 
f~ lt:1 de execução. 

~ao ha mt!ito tempo apresen tei 
aq ur um proJecto, pedindo ju:-;ta-
mente isso, isto é, que os menores 
delinquentes fossem processados c 
julgado em segredo, fóra da audi-
encia publica; que houvesse para 
elles uma custodia muito particu-
lar, querendo desse modo proteger 
a juventude. 

Na legislação de todos os povos 
cultos, e nesse sentido appello para 
o testemunho dos nobres senado-
res, ha um tribunal especial narn 
os jovens delinquentes. Nos Esta-
dos Unidos, na cidade de Nova 
York -acabei de ler isso- ha um 
recolhimento especial para os po-
bres encontrados nas ruas, para os 
menores abandonados, e recolhi-
mento dirigido até por americanas. 
por senhoras. 

O Instituto dos Advogados dis-
cute presentemente R creação de 
tribunaes especiaes, e isso é uma 
necessidade. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Si 
v. ex c. me dissesse o modo pelo 
qual vão ser instituidos esses tri-
bunaes, eu agradeceria. 

O sr .' Camillo de Brito: - A 
constituição deites depende de um 
projecto que o nobre senador ain-
da não apresentou . (Risos) . 

Estou certo de que a collaborn-
ção do nobre senador fará appare-
cer essa instituição, que será uti-
lí ssi ma. Esse trabalho deve ser 
commettido a competentes, a ho-
mens de sciencia, a psychiatras a 
medicos de nomeada. . . ' 

A(Yo ra. o nobre senador anresrnta 
11mn outra lei. em moldes novos. Não 
{·o noder executivo que a var cre::tr: 
~fi" :~s n,unici1111lidade!' que pedi -
rnm II II Ctori z!lç~o . cnmo e~t~ nn 
Projerto. pn ra se fundn r no Estndo. 
"de DreferenciR nas zonas cui11s 
rnunicioalidndes se Dronuzessem au-
xi liar com terrenos anropriados e 
nccuniarinmente. até tres colonins 
r o ·reccion11es ... " 

Mas, estou certo. meus ~enhores. 
que as municipalidades não querf>-
rão essas colonias . O que citas ai-

O sr. Valladares Ribeiro:- Em 
Minas, temos poucos psychiatras . 
. . O sr. Cam/llo de Brito: - Não 
faltam notabilidades em Minas e· 
no Brasil inteiro. 

O sr. Vieira Marques : - De-
pois, não se trata de loucos, não 

ha nece sidade de tanto especialis-
ta a sim. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Foi 
o nobre senador que disse que prc-
cisavamos de psychiatras. 

O sr. Camillo de Brito: - Por-
que estou convencido de que todos 
nós entendemos um pouco de psy-
chiatria. (Risos). i apparecer 
aq ui um louco, que Deus nos livre, 
logo o conheceremos, pelos gestos, 
pelos modos. 

Esse instituto, além d s psychia-
tras, deve ter tambem juristas e 
deve ter paes de familia. Homens 
solteiros, aquelles que não conhe-
cem, que não estão em contacto 
com a alma infantil, que não estão 
em relações constantes com as crc-
ança. , não devem fazer parte des-
ses estabelecimentos. S. ex c. o sr. 
dr. Arthur Bernardes, em um do~ 
seus relatorios, desenvolveu e mui-
to bem a theoria, hoje acceita, de 
que para o professorado devem ser 
preferidàs as solteiras ... 

O sr. Vieira Marques: - Mas 
isso, não por falta de capacid~de, 
mas porque os deveres domeshcos 
prejudicam muito os encargos das 
professoras. 

O sr. Camillo de Brito:- Volto 
a ttatar dos tribunaes correccio-
naes. 

O illustre senador, sr. Vieira 
Marques, delineou uma obra bene- 1 
merita . Si fundarmos em Minas es· 
ses tribunaes, teremos feito real-
mente um trabalho meritorio. Por-
que razão havemos de cruzar os 
braços e csper ar que o federal 
nos mande uma lei de lá? Não têm 
sido de Minas as iniciativas de 
grandes reformas? Na educação, 
na instrucção publica, a primazia 
não tem partido de Minas? Não 
têm sido os nossos regulament0s, 
nesse e em outros departamentos 
da administração publica, paradi-
gma para outros governos, para 
outros Estados? Porque não pode-
remos lançar um projecto ind~pen
dente das instituições e das leis fe-
deraes? (Apoiados) . 

Sr. Presidente, o meu intuit.o é 
mostrar que não devemos deixar 
que vingue por um momento essa 

lei de 1011 , lei 567. lia não é 
obra do senador Levindo, como 
v v. excs. dis eram, um grande ju-
risconsulto e um processualista v ·-
nerado. Foi apresentada na Ca-
ma r a dos Dcputad s . Lá discutida, 
veiu para o enado e aqui soffrcu 
emendas da commissão de ·Legisln-
ção e justiça. Pertence, quasi todn , 
aos joven da Camara ... 

O sr. Vieira Marques : - Ass -
guro a v. exc. que vi o nutogrn-
pho dessa lei em mãos elo clr. Ame-
rico Lopes, filho do dr . Levindo . 

O sr. Camillo de Brito : - Foi , 
não obstante, apresentada nn a-
mara dos Deputndos e lá soffreu 
debate e emendas, vindo depois 
para o Senado. 

O sr. Vieira Marques : - Em to-
do o caso, si não teve nqui inicio, 
teve a conclusão. 

O sr. Camillo de Brito: - 1\p-
provamol-a, mas logo depois foi 
e lia revogada. 

O sr. Vieira Marques : - Não 
está revogada . 

O sr. Camillo de Brito: - Está 
aqui a revogação~ ~· feita por lei 
do anno passado, já do govemo do 
sr. dr. Raul Soares. 

Lei n. 839, de 28 de setembrq de 
22· passa para os juizes munici-
pa~s o preparo e julgamento dns 
causas até 500$000; dá ainda a es-
ses juizes as attribuições criminaes 
constantes dos §§ 1 e 2 do art. 2:" 
da lei 797. Diz mais que as attn-
buições dos delegados de policin 
da citada lei passarão a ser exer-
cidas pelos juizes de di rei to . . . etc. 

O sr. Vieira Marques: -- Mas v. 
exc. está inteiramente equivocado. 
Essa· lei não trata de colonias cor-
reccionaes. Onde a revogação da 
lei de 1911? 

O sr. Valladares Ribeiro: - Vir-
tual. 

O sr. Camlllo de Brito: - Estil 
claro que é uma revogação impli-
clta. 

O sr. Albertina Drummond: :-
A lei revogada trata da formaçao 
da culpa. . o sr. Vieir-a Marques: - Apara-
do. 
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. O sr. CamilJo de Brito: _ Estou 
drze!rdo que não houve uma revo-
gaçao expres ·a. De de que se tira-
ram do~ d~l~gados de policia todus 
a~ attrrburçoes relativas á fo rma-
çao da cu!pa, como poderia conti-
n.uar em vrgor essa lei? Está impli-
crtamcnte revogada. 

E' uma quelitão apenas de pa-
lavras. Toda vez que ·e incumbe 
a uma ~uctoridade de colher pro-
vas, es t~ se foilnando culpa. 

Depors, meus senhores, quando 
se deu essa attrib uição para os dt 
legados de policia houve um gm n·· 
ele clamor . Attentou-se até contra 
o elemento historico. Hoje, esse 
clamor continúa, porque realmente 
os delegados de policia, apesar de 
formados em direito, nunca exer-
ceram essa attribui ção, nem podiam 
exercer. 

O sr . Vieira Marques: - Então 
é contra a policia de car-v. exc. 

reira? 
O sr . Cami/lo de Brito: - Não 

ternos a policia de carreira. Si ti-
vessemos, ser ia outra cousa. 

O sr . Vieira Marques: - V. exc. 
é contra os delegados formados, 
logo é contra a policia de carreira . 

O sr. Camillo de Brito: - Vou 
responder ao nubre senador sobre 
uma outra parte muito importante 
do seu discurso. 

A comm rssao formulou urnn 
emenda, restabelecendo os artigos 
1.040 até 1.049 da Consolidnção 
Estadual que entrega os processos 
aos juizes de direito . 

E' o chamado processo de alça-
da, onde a defesa do reu é com-
pleta, e creio que o nobre senador 
nesse sentido está de perfeito ac-
cordo. 

O sr. Vieira Marques: - E' en-
ga no de v. exc . 

O sr. Cnmillo de Brito: - Ha 
outras apresentadas pelo illustre re-
lator e que a com missão acceita. 
Elias podem ser todas votadas, 
porque completam ou esclarecem 
muito o processo . 

A commissão não acceita a apre-
sentflda pelo sr. senador Albertina 
Drurnmond, nem a parte do proje-
cto que manda manter essa lei . 

~cu scnh r ·, o meu nohrt 
anug ' senador Vieira Marques 
t rn uma visá b ·llih:;i mn de todo~ 
os . f~ctos da vida sol:in l c tia vida 
polrt~ca, e quanto ao seu proj ccto. 
c'!' lrnha. gemes, s . ex c. não quiz 
drzer, por modeslia, qual o stu 
gra nd alcance. Ellc, no seu bojo, 
envolveu tambenr a completa revo-
gação de. sa lei . Pois si s . ex c 
eMabelece colonia ·~ rqr reccionacs 
c:ó mente quando as Canréll'as pedi-
rem .. . 

O sr . Vieira Marttucs: - Só-
mente, não : de preferencia . O n1 · 
bre senador c o scniHior Vall ada 
res Ribeiro es tão vendo no projl'-
cto, d:sdc o prinripio. cousas que 
cllc nao tem nhsulutamente . 

O sr. Camillo dt• Brito: - Ma !i 
11caba inteiramente com a attr ihui·· 
r;ão do governo . 

O sr. Vieira Marques : - Co111o 
acaba? E' exactamente o contra-
rio! 

O sr. Camillo de Brito : - Fica 
sujeito á vontade elas Ca nJa rn~ 

Devo ainda uma consideraçflo no 
nobr-e se!tador . Disse s . exc. que 
era precrso separa r nas colon ias 
um lagar para os menores :lllor-
maes, de nccordo com a emcntl:• 
apresentada pelo illustre senador, 
residente em S. João d'EI-Rei. 

O sr. Vieira Marques: - Não, 
senhor . Pedi apenas uma alteraçiío 
na emenda do senador Basi lio -
que, em vez de Escola Normal da 
Capital, se di ssesse - estabeleci-
mento que o governo julgasse mn is 
apropriado. 

O sr . Cnmilfo de Brito : - Que-
ria refutar em duas palavras essa 
opinião. Não ha, no rigor do ter-
mo. menores nnormaes nos estabe-
lecimentos de ensino . São menore!i 
foefractarios. mas não são anor-
maes. São creanças que têm ape· 
nas um atrazo no desenvolvimento 
da rnemoria ou da intelli gencia , 
mas que de um dia para outro apr . 
sentam-se com toda lucidez. !I. hi s-
toria nos dá di sso exemplos cons-
tantes. S. João Chrysostomo c 
creio que o padre Antonio Vieira, 
na sua mocidade foram retracta-
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rios e, entretanto, mais tarde foram 
verdadeiro genios I 

Isso pertence, meus serth rcs, 
uão á psychiatria, ma~ a uma ou-
tra scieucia, que c a pedagogia . 
Não ha necess idade de colouias pa-
ra essas creauças . 

O illu, tre senador Basilio de Ma-
galhães ci tou a escol:t allcmã 1/ilfs-
chu/e, achando-a muito boa. O re-
glmen allemão é diverso do nosso. 

Aindà ha pouco vi ·itei aqui um 
collegio allcmfio c fiqu ei admirado 
de ver lá 11111 quadro de honra. ou 
contra isso, porqtlc acho que é 111n 
meio de despertar o odio e a in-
veja. 

De modo que, tanto a emenda do 
sr. 8:-tsilio ele Magalhães, como a 
subcmcnda do sr. Vieira Marques, 
acho que deveriam :er separadas 
para constituirem propos içfto à 
parte, afim de ser melhor estudado 
o assumpto . 

São es a , sr. Presidente, as 
considerações que tinha a fazer por 
parte da commlssão e peço que se-
jam npprovadas todas as emendas 
do sr. Valladares, assim como as 
duas da com missão. (fl.,uito l1em; 
muito bem!) 

O SR. VIEIRA MARQUES (sem 
rl'visão do orador) : -- Diz que não 
pretendia tomar parte hoje no de-
bate, não só por doente, mas .Por 
julgflr desnecessíl ria a sua pre ·en-
ça na tribuna, visto não ter surgido 
ú tela da discussão nenhum argu-
mento novo, que exigisse de sua 
parte resposta ou esclarecimento . 

Vem, todavia, em attenção ao 
illustre senador que occupou a tri-
buna, repisar mais uma vez materia 
já debatida e solicitar, com a devi-
da venia, á illustrada commissão a 
1 ctirada das duas emendas offere-
cidas em sessão anterior, emendas 
que, no seu entender, obscurecem 
em muito o processo estab~lecido 
no projecto. 

O sr. V nlladnres Ribeiro -
Não apoiado; ellas não fazem mais 
do que adaptar um processo já ern 
vigor . 

O sr. Miguel Larwa :- Si v. ex c. 
apre entasse uma menda melho-
rand o processo stabclccido nir 
lei n. 5fi7, cu, de minha parte, não 
rtluCtaria 111 r tirar a emendas. 

O sr. Vieira Mnrctues: - Acho 
que a illustrada commissão tem to-
da competeucia par a isso, · o ora-
c! r acccitaria de bom grado n:io 
só essa corno toda c qualquer ou-
tra suggcstão qu · tendesse a me· 
lhora r o projccto . 

Pas!>n o orador a def ·nder os va-
rios dispositivos do projecto ataca-
dos pelo relato r da commissfio, n:t 
. essão passadn . 

EJ! pCnd consiclcraçlics sobre :t 
lei n. 5fi7, de 1911, da auctoria do 
notavel jurisconsulto dr . Levindo 
Lopes. 

Não se acha absolutamente re-
vogacln essn lei, diz, porque, si foi 
posteriormente passada para O!; 
juizes n competencia parn a phn~c 
ordinatoria dos processos crim •s , 
cous:t hem diversa é o preparo do 
processo cspecinl ele intemação de 
menores em cnlonins corrcccionacs. 

Louva a iniciativa do governo 
mineiro dando os primeiros passos 
pnra a formação da poli cia de car-
reira com a creação dos delegados 
formado!~, e mostra qne não repu-
gna tanto, como nffirmou o prec · 
dente orador, a intervenção dos de-
legados no preparo de certos pro-
cessos, em que tem sido até sobre-
modo proveitosa, como por exem-
plo nos process.os de indemn iza-
ção por accideutcs no traba lho, ou-
de, apesar de serem vultosos os in-
teresses materiaes com que jogam 
não se sabe de um só delegado que 
se tenha deixado desviar do cami · 
nho dos seus deveres, por quaes-
quer paix~es ou sentimentos in-
confessaveis. 

Declnra estar pela emenda do 
sr. Albertina Drummond, suppri-
rnindo a referencia, feita no proje-
cto, á desejada creação de juizes 
ou tribunaes cspeciaes para meno-
res, e mantendo pura e simples-
mente a parte do art. 3.", em que 
se dispõe ser o processo da inter-



nação o estabelecido no I i n. 507, pelo meno , ubscriptas pela 'com· 
dc019ll. missão ~c L gislação e ju tiça, 

eclnra-sc favornv •I a diversas por ta.l forma o alteram em pont 
emendas do , r. Valladarc · Ribei- essencial, que quasi o inutilizam . 
ro, continentes de matcria que for- Por outro lado, deixar 0 Senndo 
çosnmcntc ha de ser consagrada de approvar tacs emendas, llerin 
no regulamento a ser feito pelo go- ~e certo modo clesauctorar ou me-
vemo i mas, ít npprovar o Senado lntdrar a commis ão. 
:t!-. duns em ndas subscriptas por .O sr. Miguel Lawza: - Eu, de 
toda a commissão, urna dcllas mo- 111111ha parte, não me sentirei mc-
difican~o csse1~cia lmente o proces- lindrado. 
s de 111ternaçao c tornando-o tãJ O sr. Val/adarcs Ribeiro: _ Eu 
n~oroso c passível de chicanas, que, me sentirei. 
d1 z s. exc., nenhum menor vadio O sr. João Pio: - Pelo apar-
vicioso, etc., i ni, em tempo a i ~ tcs dos nobres 'senadores, vê-se 
gum, parar na colonia corrcccio- bem que a propria commissiio não 
na I, prefcririn antes fosse todo 0 c~tA unida . Ora, as com missões 
rrojctto rejc.itndo (nlio apoiados) sao orgãos consultivos, devendo 
porque, acc.:e1tas tacs emendas, de- os seus membro estar · cmprc de 
sappareceria todn a razão de ser accordo. 
do projcdo. Nenhum govcmo iria ~as, resumindo: si votarmos o 
construir colonias, despeudendo 1 projecto como está, iremos melin-
cnormes quantia , para serem ha- drar a commissiio; si approvarmos 
bitadas tão sómcntc por moscas as emendas, desgostaremos 0 au 
como succedc a certo casino, que ctor do projecto, que muito natn 
c~nhece numa estação de aguas ralmente verá o seu trabalho 
rr11ncraes. como disse, muito sacrificado. 

Mostra que o processo da lei n. Nessa~ ·condições, venho reque 
!íô7 não é vcxatorio da Jiberdad~ rer o adramento da discussão, por-
ht~mana, porque o julgamento é que, eu, pelo menos, não sei votnr 
fe1to pelo juiz de direito, com re- no caso. · 
curso para a Camar.a Criminal do O ~rojecto voltará, assim, :í 
Tribunal da Relação, de sorte que commrssao,· e esta, depois de me-
assegura, em duas phases, a defesa lhor estudo sobre a materia, darft 
dos infractores . ' o seu parecer 'definitivo . (Mui/o 

Além disso, foi grandemente me- hem!) 
lhorado pela emenda apresentad:1 V ai á Mesa, é lido c entra con 
po~ s. ex c~ , tornando obrigatoria jw~ctamente em discussão o 'sc-
n mtervençao do Ministerio Publi- gulnte 

RI!QUERTMENTO C?, no processo e julgamento, as-
~ ~m como na phase do recurso. ' 

O que não julga possível é trans-
:e:ir, com~ ~e pretende, para oa 
JliiZes de d1re1to ou para 'Os munici-
paes, onde os ha, a competencia 
para o preparo do processo de in-
ternação, porque, para tanto não 
disporiam de tempo, dadas as' mui-
tas e mui complexas attribuições 
que jft incumbem a esses juizes. 

O SR. )OJi.O PIO: - Sr. Pre-
sidente, segundo 'as declarações do 
nobre senador residente em Pal-
myra, parte das emendas apresen 
t~tdas a esse projecto, duas dellas, 

. Requ; remos o adiamento tln 
dr scussao do projecto n. 5, para 
qt!e _este volte á respectiva com-
m1ssao. 

S. R. 
Sala das 'sessões, 29 de agosto 

de 1923 . - João Pio . - Ribeiro 
de Oliveira. 

O SR. VALLADARES RIBEI-
RO : - Sr. Presidente, como 
membro .da commissão, faço .meu 
o requernnento do sr. senador 
João Pio, porque acho, data venia 
que as commissões ;devem faze~ 
tudo para merecerem a confiança 
do Senado. 
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· A commlssáo de Legislação e 
')ustiça ,terá, assim, pportunida-
de 'de examinar de novo o a, um-
pto e na proxima sessão dirá o 
que pensar a respeito. (Muito 
bem!) 

O SR . VIEIRA 'MARQUES: -
Por minha vez, sr. Presidente, de-
claro ao Senado que concordo ple-
namente com o adiamento da dis-
cussão. (Muito bem!) 

Ninguem mai pedindo a pala-
vra, obre o requerimento, c!lcer-
ra-se a discussão, e, procedendo-
se á votação, é o mesmo 'approva-
do, ficando adiada a discussão do 
proiccto. 

E' annunciada 'a 2. • discussão, 
por artigos, do seguinte: 

1923 - PROJECTO N. 6 - CA-
MARA . 

Dispõe sobre vencimentos do fun,-
ccionalismo e dá outras provt .. 
dencias 
O Congresso Legislativo do E;-

tado de Minas Geraes decreta: 
Art. 1.: fica approvada a ta-

bella annexa de vencimentos. 
§ 1. • Os vencimentos da tabella 

só se referem aos funccionarios ti-
tulados com assentamento em fo-
lha. ' . 

§ 2. o Os vencimentos dest.a ~et 
vigorarão emquanto a deprectaçao 
da moeda nacional fôr maior de 
55,55 olo (cambio de '12 dinheiros 
esterlinos por mil ·réis). Desde 
que o cambio se mantenha a ~s~a 
taxa ou acima delta durante sets 
mezcs consecutivos. voltarão a 
vi gorar os vencimentos anteriores, 
com a bonificação do art. 6. o, da 
lei n. 798. de 1920 . 

§ 3. o A tabella começará a vigo-
rar a 1 . o de janeiro de 1924 . 

Art . 2. o Ficam supprimidos, 
desde 'já, os cargos de: . 

a) archivista . da Secreta na do 
Interior; 

b) auxiliares de escripta e col-
laboradorPs. em todas as reparti-
iíPs rio Estado: 

c) musicas clistinctos nas b~n-
'l't . . •M·'·'f das 1111' ares; .. , ... ,, .. : , 

A. s.-37 

d) arvhivista da Secretaria d'l 
A~ ricultura. 

§ 1. o O 'serviço de archivista 
será feito por um funccionario de· 
signado pelo Secretario. 

§ 2. " Dentro da verba consigna-
da em ·orçamento, os Secretarias 
de Estado contractarão os empre-
gados necessarios ao desempenho 
das funcções até agora .exercidas 
pelos funccionarios a que se refere 
a 'letra b deste artigo. 

§ 3. o Estes empregados terão a 
denominação de praticantes, com 
gratifir.ação mensal até duzentoll 
mil réis. 

§ 4. o 'Não farão parte do qua-
dro do fuhccionalismo estadual, 
sendo-lhes, porém, assegurada 
preferencia, em egualdade de con-
dições, para nomeação de ama-
nuenses, mediante concurso . , 

Art. 3. o Ficam supprimidos, 
quando vagarem, os cargos de: 

a) inspector e contador da Se· 
cretaria das Finanças; 

b) sub-directores e auxiliares da 
Oirectoria de 'Fiscalização; 

c) ·secretario da Directoria .de 
Hygiene; 
' 'd) um Jogar de 1. o e tim de 2.• 
conferente 'da Recebedoria de Mi-
nas no Rio de .Janeiro. a qual re-
nartição passará a denominar-se 
Delegacia do Thesouro de ·Minas 
Gcraes. ' 

Art. 4 . o E' o governo auctori-
7.ado a supprimir os cargos aue 
julgar desnecessarios ao serviço 
do Estado. · . 

Art. 5 . o E' o governo auctori-
zado a supprimir as feiras de ga-
do que forem desnecessarias, in-
corporando o .'respectivo imposto 
ao de exportação, podendo conce-
der o uso de seus edificios, cur 
racs e balanças ás municipalidades 
oue se proponham 'a mantel-as 
sem cn us para o Estado. 

Art. 6. o E' o governo aucton-
zado a reorganizar as Secretarias 
de Estado e as outras repartições 
e se rviços publicas .que ache ne 
cessaria, alterar as denominações 
e ilttribuições dos diversos ca\gos 
c dis'tribuir o pessoal do modo que 
julga,r mais conv~ni ente . 
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Art. 7. • E' o governo auctori-
zado a remodelar a C~flca Benefi-
c nte dos Funccionarios Publlcos, 
de modo que ella venha a ter CXiS• ' 
tencia autonoma, podendo elevar 
a contribuiÇão 'dos soei os. 

Paragrapho unico. ôs auxílios 
pccuniario do Estádo em cada 
anno nâo poderão, em hypothese 
alguma, exceder o total das con-
tríbt ições 'dos socios no mesmo 
an~o. , 

Art. ·a. • .Quanào o c a ~ps de 
àirectore ' da Escola NQ.rmal Mo-
delO e do Gymnaslo Minejro lo-
rem _e~Ce rcid,o~ P.qr: 1 Jentçp dqs re-
~~~c! vos est~!J~le.cn:nentos, os ven-
~imenfos daquel(cs (dir cto.r~s) 
seJã'o- . os , dest~" {le~ tcs) 1 'flccresci-
aos da differença até o tixado nas 
fábetla~ pa~~ os alltlâidos cargos 
de directores. 1 , 

Arf. 9. • Fica creil~~" ma· ', uma 
1\ ,... " ' V(' f ?i n • ~ St;,cÇao n~ S~ (etgrt , a ,PoliCia e 

Sllpprtmt8os. ,9. , qlJ(Ires de · encar-
~egadas. e a4xiliares de estatística 
e ic!l~\i'ti~Çáçãq .,, , ; I • \ 
, Art 10 . ,~)·~ , ecret.arta, .da~ ... Ft· , 

nanças o mspector do ·.~hesouro 
Pf~.eherá os vencimentos ae dlre 
c or.i ;. ,.,, "' q h ·1·" ,,.. . 
. §1 , .: O cot;~ta o r -P~fcteberâ · os 

vencimentçs de 1p·2 0.$000 ., ã· ~.o ô gu!l ,livros tex: • fl ca-
fe'gõria ~ v~fitagehs de chefe 'de 
secção. . ~ ~y •• ,.~ , • 

§ 3 o Os sub-dir.~ctores .déj.. hDJ-
rcctoria _çle fiscalização perc~be· 
rão ·os vencimentos de lQ;200$000 
c qs tres auxiJ.lares da n]esma Di-
r<.:d?ria, 8:400$000, p.or. ,ilPflO. 

Art. 11 . ,No~ ve~çil)lento~ dos 
\r i~!H~ e ~-~~~~.as-~isçaes, . ç t,á 'iq-
clu do o auxilto para aluguel de . ~' ~ casa. . .. 1 , ~ará~rq h o, t~ 1ico .• ,Q vigja que 
habit~r. sa ·a .'porrf~~jarlo ~off~~r~ 
nos seus :yeqft nento o desco,nto 
de 240$QO ."PR apno1 .c._p, g~tarda
f.\;çal em eguae~ . 'conchçoes o des· 
COl\tO de 120$000. ,, 1 , , 1 , 

Ar,t .. ,.t2., A secretaria ,da Junta 
Commçrcial terá o. seguinte pes-
soal: um 'chefe de secçã,o, um+!,'>ffi-
cia,l, um amanuense e ur\1, porteiro. 

§ 1 . o li. o çhl!fC rÓ~ ~~cçãp1 çttte 
será de livre nomeação e demtss~o 

do ·governo, competem ns attrlbul-
Çile conferidas ao secretario da 
Junta p~ l a lei n. 51, de 5 de Ju· 
lho de I 93, e pelo regulamento 
que 'baixou com o dec. n. 4.375, 
de 2 de maio de 1915. 

§ 2. " O chefe de secção não 
terá vencimentos dos cofres publi-
co ·e perceberá, pelos actos que 
pratu:ar, os emolumentos attribui-
dos pela citada lei e regulamento 
au se tetario da junta. 

§ :1 . ' Estas disposições entrarão 
Clll yigor, desde já, independente· 
meute ~a reforma da junta Com-
mercial, que o goveruo é auctori-
zado a fazer, com poderes de re-
ver .. e .!\lterqr os emolumentos das 
tabellas annexps ao decreto citado. 

Art. 13. Nas collectorias de 
grande móviménto poderão, nos 
casos permittidóS pelo Regulamen-
to, ser a@littipos 'attxjliares com 
gtil~ific'ação .me,nsal qu~ .. · não exce· 
dera de 250$000 para as , da Capi 
tal e juiz de Fóra, e 200$dOO para 
as outras, .• • 

Art. 14. A investidura IIIJ car-
gq Q.e é'\ll!éJ(lUen e e f ar~ , poç con-
cursq se çlqJ., 9s provim~ntoc; dos 
o,ujr~ Jogares do .quadro por 
accgqso .~n , " • . J 

.o ,Art ,., J~. , Os. fuf\ccionarios das 
Sccret:uias de Estado e ·reparti-
çiie~ anne'\(\S1 pu subo,r,dinadas :- :-
nm , obt ir:acto~, ao trabalho no 
exercic,io, ,de seus cargos em qual-
quer :;Jerviç,o 'extraordjnario, seja 
de, organização de dados est~tisti
~os para mensagem e relatorios, 
. eja de outra , natureza, e fóra das 
horas do exp~diente 'ordinario, 
sempre ·ÇJue assim o exija o ~ervi
Ç0 publico, sem que pelo trabalho 
possam receber remuneração ou 
gr, tifiç~cf' o, . . ele ,''qualqtler especie . 

Paragr.aph uni co. Esta dispo-
:i,ç~ • ~~o .. comprehende os serviços 
ex traordinartQ~ exeç1~tados ., na Im-
pren Jl .,Qfficial, çuj s Qr1preg~dos 
perceberão. pelas horas . uppte-
men:-ar~s, 'de. trnbalho, a remunera-
cão fixndn nq rc~ulamento que fôr 
expedido, nem os serviços .prçsta-
q :1~ 1\~lps m;· mJno!l çl Tt)agisterio 
pnnumo, qnnncfo trnbalharem em 
dois turnos. 
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Art. 10. Picam supprlmldas to-

da , a gratificações ou auxilios a 
lunccionarios publicos ou empre-
gados, c ·tabclecldos em leis a111da 

I . • o I 
11t.: mo c pectae , c em regulamen-
tvs, exceptuadas uuicamchte as 
grutificaç<ies addicionacs por ten:-
po de crviço c as abonadas aos 
tuncdonnr;os em commissão n~s 
g<:liiiH:tes da Presdiencia ·e dos Sc-
m·tario~ c! e Estado. 

Art. 17. Em todas as reparti-
çõe · publ~cas ficam abolidas a · 
praxes de abouos 'd~ faltas de 
comparecimento i11justificado du-
1'<111 te ti-cs dias, qe concess~Q . an-
nlral de passe c presentes a func-
cionarios. 

Paragrapho uni co. Será tespon· 
savcl para com o Estado o funccio-
nario que conceder passes fó a 
dos casos previstos 'no respectivo 
regulamento, e, na tomada ou ve-
rificação de contas, ser-lhe-á de-
bitada a importancia e descot tacla 
dos vencimentos de 'uma só vez. 

Si reincidir, ser-lhe-á tambem 
applicada multa equivaletfte ao 
dobro da importancia do passe. 

Art. 18. Os Secret~rios de Es-
ado 'poderão conceder aos func-

cionarios do quadro ferias an-
nuaes, até 20, dias successivos ou 
não, sem perda de vencimentos, 
desde que estes: 

a) contem mais de um anno de 
exercício; 

b) não tenham f;Osado li o::ciH,<J 
durante o a 111 >; 

c) tenham em dia o serviço ao 
seu cargo; j 

d) não hajam incorrido em 
qualquer falta disciplinar; 

c) sejam dedicados ao trabalho. 
Art. 19. O funccionario promo~ 

vido, assim como o que fôr remo-
vido de uma para outra locá.lida· 
de ou transferido de uma reparti-
ção para outra, não poderá gosar 
licença antes · de entrar em exerci-
cio no seu novo posto . 

Art. 20. O funccioqar1o que fôr 
sorteado para o serviço militar 
será posto em disponibilidade não, 
remunerada, devendo reassumir o 

t:xerclcio dentro de 30 dias depois 
de terminado aquelle serviço . 

Art. 21. A Directoria da fisca-
lizéição de Rendas c a Secção do 
Imposto Territorial ficam incorpo. 
ra~as á Secretaria das Finança , 

UJOS serviços serão distribuidos 
por trcs directorias, sem augmeuto 
do pessoal existente. 

A.n. 2;!. Todo o serviço de ii11· 
)Jressõcs, publicações e encaderna-
·,jes das repartições publicas e das 
;~tr~tarias da Relação e do Con-
gr~ o ,:;era ex~cutado na Imprensa 
; rl1ç ial .. por conta c dentro das 
rc~ pect!vas , 1 ;.:e rb.:}s. 

a faragrapiJO UJlico. Não serão 
p gos os ,rcfericjo trabalhos exe-
cutados em outros estabelecimen-
,tos, s.alyp deolar~t.Ção por esçripto 
do director .d& ·Imprensa Official, 
de não ter podido exectltalros. , ~rt. 23. , Só em ca o de aga 
~crifi ada nos qUadros será 'per-
rnitt}dO nomear funcclonarios inte-
f.i nO 1 OS q Uae, ' percebérfi'o Uma 
grat~flcação egual àos veilciinenfos 
do cargo. 

Art. 24. O provimehto dos car-
gos ele carcereirb da tàdetas do 
Estado 'é êle compe encia ao Cheft: 
de , P.olicia . . 
. Art. 25. As pro o~õc ' nà For-
ça Publica, até sarl(entos; 'sao dt: 
oompetenCia do cornmá11dãn , ge-
ral. 

Art. 26. 'Ao collectot o~ escri-
vão de collectoria que .se achàr na 
impossibilidade de élt~rc·~r o car-
go em con$eq\tencia de cdadt: 
ayapçada, -cegueira, . deine 1cia •ou 
outra doença incuravcl, 'verificada 
em e~ame med~co, poderá sét tlado 
sub~t'Mo.1 • que prestará cauç~o 
corre~po,tlçlente a duas terças par-
tes1 da renqa do 'ca rgo. 

P.ara'grapho l.tni~ó. Ao stibsti-
tuido, emqt1anto viver. ·será B Íla-
dà a ter'ça parte da tenda dÓ dr-
go, 'desde que convenha na p tma-
nnncia de , um terço de sua fiança. 
oertencenclo ao substituto os dois 
terços dél'quella 'renda. . . 

Art. 27. Ficam areados 'quatro 
logares de procuradores do Hulc-
cionalismo, sujeitos a uma cauçllo 



110 Thcsouro, em dinheiro ou apo· 
!ices da 'União ou do E tado, 
uma tabella dos emolumentos ma-
ximo · que poderão exigir dos 
funccionarios pelos recebimentos 
de dinheiro c outros s rviços que 
lhes prestarem . 

§ 1. • Esses procuradores não 
terão vantagem· alguma sobre os 
demais, po'dendo os funccionarios 
utilizar -se ou não dos seus servi-
ços. 

§ 2. o A caução desses procura-
dores só responderá pelas tran~
acções com os funccionarios ou 
~moregados do Estado. 

§ '3. o No caso de serem destitui· 
dos d~ssa qualidade, o que o go-
verno poderá fazer livremente, a 
caução será retida durante seis 
mezes para recebimento das 'recla-
mações dos interessados. 

Art. 28. Fica approvado o re-
gulamento do Servico de Fiscali-
7.ação das 'Rendas e do Patrimonio 
do Estado, expedido pelo dec. 'n . 
fi .290, de 18 de maio de 1923, com 
as seguintes modificacões: 

a) O art. 33 fica substituido 
oelo seguinte: "Em ·cada 30 dias 
de viagem o fiscal terá direito a 
cinco dias de ferias, que poderá 
~osar onde 1he convier, correndo 
oor sua conta a despesa de trans-
oorte. si as fôr gosar fóra da séde 
dr sua circumscripção". · 

b) Ficam supprimidos: o § 2." 
elo art : 33; o art. 36; o art. 45 e 
seus 'paragraphos. 

c) Fica substitui do o art. 43 
oelo seguinte: "Os inspectores per-
ceberão os vencimentos de ..... . 
1:200$000 e a diaril\ de 15$000, 
quando 'em viagem dentro do Es-
tado e de 18$000 fóra delle. 

Os fi scaes perceberão os venci-
mentos de 4:800$000 e a diaria de 
12$000. ·quando em viagem dentro 
do E. tado e de 15$000 fóra delle". 

d) Ao art. 43, citado. accre-
Gcente-se o seguinte: Paragrapho 
'Jnico: quando a commissão 'do in-
<;pector ou fiscal se prolongar nor 
ordem superior em um:~ mesma lo-
<::-~ lidad c. que não a séde 'do di ~
trido ou circumscripção. percebe-

rão a diaria por inteiro dos pri-
Jileiros 15 dias, c metade 'nos 15 
dias subsequentes. Depois de 3.0 
dias perceberão apenas os venCI· 
mentos. 

e) O § 1. o do art. 48 fica ass~n 
redigido: "Esses attestados. ser ao 
expedidos á vista dos boletins de 
excursão e dos relatorios dos ser· 
viços no penultirno mez, 'que serão 
confrontados com os roteiros, or-
dens 'de serviço, correspondencia 
e livro do ponto da Directoria, este 
com relação aos que estiverem ou 
ltouverem estado na Capital". 

Art. 29. Revogam-se as dispo· 
sições em contrario. 

Sala das sessões da 'Camara dos 
Deputados, 23 de agosto de 1923. 
- O presidente, João Lisboa. -
O t.• secretario, Euler Coelho. - 0 
l ." secretario, Camillo Chaves. 

(Seguem-se as tabellas, já pu-
blicadas). 

A requerimento do sr. Ribeiro 
de Oliveira, é dispensada a leitura 
e, com assentimento do Senado, 
aberta a discussão em globo . 

O SR. PERICLES DE MENDON-
ÇA, obtendo a palavra, justifica li-
geiramente e manda á Mesa a se-
guinte emenda: 

"Accrescente-se onde convier: 
Art ... Nós emolumentos, assim 

como nos inventarias, o juiz pre-
parador c o escrivão perceberão os 
emolumentos de que trata o art. 
3. • da lei n. 772, de 14 de setem-
bro de 1920, desde que o monte 
sei a superior a 5:000$000 ." 

·servindo-se da opportunidade, o 
orador soli cita da commissão de 
Finanç:ts esclarec imentos sobre al-
guns pontos obscuros da tabella. na 
parte relativél á porcentagem dos 
collectores. 

.(Muito bem! Muito bem!) 
Vae á MPsa, é lida, apoiada e en. 

tr1 rf'l niunctamentc em discussão a 
c;eguinte 

EMENDA N. 1 
Arrrescente.se onde conviçr: 
Art. . . Nos emolumentog, assim 

como nos invent::)rios. o iuiz nrc-
p:twdor t 0 escrivão percchc rfi:J 0s 
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emolumentos de que trata o art. 
3. • da lei n. 772, de 14 de set' .,_ 
bro de 1920, desde que o monte se-
ja superior a 5:000$000. 

O SR. ~IBEIR DE LIVEIRA : 
Pedi a palavra, sr. Presidente, para 
nffer cer ao projecto, em nome da 
com missão, algumas emendas. 

A 1. • emenda é a seguinte. 
"Art. Fica o governo auctoriza-

do a remodelar, desde já, a Caixa 
Benf!ficente dos Funccionarios Pu-
hl ic:ns, com ou sem existencia au-
tonoma, observando as seguintes 
bftc;es: 

a) - a subvenção nnnuaf do ~s
tado em caso algum excederá o 
tf)taf das contribuições dos socios 
no mesmo anno i 

b) - as contribuições dos socios 
que poderão ser elevadas recahi~ 
rão .sobre a importancia d~ peculio 
medtante taxas progressivas. com 
11m<1 taxa addicionaf para os que 
perceberem uma remuneração men-
sa! de um conto e n""""~"s mil 
réts (1 :200$000) para cima, em-
quanto forem considerados funccio-
!larios publicas i 

c) - sP.rão restituíveis as con-
tribuições pagas pelo funccionario 
posto em disponibilidade irremu ... 
nerada, ou que tenha perdido o car. 
go em virtude de sua suppressão i 

d) - a administração dos nego-
dos da caixa se rá confiada n um 
conselho de cinco memhros effccti. 
vos e supplentes. P.scolhicios dentre 
os socios domiciliados na capital, 
sob a presidencin do consultor juri. 
dico da Secretaria das Finanças, e, 
Pm sP.u impedimento, de um socio 
designado pelo governo. 

Art. No regulamento que for bai-
xado para execução do nue está au-
ctorizado, serão conslr.nadas todas 
as medidas convenientes l\Os neP."O-
cios. cia caixa, ficando facultadas 
outras in scripções ainda não permit-
tidas. podendo ampliar ou reduzir 
prazos e serãr espr.cif ic:>d~s as ~t
tribuições. do Conselho Deflberaflvo 
e seu presideri'e. 

Safa das Commissões, 29 de agos. 
to de 1923. - Ribeiro de Oliveira. 
- João Pio. - Alves de Lemo . " 

A constituição da Caixa dos fun-
ccionarios Publicas foi organizada 
sem a cautellas que demandam as 
instituições dessa naturezà. Senão, 
vejamos. 

Eram considerados socios todo os 
funccionarios do Estado, inclusivé 
deputndos e senadores, sendo a uni. 
ca exigencia, que aquelles que não 
quizerem fazer parte da Caixa de-
viam reclamar contra a inscripção 
de seus nomes, por conscquencia, 
fazendo pnrtc della todos os ve-
lhos, doentes, etc .. Mais tarde vo-
tou-se uma dei determinando que 
os futuros socios deviam ter 50 an-
nos de edade e apresentar attesta-
do medico de boa saude; e si não 
existisse essa ultima lei já tinha des-
apparecido a instituição, que foi 
organizada para favorecer as famí-
lias dos funcclonarios; mas mesmo 
com estas providencias, outras são 
ainda indispensaveis para sua com-
pleta segurança e funccionamento, 
razão por que a commlssão apre. 
senta esta que parece assecurato. 
ria dos interesses dos soei os. 

Apresento' ainda ns seguintes 
emP.ndas: 

Emenda ao projecto n. ti, da Cn-
mara: 
"Denois das palavras - musicos de 

2. • classe, accrescentc.se: 
r,,,~iros dP ~ . • classe 1$600, 2$200, 
3$ROO, 1:345$000 . 

Dirr.ctor de music:t. em vez de ..• 
3:1'00$000 dign-~P 4:140$000. 

~ecretaria da Policia: 
Em vez de lnvestif.!'Pdor Criminal 

diga-se Investigador Fiscal. 
Sllla d:>s Com111issões, ?.9 rir aj!OS-

to dP. 19?.3 . _ Ribeiro de Oliveira. 
_ Tnão Pio. -Alves de Lemos." 

São, como se vê, emendas de 
simples redacção, e que vêm escln-
recer melhor o assumpto, sendo que, 
em relação aos musicas de terc~ira 
classe. a razão é que estes detxll-
ram de ser contemplados na tabel-
la, por um simples engano. 



A comrJ'!Iss o apr e a ainda pm 
additlvp. o~cb~· o nos segui~t 
t rmos: 

"Arf. . . . Os de1eg9pos de po. 
licia removidos entra o Cf11 exer-
icio d' htro do p~ zo de tnnta 

dia , sem dependetlCia de novo ti~ 
tufo e 'compÇori1lsso. E e pra~o po-
d~rá ser prorogaqo p.or mais trin a 
q1as, na fo~ma do ar! gp an CfÍOr. 

Ar . . . . Ós del e~rados de policia 
removido cóntinuf!rão a perceber 
f I 

o ordenapo çotre pon~cn te aos Jo-
ga res q110 dei xarem durante o pra-
z fixijcjo pqra assumirem o exer-
cício, nada perceberão, porém, du-
rnnte a prorogaçâo do prazo. 

ParagrapÍ10 ·uni co. Nas faltas e 
impecÍlmentos dos delegados diplo-
ma(~os, a attripuições que lhes 
competep1 serão e~erciqas por seus 
~ llbsti ~fos jegael!, que perceberão 
~ etaqe do venci111entos que coube-
r~m aQ uhstitLJ~OR, quando a SUb-
fitiJjC~O for ppr mqtjvo qe vaga do 

~íl rgo 011 1 da licença dos effecti-
• I 

vos. 
Art. . . . A Chefe de Policia po. 

der? concecjer li çença ás auctorida. 
ctes policiaes e carcereiros até ses-
senta dias com metade dos venci· 
mentos e até noventa dias sem ven-
cimentos . O Secretario do Interior 
até noventa dias com metade de 
vencimentos e até seis mezes sem 
vencimentos. 

Por maior tempo a concessão de 
li cença 'é cja compctencia do Presi. 
dente do Estado . 

A'rt . . . . O commandante geral 
da Força · Ptiblita podérát ''conce·dér 
licença aos bfficiaes' e ·praças · da 
Fo rça Publica até sessenta ·dias com 
me tade 'dos' ·vencimentos e até no-
venta dias sem venci mentos, sendo 
por maior tempo da ~ompetenci a 
do Presidente do· Estado. 

Art. . .. Reverterão em favor da 
vi uva do contribuinte da Caixa Be-
nefi cente da ·Força Publicn as quo-
tas das filha s que se casarem e dos 
fi lhos que attin gircm ma'o ridac!e ou 
se emanciparerp e, qem' assim. do~ 
que fall ~ce~em. . · 

Mt. . . . Por morte d'o official 
que ' steja quit cóm a C~tlxa Benc. 
ficente, ~oneorr rá esfa para a des. 
pc a de luctó do parente que ti-
v rem d ' r~ ito á pensão com a som-
ma de tento e cincocnta mil réis 
a ~ o P.Osto de capitão e de duzen-
to OliJ I éiS quando Se tratar dC 
officfai' de' patente superior. 

~ 1." Si o· fa llecido f~ r' inferior, o 
a li i li o será de ' sess~n a mil réis, e 
d qt'Jarcntn H1 il réis quando for 
praça cfe menor categoria. 

9 2." Estes beneficios ·ão exten-
sivos ao's parentes dos contribuin-
tes já excluídos do serviço da For-
ça Publica. 

Açt. . . . Ps funeraes do contri-
buinte que não deixar herdeiros se-
rão fei tos a exRensas ~a Caixa Be. 
neficente, scnqd para official trezen. 
tos ' ~il (éis e 'para praças de pret 
em ' mi l réis. 
Ârt . . . .' O militar que fallecer 

~fll diligcncia do · serviço plíplico', 
antes de concluído o noviciado a 
que se refere o art. 235 ao Regu-
l il iJl ~ntp n. 3. 603, de 1 O de 
jtuiho d'e 1912, fica equiparado aos 
qp~ houverem terminado o tal no-
vicipdo, para os effeitos do pr'edito 
' ' reg!lhllnento. 

Art. ... A' viuva e, por morte 
dejla, aos filhos menores e filhas 
solteiras do militar que vier a fal -
lécer'' antes ' de concluído o novicia-
do · de que ti ata o art. 235, referido 
nâ 'd.isi:JOsjção · ~D terior, ~e rã o rc-lti· 
t\íicfàs' ~i;' Contribuições por elle f':!;· 
tq''á'' C.a i/(á. · ' 

i\ rt .. , . .' . Q:> membros natos do 
('rrJif·'hR ~qil111. li1ttrativo da Caixa 
Bc·ne!itente, a q.1e se refere o art. 
t 47 ~~ Regu!~ !l! ~ ntq n. 3. 6~7, . ~e 
10 q(; jdhho ele 1912, quç nao to· 
rr.m 'irlilitpres,' 'poce'rão fazer part~ 
~~i't~ ~ ~ ~ ~ ' re~ u .(' t 'é'fe rn , 1ndica~d9 n :~ 
pe)1Ção a . pate~'c que p~t'1 çnr~ :n 
para csge fim . Po~cní tall)bem fH-
ier "pà rte d~ · m~s~~a C~i xa Benefi-
cente o dire<:tor de mus1ca da Fol'-
ç~ · P~~~!iç~ c~rn P~ter t~ · cqrrespq lt-
aente ao 1post6' ' de ~ .o ten~nte. 

Sala das Cornmlssões, 28 de agos-
to dé 1923. - Ribeiro de Oliveira. 
- João Pio. - Alves de Lcfnos . '' 

Apre. ento ainda, sr. Presidente 
em meu nome individual, a seguin~ 
te emenda, que vem proporcionar 
um pequeno nugmento de custas aos 
juize municipaes: 

"Emenda ao projecto n. 6 da 
Camara. 

A rubrica dos livros commer-
ciaes nas coma rcas de 2. • e 3. • en-
trancia!;, compete aos juize municl-
pacs. · 

S. R. 
Sala das sessões, 29 de agosto 

de 1923. - Ribeiro de Olívelra.-
Pcrides de Mendonça'." 

Espero que o Senado dê o seu as-
sentimento ás emendas 9ue ap rc-

, I lb I sc llto, e que pass as maos cje v. 
exc. (Muito bem!) 

Aproveito a occasião para de-
clarar que a commissão não se op. 
põe á emenda do sr. senador Perí-
cles. · 
· Com relação ás duvidas levanta. 

da~ por s·. exc ., sobre a porcenta. 
gem dos co!lectores, a commissão 
promette examinar o assumpto, pa-
ra na te reei r a discussão algo d)zcr 
a respeito. 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bchl!) · 

Vão á Mesa, são lidas e entram 
conjünctamenfe em discussã'o ·as 
seguintes''"' · · .. 

, ' . ' EME~pAS 

N. 2 
Arti go . Fica o governo auc tori-

zado a remodelar, ·aésde já, a Cai-
xa '' Benefícéhte' '' dos Functiona ri ds 
Pubficl\s, I com 011' sem' ''existencià 
é'll'folióriia , ooservando 'as 'seguinte" 
bases: ..... 

a) - a subvenção annual do Es-
tado em casó algum exccde'rá o to-
tal· das 'cohfribhições dós soéid no 
mesmo anno; · ' oo I 

b) - as contribuições dos so-
cios, que poderão se e l eva da~ . 'r'e-
ca!Jirãbi sotifc a ·;mpdrt'nncia do p'c-
cü lo meCI~àntc t{l'xa's 'progres~ivas, 
ctJHf tltha··taxa addícioliaJ• ·pa it' b's 

:·J' ! t'l : ' 

qu perceberem uma rem uneração 
.m· nsltl 'de 11m colito e duzento mil 
réi. ' (1 :200$ OQ) pnrn cim;~, ' cm-
quant fo e111 considerados funccio-
narios publico ; ' 

c) - serão restituíveis as contri-
buições pag11s p lo ftmccionario 
postb em disponibilidade irrcmu-
n rada, u Jll' tenha perdido :> 
cargo em vir ud de sua supbr são; 

d) - a a mini. tração dos nego-
cios da caixa • erfl confiada a um 
'conselho d ci nco membros effecti-
vos c suppl ntcs, escolh idos dentr,~ 
os socíos domiciliados na Capital, 
• ob a presidencia do consultot ju-
rídico da Secretaria qas Finanças 
e, em set1 impedimento, de um só-
cio des ignadO pelo governo. 
I . . 

Artigo . No regulamento ~ue for 

~ 
• I llf • ' 1 1a1 'ado para execuçao do ct 1e e. t1 

lJctorizado; serão coÍls!~nrrdas to-
das as medidas convenic1 t1es aos 
hegocios dN éaixd, fitnn o 'facul 't, -
tias outras inscripções ainda não 
permittidas, podendb am~l iar o t 
reduzfr prazos é'' serão especi fjc'a-
das as 'àttribuiçõcs o Cohs'elho 
beliberativo' e seu' j:Jres1dehte. r·,, . .. r . ...· ,, 

fi. 3 
Emenda ao projecto 11 . 6, da Cn-

111ara. · 
1 Depois das palavras musicas de 
í2. • c!assc, accrcscentc-. e·: musicas 
de 3. • classe, 1 $60Q, 2$200, 3$8QO, 
1:345$000 . . 

Director de musica em vez de. 
3:600$000, diga-'se . 4: 140$000·. 

N. 4 
ccretfl ria ela Policia. 
Etjlrl ~z ··ac T1fve's tigador crimi-

:, ~ !· ·, ~!ig~=~~ 1nv~ !!r; ~! r t fis, d!. ·• 
N. 5 

Artigo . Os delegados de poli ci:t 
ren1ovid6s entra rfio •'etn excrclcltl 
deNfro·'tlà prazo de' trhl ta dias, setri 
tleJ3eJ1déílt ia' de ' 1YóvO' tituld e cofrtl 
promisso . Esse · p11azd ·poderá ·ser 
pro rogado por maís trinta '4ia'S. · 

Arti ~'6. Os· delegados 'de ·policia 
rcrnbvrtJog continua tão'" a ··patcebor 
o ordenacto·'tol·r'e!'lpol'lderJte abs l o~ 
ga r~s gue' ' t!eixítiem ''dilra~\te ó prW· 
I I • f ' I *" 1'' 1" ' 'J j f ' q ~ r' f 'f I ' 



zo fixado para a sumirem o exer-
cido, nada perceberão, porém, du-
rante a· prorogação do prazo. 

Paragrapho · unico . N~. faltas e 
impedimentos do delegados diplo-
mados, as attribuições que lhes 
competem erão exercidas por seus 
substitutos lcgae. , que percebe-
rão metade dos vencimentos que 
couberem aos substitutos, quando 
a sub tituição for por motivo de 
vaga do cargo ou da licença dos 
effectivos. 

Artigo. O Chefe de Policia po-
derá conceder licenças ás aucto-
ridades policiaes e carcereiros 
até sessenta dias com metade dos 
vencimentos e até noventa dia 
sem vencimentos;. o secretari t' 
do Interior até noventa dias com 
metade de vencimentos e até seis 
mezes sem vencimentos. 

Por maior tempo a concessão de 
li cença é da competencia do Presi-
dente do Estado. 

Artigo. O commandante geral 
da Força Publica poderá conceder 
licença aos officias e praças da 
Força Publica até sessenta di a:o3 
com metade dos vencimentos e até 
noventa dias sem vencimentos, sel)-
do por maior tempo da competen-
cia do Presidente do Estado. 

Artigo. Reverterão em favor da 
viuva do contribuinte da Caixa Be-
neficen te da Força Publica as quo-
tas das filhas que se casarem e 
dos fi lhos que a !tin gi rem maio ri· 
dade ou se emanciparem e, bem 
assim, dos que fa tlecerem. 

Artigo. Por morte do official 
que esteja quite com a Caixa Be-
nef icente, concorrerá esta para :t 
despesa de lucto dos parentes que 
tiverem direito á pensão com 3 
somma de cento e cincoenta m:l 
réis até o posto de capitão e de du-
zentos mil réis quando se tratar d 
official de patente superior. 

§ 1. • Si o faltecido for inferior o 
auxilio se rá de sessenta mil réis, 
e de quarenta mil réis quando fo :· 
praça de menor categoria. 

§ 2. o Estes beneficios são exten-
sivos aos parentes dos contribuin-
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tes já excluído do serviço da For-
ça PubPca. 

Artigo. s funeraes do contribu-
inte que não deixar herdeiros serão 
feitos a expensas da Caixa Bene-
ficente, sendo parn official trezen-
tos mil réis e para praça de pret, 
cem mil réis. 

Artigo. militar que falecer em 
diligencia do serviço publico, antes 
de concluído o noviciado á que se 
refere o art. 235, do Regulamento 
n. 3.603, de lO de junho de 191 2, 
fica equiparado ao que houverem 
terminado o tal noviciado, para os 
effcitos do predito regulamento. 

Artigo . A' viuva e, por ~ortc 
delta, aos filhos menores e ftlhag 
solteiras do militar, que vier a fal-
lecer antes de concluído o novicia· 
do de que trata o art. 235, refe-
rido na disposição anterior, serão 
restituídas as contribuições por elle 
feitas á Caixa. 

Artigo. Os membros natos do 
Conselho administrativo da Caix:t 
Beneficente, a que se refere o art. 
247 do Regulamento n. 3.607, de 
10 'de junho de 1912, que não fo-
rem militares poderão fazer parte 
delta si o requererem, indicando 
na petição a patente que preferi-
rem para esse fim. Poderá tambem 
faze r parte da mesma Caixa Bene-
ficente o director de musica da For-
ca Publica, com patente correspon-
dente ao posto de 2. o tenente. 

Sala das commissões, 28 de agos-
de de 1923 . - Ribeiro de Oliveira. 
- João Pio, Alves de Lemos. 

N. 6 
A rubrica dos livros commerciaes 

nas coma r c as de 2. • e 3. • entran-
cias, compete aos juizes munici-
paes. 

S. R. 
Sala das sessões, 29 de agosto 

de 1923. - Ribeiro de Oliveira. -
Pericles de Mendonça. 

O SR. ALBERTINO DRUM-
MOND: - Pedi a palavra, sr. 
Presidente, para ter a honra de 
apresentar ao projecto em discus-
são a seguinte: 
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EMENDA N. 7 
Sub-emenda á emenda da com-

mls ão: 
Ao art. 7, os socios da Caixa 

Beneficente do Funecionarios Pu-
blico do E tado, cttja inscripção 
houver caducado, de accordo eom 
o dispo to no art. 21 do reg. 
5.216, de 9 de outubro de 1919, 
poderão ser readmittidos, desde 
que o requeiram, sob as seguint s 
condições: 

1) que satisfaçam o disposto no 
art. 7; 

2) que completem o noviciado de 
quatro annos, si a inscripção ca-
duca for posterior á lei n. 681, de 
6 de seten1bro de 1916; 

3) que paguem a multa de 10 % 
sobre as contribuições relativas a 
um anno e 8 % sobre as demais 
em atrazo; 

O peculio, nos casos do art. 42 
do reg. cit. será sempre pago por 
inteiro si a molestia que victimar o 
contribuinte for contrahida no ser-
viço do Estado. 

Sala das sessões, 29 de agosto 
de 1923 . - Albertina Drummond. 

Lida e apoiada, entra conjuncta· 
mente em discussão. 
O SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA:-

Pedi a palavra, sr. Presidente, pa-
ra declarar que a emenda do sr. 
Albertina Drummond pode ser ac-
ceita si e f in quanto. 

Ninguem mais pedindo a pala-
vra, encerra-se a discussão e, pro-
cedendo-se á votação, são approva-
dos, em t.• Jogar, as emendas e, .a 
seguir, o projecto, o qual, depots 
de adaptado em 2. • para passar á 
3." discussão, vae com as emendas 
approvadas á commissão de Fi-
nanças. 

E' ' lido, entra em t.• discussão e 
é approvado sem debate, sendo re-
mettido á commissão de Finanças, 
o seguinte 
1923- PROJECTO N. 6- SE-

NADO 
Estabelece favores prtra as Caixas 

Raiffeisen 
Art. 1. o. Para facilitar a o~gan i 

:zação do credito rural no Estado, 

I 

fica o governo auctorizado a pres-
tar ás Caixa do Systema Raiffei· 
scn que se fundarem, favores e au-
xi lio' indirectos, como sejam isen-
ção de todos os impostos, inclusive 
o de novos e velhos direitos nos 
contractos que fizerem, fornecer-
lhe livros em branco, cadernetas 
de cheques e deoositos, impre os 
rara sua fundação e propagand: 
publicação ele estatutos c editaes 
no orgão official, mediante requisi-
ção da Secretaria da Agricultura, 
ces ão provisoria e temporaria de 
commodos para rea li zação das as-
sembléas e reuni()es da dircctoria e 
mesmo de predio para seu funccio-
namento, emfim quaesquer outros 
auxílios e favores que não sejam 
em dinheiro. 

Art. 2. 0 Esse:> auxilias e favores 
serão concedidos ás caixas que se 
fundarem sem capital inicial, sob a 
garantia da responsabilidade s?li-
daria e illimitada dos seus soctos, 
não remunerarem a sua directoria 
sinão com vencimentos auctoriza-
dos e fixados pelo governo, inclui-
rem nos seus estatutos um artigo 
pelo qual em hypothese alguma 
possa haver dividendo ou voltarem 
os saldos aos a~sociados e dispon-
do que, no caso de dissolver-se a 
Sociedade, o seu fundo de reserva 
seja depositado na caixa central 
regional de credito a que se ache a 
mesma federada, ou, si não existir 
essa caixa central, em banco que 
gose de garan tia do ~overno, á dis-
posição de nova catxa do mesmo 
typo que venha em qualquer tempo 
a ser fund ada no Jogar, e adapte os 
mesmos estatutos. 

Art. 3. o Esses auxilias e favores 
especificados no art . J.• serão con-
cedidos não sómente ás caixas lo-
caes, como ainda ás caixas centraes 
de credito que federa rem I O ou 
mais caixas locaes. 

Art. 4.0 Esses auxílios e favores 
serão de preferencia dados ás Cai-
xas Raiffeisen, fundadas em muni-
cípio que lh e~ co ncedam egualmen-
te favores, de producção agrícola 
dPsenvolvida e 1' m que não existam 

I filiaes pe !)ancas ou outros estabe· 
lecimentos de credito. 



Art. 5 ·o A concessão de favores 
c au~ilios · cspeclficactos no ar · Tu 
cab tá' á co reta ria ' da Agricultu ~ 
que fará por todos os nields ao se~ 
alcance, uma propaganêla açti\la 
methódica e constante êhls C ixa~ 
Raiffeiseri, procurando 'corivencer 
aos agricultores das v'antage'n · des-
sas .cooperativa de credito ~ irt-
trurl-o obre a drganiiàção e ' 

manutenção· desses 'if1 ' titutó p o. 
movendo assiln o dcs~nv()Jvi'mento 
do c pirito coopcrativisth ein ' Mi-
rra . · ' · · 

'Art. 6." Para gosar de auxilio. 
c favores do Estado, 'sa lvo b$ ne-
ccss'a rios á ftindàção ae'verão as . , ' , carxas ruraes regis tràr 'ôs seus es-
tatutos na Setretarià ' a Ag(ictrl-
tura. · • · 1 1 

_Art. 7.0 ~evogan1 -se as disP.osi-
çoes em contrario. · · 1 1 

'I ' I 

Sala das commiss6es do ~cnaqo, 
27 de agosto <je 1923 . ·- Vieira 
~a~qu~s. · 

O SR. PRESIDENTE: - Por 
naqa r1ais hàve r' ~ trht~r. qcsigríq 
pam' a proxinià sessãó' ' a' seglÍinte: ' ' .. '( ,... ... ',, ... ,, ,, ,, 

ORDEM DO DIA 
At9 ~s lp horas: 

Leitura da acta, expedi en te, 
apresentação de pareceres, proje~ 
ctos, indicações e requerimentos. 

Levanta-se a sessão. · • 

Sessão 01•din.B.!l"ia 
· •~ \ ,.. r · ,. ' ' • · f ~ ' ,.. ' ... 

~CT~ D~ 35.• SE~S~Q. Ap~ ~P. 
PE 400?TQ p~ )923 

Presidencia do sr. p.iqgo de 
Y, qsc~r! c~{los ·· 

~UMMARIO: Acta. Expedien e. 
Cdmniu'nícaç'ijo. ·~ . Pareé'cr~i;' a e 
cóHinijs'soes. '.:_ Ordem' d ''' Hla .'·. 

·, • \ "11 1 f' ,, ,. 

A's doze horas, feita a chamada, 
acham-se pr\::!sc ntes 'OS srs ~· Didgo 
de 'Vas'con'é~lfos, ''Oiymplo Mollr'ãó, 
RÍbe'ir'o tte Oliveira,' J .' ' Moriftui'dor1 ; 
jopo'' Pio, '{icií·a ' MarquéR, ' Valla-
d~' tes ' Ribçlr'o, ' Mó\'eira' d~ Rdt~1a 1 
Mi gtici''Lânita, l\ lfi'~dó Óiitãb; P~
ricles' 'de 'MendonÇa, 'Fráhclsco Eg~ ( ' ~, ) .. , I,.,. ' I .\. , . ' . ..., • 

cobnr, Aflli lio de Brito L vindo 
oelh o, nltan o com cau. a parti-

ci. ~ada o~ sr ·. Miranda Junior, X<t-
vrer l~olrm e imiío da Curt ha e 
sern efla, os mais senhores. ' : 

Abre- e a 11ess .. o. 
I 

O SR . 2. • SECRETA RI proce-
de à leitu ra da alcfa da ant ccd~nt · 

' .J ' b'' ;.- • ) q c , :~crn o s rvá~ocs, a~ l(O-
vàda. ' ''I •, h\ 

O SR. I . • ECRETJ\RI dí'r 
conta do . c'guinte 

J=:~PJ=:P!ENT~ 
O/fi cios 

Do sr. I ." secretario ela Camara 
dos Deputado,;, rer11 cn o 1 o se-
guinre: ' ' · ' · 

I 

1923 - P.ROJECTO N. 3 - CA-
MARA ' 

Fixa força Publica para o exer-
. , · · i·[ci(rfe ' iP~( · · 

I. o BATALHAO 
r · t 

J tenen 9-co ror~e! ~O~!llanq~pte, 
ven~irhenfos men~aes pOO$QQQ; ·anl 
nlJii~S IQ:~O.P$0QO; total .. .. ... . 
I O: 800$000. 

E~t~do-.Maior: 
1 major fiscal, vencimentos men. 

saes 650$000; ànrúraes· 7:800$000j 
total 7 :800$000'. 1 • '., 

1 capitão ajudante, vencimentos 
0 0 " 5~'~0$",.1.0 " • lll' I•J I mensaes ~ ~; annuaes . ... .. . 

fi':60Õ$OOO; . foúi1 '·6:'600$ôOO . 
'( I f il 

1 fenen te' seêfeta'rjO, vencj-
J1}eJ1tOS mé!t\~aes 4~Ó.~~Qg; anÔt!~e .. ·~ 
5:4 R~opp ; ·.' ~t~l ~·:4RRsiqRq· , · .... ,: .>. 

1 . r. te,~ent~ )nt~rJa~~f7· y~pcr
mentos mensae 4~Q$00ó· qn n~acs 
5 :400$0ÓO; tofa'l 5':400~000 . ' · · 

Estado menor: 
1 sarg~nto âjtidrt nte, vencil]len-

.J • .,l, • rlj,~.. bK1: · . . · '"'7' to:; rnensaes 2 u.J10 u, annuaes ..... 
2:592$000; total 2:592$0dd ~ ·· 

'2 ··priméiros ' s'argêiifos'"' intenden-
tcs, vcncimentos'''rMit!\nes, 204$000; 
a~1 111ta~s cje caqa 1!111 2:~4~~ppp; cj~ 
todos 4: 896$0~Q. · 
.11 pri~e!~·~~ ~a rg~~ ~ ! •? atpanuçn-

sd, ehciménPos· mêf1 aes ''204$Mo; 
,1 'I :f :•r dll' ~ I ' i ~ 'l fl nlh:: 

annuacs de cada um 2:448 QOO; de ~nQHaes ç!e cqd~ um 2:304$000; de 
t q s 49:3~6$000. 1 ,r ' t~Çjos ;~~ ~oop. 

I 1. • snrgcr o pratico de phar- )5 fO~ .! dos sargentos, vencimen-
macia, vencim ntos m hsae . . . . . . tos mensaes 192$0,09; aonuaes de 
204$000; annuaes 2:448$060; total ca<l\l t~n 2:304$QOQ; de todos .... 
2:44&$QOO. · · ' a' ·:~6Ó qq . · · · · 

1 I. • sargento enfermeiro-mór, · 14 J erceiros sargentos, yendmen-
vencimento men aes 204$000; a ri- tos mensaes ' 180$000; annuaes ae 
núae& 4:44S$000; tal 2':448$000. ~aqa HrP 2:160~opp; qe todos ... . 

4 segundos a'tgerílos nlanuen- 30:240$000:. 
~c~, vencitnentos fuens'aes 192$000; 39 cabàs, vencimentos mensaes 
nnnuaes de cada um 2:304$000'; éle q~$PPP; ann nes de cada ll!fl .... 
todo ' 9:2111$000. ' 1 1 :620$000· de toqos 03:1R0$000. 

I 3. P argéifto corneteiro-mór, 38 anspes adas. vencimentos 
vencimentos •men. aes f80$000; an- rnensaes 114$ÓOO; annuaes de cndn 
nuaes 2: 160$000; total . .f'."::·..... um 1 :440$000; de todos 54:720$000. 
2: 160$0PP ·' · 8 oldado& co neteiros, venci-

1 cabo corneteiro, vencimentos mento1
S

1 mensaes 1 4$000; annuacs 
mensaes 135$000; annuaes . . . . . . . de cad~ um :36~$000; de toqos ... 
t':620$000; total 1:620$000. fp:g44~P.<JQ. · . 

1 cabo lambo r, vencihrelltos men- à· soldados ta1'!)~ores, venc1mentos 
. aes 13~$000; annuaes' '1 !620$000; mensaes' l t4'$obó; I annuacs de cada 
tqtal1:620$000. • ,.. um J r 3p~$_0ÔO; de todos ...... 

4 calfo. 'é 'férmciros, vencimen os 1'0:944$000 . ., ' d t(t • t mcnsaes 135$000; anriua s I! caciil 4~8 l)olda~qs, vçnqmen os men-
um 1 :620$000; de todos '6:480$000. saes 1p;J$ 09; nnpuacs de c:rdA um 

2 CilR~~ pr(\fcos ~c nl~ryrfl!acia. t':26p ppa, ,de toqos 539:280$P,PO. 
vencimentM nl'ensaes 135$000· an. Banda de Musica : 
nuaes ·aê· cadh 'um 1 :620$000; de 1 1. • sargento m str!!, vencimen-
todos 3:24P$00Q . · • t0s men~·aeS> ·2Q4$000: annuaes : .... 
.. 11 cabo 1~ief 'do intend~nte, ven ci- 2:448$000; to-tal 2:448$000. · 
mer1to , 'me'isaes q5$Qíl0,: annuaes ·1 ~z . o sargento contra-IT!estre 
1 ;Nq$oq ; tot~ ! 1 :.620.$000. vencimentos mensaes 192$000: 1111-

4 ansp s qas ~J ttqan t~s de en- nu:=~es 2:304$000; tqtal 2:304$000. 
fcríneiro , vencirnento~ mensaes.... 10 · musicos de 1. • classe. venci-
qp,~ppo: ~pntl"a'~s · de cada · u~ . . . . mentos mensaes 12n$000: annuaes 

:44Q$0p0; cje todos 5:760$000. rl " r.:>dil um 1 :512$000; de tocios : .. 
' 1Companhia~: 1!1 ·120$000. 

1 O musicas de 2. • classe, venci-4 capitães tommandantes. vPnci_ r,entn<> · mens~C" l?flq:Qpl'l· ~" " " "~' <; 
mentos mensae. 1 !550~000 '; ' anliui~és · nP r~rl ~ 11111 1 :440$000; de todos .. . 
de cada' •um ·· 6 :600$000': 1 dé ''todos, , 

14 
~ 0· 0· $flf':lr.>, 

(' f' 1 n ' l ' t 'LI , li\~H'J : "' I '' 
11 4 

26:400~00?. . 10 mll~iÍ:qs de ~ - = cJI)sse. v~nci-
4 prrme1ros tPnentes. venctmentn<> t ~ lJ.:i$pOO· ~JlntJa~'!'i 

4!1orropn t nP c::~rtn "'"11 ~'~" ·tnr.n fle ., 1 • • ' ~ · 
men<;~Pf; . ·r •c: 3~111~2{'15 aoo' ll',0Q0, I dr r::~ da ·11"1 1 :;i68$Q0fl : rif' tnrlns ... 
Jqn· ~:4QQ$000 : · de tnuos ':". ,~ . fiA - Somma. 1.00p:'l04$0PO. 

~ se(!,uncins tr11entPR. vencrmentos I ,.H~O(l$Q(lQ · 
mens11r.s &00~000: ~nnuéleS (!P ·cada 1 ' 1 ' • 

t;n, 4:1'100$000; de todoR 38:400$000, ESQUADRÃO DE CAVALLARTA 
4 prin~eiros sMrrcntos, vencimen- Annexo ao 1." Bafalftãn ' 

tos mensnr.s 204$000: annunes de .... , · • ' ... ,.... . 
radn 11111 2:448$000; de todos . ... 1 cap!t&o commandantc. vencr-
9:792$000. . n~ epsae:l cje cadt~ utn. 45P$0QO.: nn-

4 el!und. os sargentos intenden- n~r~es de ~~qa prn · ~ .~P~OQP, ~ 
tes, vencimentos meJ1snes ·t~~~PWl todos tO;~~~· · · '" 

í 
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2 primeiros tenenteS1 vehclmentos 

mensaes de cada um 450$000; an-
nuaes d cada um 5:400$000; de 
todos 10:800$000. 

2 segundos tenentes, vencimentos 
mensaes 400$000; annuat!s de ca-
da um 4:800$000; de todos ..... . 
9:600$000. ' 

1 1. o sargento~ vencimentos 
mensaes 204$000; annuaes ' .... •.. 
2:448$000; total 2:448$000. 

8 segundos sargen tos, vencimen-
tos mensaes 192$000; annuaes de 
cada tim 2:304$000; de todos .... 
18:432$000. 

1 2. • sargento ititendcnte, venci. 
mentes mensaes ' 192$000; annuaes 
2:304$000; total 2:304$000. 

1 2.• satgento veterinario, ven. 
cimentos mensaes 192$000; annuaes 
2:304$000; total 2:304$000. 

I 3. • sargento. vencimentos mrn-
saes 180$000; annuaes 2:160$000; 
total 2: 160$000 . 

16 cabos, vencimentos mensaes 
135$000; annuaes de cada um .... 
1:620$000; de todos 25:920$000. 

I cabo fe rrador, vencimentos 
mensaes 135$000; annual ....... . 
1:620$000; total 1:620$000 . 

1 Cabo r.farim, VencimentO<; mPil-
saes 13.'1$000: ann uaes 1 :620$000 ; 
tot"ll 1 :620$000. 

I cabo oicador, vencimrntM m,.,_ 
saes 13.~S:OOó: annuaes 1 :620$000; 
to ta I 1 :·620$000 . 

2 c.qhós in ~ tr11rtor es. vPnrimrn""~ 
mCllSDP~ 1 :-l.'í$000: fll1 1111 <1f'<; r e r•ncia 
11111 1 :fi?0$000 : fi p todos ~ ·?11()~0'10. 

1 cabo cornetro, ven cimn"~" " 
fl1P. I1 S!1PS 135$000: !11111 1 1~P'l • • •• • •• 

1 :620$000; total 1:620$000. 
2 cabos enfermeiros. v,.,,.;,""tno 

mensarc; t1k$QOO: "lnn unpc; ~o r•~• 
un' 1 :6~0$000 : rfe t"rt" 3·?A()q:f1f11) 

16 ;~ p c;npc;q"lci:>c;, vPnci"'"n tos men. 
sare; 1?fl q:OOO: annuqrc; rlP r ~ r! n um 
I :440$000: dr t"rl·nc; 21:040$000. 

1 ,111 cnp~,qnrl~ fnrr;~dor. vencimen-
tos mrnc;ncs 120$000 : ?1111 1 1 ~CS .... 
1 : A40$000: to ta I 1 :440$000 . 

1 nnsoE'sc;ad• clarim. vencimentos 
mE'ns;,rs 120$000 : annuaes .. . ... . 
1 :440$000; total I :440$000. 

I 

3 soldados ferradotes1 vehcimen .. 
tos mensaes 105$000; annuaes de 
cada um I :260$000; de todos .... 
3:780 000. 

4 soldados clarins, vencimentos 
mensaes I 14$000; annuae de cada 
um I :368$000; de todos 5:472$000. 

2 soldados corri ei ros, vencimen-
to mensaes 105$000; ann uaes de 
cada um I :260$000; de todos .... 
2:520$000. 
2 soldados enfermeiros, vencimen-

tos mensaes 105$000; annuaes de 
cada um 1 :260$000; de torlns .... 
2:520$000. 

4 so ldados picadores, venCimen-
tos mensaes 105$000; annuaes de 
cada um I :260$000; de todos .... 
5:040$000. 

106 so ldados, vencimentos men-
saes 105$000; an nuaes de cada um 
1:260$000; de todos 133:560$000. 

180-Somma, 272:340$000. 
180 cav.tllos. 
4 muares. 

SECÇÃO DE BOMBEIROS 
Annexa ao 1.• Batalhão 

I 2. o tenente com mandante, ven-
cimentos mensaes, 400$000; an. 

' nuaes 4:800$000 ; total 4:800$000. · 
I I . o sa rgento, vencimentos 

rnensaes 204$000; annuaes ..... . 
:? : 448$000; to ta I 2 :448$000. 

I 2. o sa rgento intendente, venci -
!ltentos mensaes 192$000 ; annuaes 
2: :i04$000: total 2:304$000. 

2 segundos sarl!entos, vencimen. 
~o;; mensaes' 1 92~000; annuaes de 
:· .~d;. ttm 2:304$000; de todos ... . 
4:608$000. 

3 terceiros s.qrg-entos, vencimentos 
mensaPs 1R0$000 ; annuaes de cada 
•Jm 2: 1f.0$000 : ri~ todos 6:480$000. 

J. rn hos, venrimen tos menslleS ... 
135$000 : annu11es cie r:nd;, tl'n . .. 
1:A?.0$000 : de f0cios 6:480$000. 

1 caho corneteiro, vencimen tos 
mrnsilP~ 135$000: annuaf's . ... . . . 
1 :A20$000; totàl 1:620$000 . 

1 cabo merhnnico. vencimentos 
merlsaes 135$000; annunes .... .. . 
1 i620$000; tbtal I :620$MO. 

I 5pl 
. ' 

6 cabos motoristas, vencimentos 
mensaes 135$000; ann uaes de cada 
um 1 :620$000; de todos 9:720$000. 

5 :111 pe MudA'!, vencimentos men-
,;aes 120$:..· ·U; annuacfl de cada um 
1 :~·10:':01.10; de todos 7:200$000 . 

2 corneteiros, vencimento men-
saes 11 4$000; annuaes de cada um 
1 :368$000; de todos 2:736$000. 

33 ·oldado , vencimentos men-
saes 105$000; an nuaes de cada um 
1 :260$000; de lodos 41:580$000. 

60 - Somma, 91:596$000. 

2. • BATALHÃO 
1 tenente-coronel commandante, ' 

vencimentos mensaes 900$000; an. 
nuaes 10 :800$000; total 10:800$000. 

Estado-Maior: 
1 major fisca l, vencimen tos men-

saes 650$WO; annuaes 7:800$000; 
total 7:800$000 . 

1 capitão ajudante, vencimentos 
mensaes 550$000; annuaes ...... . 
6:600$000; total 6:600$000. 

1 1. • tenente-secretario, venci-
mentos mensaes 45U$UUU ; annuae. 
5:400$000; total 5:400$000. 

1 2. o ten'ente intendente1 venci-
mentos mensaes 400$000: annuaes 
4:800$000; total 4:800$000. 

Estado Menor: 
1 sargento ajudanfe, vencimentos 

mensaes 216$000; annuaes ...... . 
2:592$000; total 2:592$000. 

1 1. o sa rgenfo'''int~tld e'rlte, venci-
. mentes mensaes 204$000; annuaes 

2:448$000; total 2:448$000. 
2 primeiros sargentos amanuen-

ses vencimentos mensaes 204$000; 
atll;uaes de cada um 2 :448$000; de 
todos 4:896$000. 

4 segundos sargentos amanuen-
ses, vencimenfos mensaes 192$000: 
annuaes de cada um 2:304$000; de 
todos 9:216$000 . 

l 3." sargen to corneteiro-mór, 
vencimentos mensaes 180$000 : an-
nuaes 2: 160$000; total 2: 160$000. 

1 cabo cornetei(01 vencíthcntos 
mensaes 135$000; annuaes ... .. . ,. 
1 :620$000; tota l 1:620$000. 

Companhias: , 
4 capitães commandante:;, v n-

cimentos mensae 550$000; an-
nuaes de cada um 6:600$000; de to-
dos 26:400$000. 

4 primeiros tenentes, vencimentos 
mensaes 450$000; annuaes de cada 
um 5:400$000; de todos 21:600$000. 

8 segundos tenentes, vencimentos 
mens~es 400$000; annuae de cada 
Ltn 4:800$000; dt: lodos 38:41)i;$CCO. 

4 pri1n~iros sargentos, vencilll l'•l-
fos mensaes 204$000; annuaes de 
cada um 2:448$000; de todos .... 
9:792$000. 

4 segundos argentos intendentes, 
vencimentos mensaes 192$000; an. 
nuaes de cada um 2:304$000;de to-
dos 9:2 16$000. 

15 segundos sargentos, vencimen-
tos mensaes 192$000; annuaes de 
cada um 2:304$000; de todos .... 
34:560$000. 

'' 14 terceiros sargentos vencimen-
tos' mensaes 180$000; annuaes de 
r:.qd:t um 2: 160$000; de todos ... 
30:240$000. \ 

47 cabQS1 vencimentos mensaes 
13fi$000:annuaes dfl cada um .... 
I :620$000; de todos 76 :140$000. 

46 anspessadas, vencimentos men-
sars 120$000 ; ann uaes de cada um 
1 :440$000: de todos 66:240$000 . . 

8 sclldados co rnete iros, vencimen-
tos mensnes 11 4$000 ; annuaes de 
r:~ dA um 1 :368$000; d todos . ... 
1 o. 944$000. 

8 soldados tambores, vencimentos 
rnensaes 114$000; annuaes de ca-
di! um I :368$000; de tbdos .. .' .. . 
10 :944$000. 

622 soldados, vencimentos men-
~~P~ 105$000: annuaes de cada um 
•1 : ~hO~OOO: de todos 783:720$000. 

800 - Somma, 1. 178: 148$000. 
1 r.t~tnr. 

3. o BATALHÃO 
1 cabo tambr..r, vencimentos ml' n- , I tencnte. co ronel commnndante, 

sacs 135$000: annuncs I :620$000 ; 1 \Cncimen tns mensaes fl00$000 : :~ n 
total 11620$000. • '· ' nu ncs 10 :800$000; totnl 10 :800$000. 



~ 2. 
.. E tado-Malor: 

I I 
1 major fi. tal, v nclmenlQS (nlen-

saes 650 ilnn IUt!S 7:80 $d00; 
total 7:800$000. 

I capitão-aj 11dan te, vencimentos 
mensaes .550$000; annuaes .. . ... . 
6:600$000; tótal 6: 09~Q90 . 

I I. o tenente-se r~tario, venci-
mentos .m n_ aes 450$0{ÍÓ; annuaes 
5:400$000; total 5:400$poQ. 

1 ten i te . intl!nd~ntê, vendmen os 
mensao 00$000; ann uaes . ..... . 
4:800 000; total 4:800$000. 

, ~ I .,. '• "I 
Estado:M'enor: 

í sárke~fo,1\J4danté, vencimentós 
meu~a7~ , .2 1 6$000; IJJIIlli'ICS .•••••• 
2:592$000; tota l 2:592$000. 

I 1. o sargrnto intetJdente, vellci-
~ , r ' T 

men ,~ Jl1cnsí,les 204$000; annuaes 
2:44&~P.l 9; total 2: 48$000. 

2 I , I .I 
pnmwos sa rgento~ amanuen-

es . venci~1 ntos nJen&aç 204$000; 
a1 ' :ua'es de ç~~p u'rn 2:448$000; de 
todos : 96 OóU •1 , 

4 SC~U n dOS sarger\tos ar\alli.I~11-
SeS1. vencimeJ1tQs mensae 192$000; 
an't1tlá'e§ ~é ~a um 2:304$000; de 
todos, ~·216,$000 . , I • 

1 tekeiro sargento \t çoq ~t(?rlro
mór, venci111ent mens~l! 18 $000; 
annúâes 2:ú3ó{dóo; totá) 2:1 60$000. 

., I • I • . ~' fíl o ;c.onJ~le tro, ~enctmentos 
mensa~?, 13S$0QO; IIIJnuae!i ...... . 
1 :620$00,0; total. 1 ~5!asqoo 

I cabo,Jarnbor, vencm1entos men-
. saes 135$ QQ· ,.annuaes 1:620$000; 

total I :620$000. ... 11 • 
CQmJ)anhiasi,. 

4 capitães commandantes, venci-
mentos, met,I Sa~s , 550$QOO ; annuaes 
de c.-1da, wn 6:600$000 ; de todos ... 
26:400$000 . 

4 primeiros tenentes, vencimentos 
metlsac" 145P$000 ; ç. nnuaes de .cada 
um 5:400$000; de todos 21:600$000. 

& segundos tenentes, vencimentos 
mensae ·, 400$000; annuaes de ca-
da um 4:800$000; de todos ..... . 
38:800$000 . 

4 prim e iro~ ~nrge ntos , vencimen-
tos mensaes 204$000; an nuaes de 
cada um 2:448$000; de todos . .. .. 
9:792$000 . 

4 1t:~ ~do~ sa i e,ntos lntcnd n-
' yCJJCII11CiltOS men S,C10S 1 9~$000; 

a rn ae dç, cada um 2:304$000; de 
óctos 9:2!ô$dd . 

15 egundo
1
s . Silrg ntos, venci. 

mente fi) Ç 1 ac,s 192$00Q; annuaes 
e taqa u 1 2:304$000; de todos ... 
3l~6b 000. 

14 terceiros s~rgentos, vencimen-
~~ · ,)11ensaes ~~0~000~ anr~uaes de 
ca~íl.r,"rn~: l 60$00tl; de todo ... . 
30:~~~ ' 

I jr,t 

39 cabos, vcncimen to mcnsaes, 
135$000; àhhuh'es ae cada 11111 ' ' '' 
I :620$000; de toqos 63:180$000. 
", 3s ~nspe~sadas, vencimentos 
mensap 12Q$000; annllae de cada 
uÍn I :440$000; d~ todos 54:720$000. 

8 spldados .cornçt,ciros1 .vencimen-
'ó· mensaes ,ll 4~00ó; ann uaes de 
dct'a um I :3ô8$'oOO; de todos . . : . 
10 :944$000. ' .• 

8 s~ldado.s ,tjlrnborcs, vencimentos \ 
n1ensaes ll $00():! lll}nUaeS d.e Cada 
um ) :368$00Q; de todos 10:944$000. 

.. 388 so ldados, vencimentos rnen-
saes I Q~.$.000;;. artJl uaes Qe cada um 
I :2qO$qOO; q~)odos 488:880$000. 
~50 - Somma, 858:828$000. 
4 cavallos. 
8 soldados ta11tbor!! ·, vencimentos 

m~nsa~s . I.1 4$00Q; ann uaes de cada 
wh I :368$000; de todos 10 :944$000. 

3S8 QJ.Aa.\los -~e n cim ,,;tos men-
Sí!Ç 1 1Q5,$000~ WJ9Uae~ ,de cada um 
1 :~6Q$900 j de todos 488:880$000. 

4 cavrJlos. 
muares. 1 , • •1• 

550 - s'o~lllla, 858:828$000 . 

4.0 BATÁüfio 
) t r,1ent -co o !el cg111~1 a ndante, 

vencimen toli m psaes 900$000; a)l-
lll!:Íes 10 ;8.00$000 ; total 10:800$000. 

' I 

Etado-Maior: 
1 major-fi scal, vencimentos men-

saes 650$000; annuaes 7:800$0(10: 
total 7:800$000 . 

1 capitão ajudante, vencirne'ntos 
mensaes 550$000; annt1aes .. 
6:600$000; total 6.~6$tl0b. 
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l 1 ·o tenente s cr tarlo, venci. 
mentos men ,aes 45Q$poo; annuae. 
5:400$000; total 5:4 Q$000. 

I 2. o tenente intendente, venci. 
111 ntos rry nsae' 100$000; annuaes 
4:800$000; total 4:8Ô0$000. 

I 
E ta~o-Menor: 

1 sargeuto aj~daute, vencimentos 
mensaes, 216$000; ann~a s ...... . 
2:592$000; total 2:592$000. 

I I . o sargento intendente ven-
vencimentos mçnsa~s 204$000; au-
nuaes ~:~~8$000; total 2:4, ?$000 . 

2 prrm~r~o · arge11 o amaiH!en. 
ses, venwnentos ll)ensa,e " ~0.4$000; 
an uuaes de cacf.a um 2:448$000; de 
todo 4:896$oob. 

4 ·egundos sà'rgento ,, , encrmer1r 
tos mensacs 192 000; annuaes de 
cada um-2:304$000; de todÓs ..... 
9:216$000. 

I 3. o sargent~ corf\Wj.rJ?-rnór, 
vencimentos mensaes 180$000; an~ 
llllí\eS 2: 160$000; total 2: 160$dõO . 

I cabo coroetei r o, vencim'êntós 
mensaes 135$000; an nuaes ...... . 
1 :620$000; total 1:620$000. 

,1 c~bo tambor, vencimentos rifen-
saes 135$000; ann uaes 1 :620$0 O; 
total 1 :620$000 

'j I t 

Companhias: 
4 cãp'i'tães COTnmandar]tcs, ven-

S::Í ent~ nw,osa~s qe cada um ... . 
959$QP0;.1allJ.lllaes de caqa~ um . . . . 
6:600$00Q; de topos 26:40Q~oon 

4 P.ri me1ros tener~tes, vencim~n
tps mensaes 450$000 ; annuaes 
de cada um5:400$000; ele todos ... 
21 : 600$000 ' 
, 8 se~unclos te11 ntes, vencimen-
tos mensaes 400$000; an nuaes ele ca. 
da um .4:800$000; ele todos . ..... . 
38 : 400$'000' 

, 4 R i 11eiros sp rgcn os, . vencimen-
tos mensaes 204$000; an nunes de 
cada 11111 2:448$000; de todos ... . 
fl:792$000 . 

"t•... • t I 

ti segundo!! sa rgento!> , inter!~'"' · 
tcs. vencimentos mensacs 102$000 ; 
annuacs de cada um 2:304$000 : •' · 
todos 9 :216J)OO . 

15 segundos sar!!ento~ . venci lll""-
tos mensae 192$000; an1 0iics ele 

cada u~:304$ÓOO, toJos . ... 
34:5 $vvv: , 

14 torce irÓs sargento ·, vencimen-
tos mcnsacs, 180$000; nnnu ncs uc ' 
Ç(l.d{l um 2: lô0$000; de todos .. . 
30;240$000. 

.47 <;abos:, vencimehtos 111 n acs. 
135 :000; annual de cada um . . . 
1:620$000; de todos 76: 140$ . 

46 an p adas, vencimentos men-
!la e,~ l4Q$000; ann11a <: cl ~ c-ada .. 
1 :4RO QQO; de todc;>s 6()·240$000. 

sôlda do~ cometeiro , venci-
rnentos mensac. 1 11,4$009; t!J11111a cs 
de cada 11111 I :3fi8$000; de todos ... 
I O :944$000. 
._8 )!Qidaclo . . ámhores, voncimento 
1]1 • n saet~, 4$000; annua·es de cncla 
11111 I :368$000; de todos 10:944$000. 

572 .~soldados, vencimentos mcn-
aes .Jj)p$000; annua de cada um 

I :2.6.0$00Q; de todos 720$720$000 . 
750 - Somma, 1.115:148$000 . 

4." BÀTÃt f-fÃO 
•JI> •. ' u r; ·1 , •• 11 11, , 

• 1 'J 1-ç [,91} J c2rnmal)da1 te, 
vencrrnentos mensaes, 900. OÓO· au-
nüâes fb:80ô$b' í'l'· o <ÍI {Ó:S00$000 . 

':') 11 1 ' ·. :Y· 
. E t o ~1a1pr :,w,. ·l· •• , • , 

I maJOr fiscal, vencrment · .m~n
saes, f)50$0.00 ; ann uaes, 7:800. 000; 
to;âl. )Jj $Qót ... ~ ., , .,;~ .. 
,. r c~~t~o ~_kildan,te 1 ,yencimentos 
n1ensaes 558$000; a~~~es '' .. '.' 
6:600$000; total 6:600$000. 

1 l o ten.Pn+' s;:c P·tario, yenci-
., • 111 t" ~ "1 , ~ • 

menta ,. me n s<~e~ 451Q~POO; annuaes 
5:400 ooo; total 5:400$000. 

I 

, !, 0 1." ten,en e intel)cfentê, venci-
mentq, mensaes 450$000; annuaes 
5:40Q$00Q; total 5:400$000. 

Estado Menor: 
,1 • argento. a1udapte, vencimentos 

1)1c ns.ae.s ,216$000; am uaes ......• 
2:592$000; tofa l 2:592$000. 

I I . o sargento intendente, venci· 
mentos mensaes 204$000; annuaes 
2:448$000; tofa l 2:448$000. 

2 primeiros sargentos amanuen. 
ses, vencimentos mensaes 204$000; 
annuaes de, cada um 2:448$000; de 
todos 4:896$000. 



4 segundos sargentos amanuenses, 
vencimentos mensacs 192$000; an-
nunes de cada um 2:304$000; de to-
todos 9:2 16$000 . 

I 3." argento cornetciro-mór, 
venci mentos mensaes 180$000; an-
nuacs 2: 160$000; total 2: 160$000. 

I cabo corn teiro, vencimentos 
mensaes, 135$000; annuaes ......• 
I :620$000; total 1:620$000. 

I cabo tambor, vencimentos men-
sacs 135$000; annuacs 1 :620$000; 
total I :620$000. 

Companhias: 
4 ca pitães commandantes, ven-

cimentos men aes 550$000; annuacs 
de cada um 6:600$000; de todos .. . 
26:400$000. 

4 primeiros tenentes, vencimen-
tos mensaes 450$000; an nuaes de 
cada um 5:400$000; de todos .. ... 
21:600$000. 

8 segundos lenentes, vencimentos 
mensaes 400$000; annuaes de cada 
um 4:800$000; de todos 38:400$000. 

4 primeiros sargentos, vencimen-
tos mensaes 204$000; annuaes de 
cada um 2:448$000; de todos .... 
9:792$000 . 
4 segundos sa rgentos intendentes, 
vencimentos mensaes 192$000; an-
nuaes de cada um 2:304$000; de 
todos 9:2J6$000 . 

24 segundos sa rgentos, vencimen-
tos mensaes 192$000 ; annuaes de 
cada um 2:304$000; de todos .... 
55:296$000. 

24 t e r~eiros sa rgentos. vencimen-
tos mensaes 180$000; ann uaes de 
cada um 2: 160$000; de todos ... 
51 :840$000 . 

48 cabos, vencimentos mensaes 
135$000; annuaes de cada um . . . . 
1:620$000; de todos 77:760$000. 

48 anspcssadas .. vencimen tos men-
snes. 120$000 ; annuacs de cada um 
I :440$000; de todos 69: 120$000 . 

8 soldados corneteiros, ve ncimen-
to~ 111CI1 Sacs 11 4$000 ; annuaes de 
rhda um 1 :368$000; de todos ..... 
10 :044$000 . 
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8 soldados tambores, vencimentos 
men ae 11 4$000; ann uaes de cada 
um 1 :36 $000; de todos ..... .• ,, 
10:944$000. 

743 soldados, vencimentos mcn-
sacs 105$000; annuae~ de cada um 
I :260$000; de todos 936: 180$000 . 

Banda de Musica: 
I I . o sargento mestre, vencimen. 

tos rnen aes 204$000; annuaes •.. 
2:448$000; total 2:448$000. 

I 2 ·" sa rgento contra-mestre, ven-
cimentos mensaes, 192$000; an-
nuaes 2:304$000; total 2:304$000 . 

lO musicos de 1. • classe, venci-
mentos mensaes 126$000; annuaes 
de cada um 1 :512$000· de todos . 
15: 120$000. ' .. 

lO musicas de 2. • classe, venci-
mentos mensaes 120$000; annuaes 
de cada um I :440$000 de todos 
14:400$000, I 

lO musicas de 3. • classe, venci. 
mentos mensaes 11 4$000; annuaes 
de cada um 1 :368$000 · de todos ... 
13:680$000 . ' 

. 975 - Somma, 1.425:996$000. 
2 muares. 

SECÇÃO DE METRALHADORAS 
Annexa ao 5." Batalhão 

I I . o tenente commandan te ven 
• • I c1mentos mensaes 450$000; annuaes 

5:400$000; total 5:400$000 . 
1 I . o sa rgento, vencimentos men-

saes 204$000: annuaes 2:448$000; 
total 2:448$000. 

I 2. " s~r["ento, venci men tos men. 
saes 192$000; annuaes 2:304$000; 
total 2:304$000 

2 cabos cond uctores, vencimentos 
mensaes 135$000; annuaes de cada 
um I :620$000; de todos 3:240$000. 

2 cabos chefes de guarn1çao, 
vencimentos mensaes 135$000; an-
nuaes dr r.r1 da um I :620$000; de 
todos 3:240$000 . 

2 anspessadas ~e rventes, venci-
Pll' n tr~ nH'll~ilCS 120$000: annuaes 
de t:;J d n 11111 I :440$000 ; de todos . . . 
2: RR0$000 . •· ·r· " · ~~ ;;'ti~ 

2 ~n pe adas encarregados da 
macluna de carr gar. vencimento 
mcn aes 120$000; anrluaes de cad4 
um 1 :440$000; de todos 2:880$0001 1 :~o i dado ::_; meiro, ve·lr. lln•:ll l:: 
men aes 105$000 · annuaes 
I :200$000; total Í :260$000. · · ' ·' • 

I soJdado ,cornet iro, vencimentos 
lllcnsac 11 4$0QOi annu~es 
1 ::mS$000; total 1 :368$000 .' .. · .. ~ 

2 soldados serventes municiado• 
rcs, vencimentos mensaes 105$000 
ann uaes I :260$000; total 2:520$000. 
4 soldados serventes temuniciado" 

res, vencimentos mensaes 105$0or 
nnn uaes de cada um 1 :260$000• dd 
fodbS 51040$000. ' 

G soldados conductores, venci-
mentos mensaes 105$000· imnuaes 
de cada um I :260$000; de1 todos .. .' 
7:5G0$000. 

25- Sbrtuna, 40 :140$000 . 
õ mt ates. · 
1 cava llo. 

SERVIÇO' DE SAU DE 
Corpo medido: · 

l major Ghefe e director do Hos-" 
pita! Mi litar, vcnoimentos mensaes• 
G!i0$000; annunes 7 :800$000· total' 
7 : R00$000. • ' 

6· capitães medicos, vencimentos 
mcnsacs 550$(00)0; an nuaes de cada . 
um 6:600$000; de todos t •••••••• ' 
3Q:fo00$0QO, 

Sel'viço pharmaceutico: 
I 

I I . " tenente pharmacetitico, ven-
cimehtos nlensaes 450$000; annunes 
!i:400$000; total 5:400~000 . 

Serviço dentario: , 
• • t 

I 1. o tenente cirurgiã'a•del1tista 
vencimento , mensaes 450$000 ; an'-
nuacs 5:4()0$000; total 5:400$000. 

0 - ?omm~ 1 58:200$000. 

3 · ' balalhrto, 550 hom •n , 4 ca. 
va llos c 2 muares, 85~:t!28$000. 

4 · 11 batitlhtio, 750 homens 
I . 11 5: 148$000. ' ..... . 

5." IJ:~f:~ lh fio, H75 hunll'ns, . 2 
1 munr s, 1. 425:1 O • 

[squndriio ti l! c:~va ll t~ri:'l, 1 ~O lw. 
ltl ns, I O cnvn llo.' 4 lllllill'c 
272:3 000, 1 

I • •' 

tçiip de BotnhciroR 00 home 11 !; 
!J I :5013$000 I • I 

Se ção de Mctralhador:~s, 25 ho-
mens, 1 cavallo e 6 muares 

I •' '• • 
meus, I cava llo e 6 nwarcs 
40: 140$000, I ' ' •'' 

Serviço de Snudc 9 horncn~ 
58:200$000 , I I • • • • 

omma, 4.000 homens, 185 ca-
vn llos e 15 rnuare 
6.0R4:300$000 . ' ........... .. 

N · I - Tabella de fixaçúo ela for-
. ça Publica do Estado de Minas 

Oeraes para o exercicio de 1924. 
. I) Pessoal: 
a~ 
6 terlentes.coroncis, sendo 1 as. 

sistente, por <tnno 1 0:~00$000; 1 -
tai 64:800$000 . 

7 majores, sendo I intendente rrc 
rnl e 1 chefe do Serviço de Saude . I 
por nnno 7:800$000; total ..... .. 
54:1300$000. 

6 capitães medicos, por anno ... 
6:õ00$000; total 39:60G$ 00 . 

1 capitão auditor, por anno . ... 
ti:ó00$000; totnl 6:600$000 . 

27 Capitães, endo 1 secretario 
geral c 1 commandànte do ~squa
dr!lo, por anuo 6:600$000; total . . 
lt78:200$000. 

33 primeiros ten ente~>, sendo 2 
intendentes,• 2 do esquadrão 1 au-.. ' x1 11 ar do assistente, 1 pharmaceuti-
co, 1 cirurgião del)tista e 1 com-
mandante da Secção de Metralha-

RES~MO• D'O PESSOAC · 
Com ma dó gerbl, 5 · Jwmens, 

, doras, por anno 5 :400$000· total 
178:200$000. ' 

:~7 :200$000 , I 

I batalhãd, 646 homens, .... : .. 
I . OOti :704$000 . 

2. o brttalhiib, · 800 hom~tl s e 1 
muar, 1.178:148$Q{l6! 

A. S. - 38 

. . 
411 segundos tenentes, sendo 3 in-

tendentes, 2 do esquadrão e t com-
ma~dante da Secção de Bombeiros, 
por anno 4:800$000; tot~l . .... . . 
220:800$000. ·- . 
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1 director de muslca, por anno 
4:140$000; total 4:140$000. 

5 sargentos ajudantes, por dia, 
3$200; por anno 1 :152$000; total 
5:760$000. 

53 primeiros sargentos, sendo 6 
intendentes, 20 amanuenses, 1 en. 
fcrmeiro.mór, I pratico de phar-
macia e 2 mestres de musica, por 
dia 2$800; por anno 1 :008$000; to. 
tal 53:4~4$000. 

140 segundos sargentos, St!ndo 20 
aman uenses, 2 contra-mestres ~e 
mu:.ica, 22 intendentes e 1 veter•. 
~. 1 n por rlia 2$400; pr1r anno · · · · 

864$000; total 120:960$000. 
89 terceiros sargentos, sendo 5 

corneteiros-móres, por dia 2$000; 
por anno 720$000; total · · · · · · · · 
64:080$000. 

277 cabos, sendo 5 corneteiro~, 1 
clarim, 5 tambores, 4 enfe~meJros 
do Hospital Militar, 2 prat1cos de 
pharmacia, t fiel do intend~nte do 
Hospital Militar,1 ferrador,_1 p1cador, 
2 instructores do Esquadrao .de Ca-
ovalla.ria, 1 corrieiro,2 enfertneJros do 
Esquadrão de Cavallaria, 1 mecha· 
nico 6 motoristas, 2 conduc~ores e 
2 chefes de guarnição, por dJa 
2$000; por anno 720$000; total ... 
199 :440$000 . 

247 anspessadas, sendo 4 ~juda~
tes de enfermeiros do Hospital MI-
litar, 1 ferrador, 2 s~rventes e 2 
encarregados da maclllna de carre-
gar da Secção de Metralhadoras e 
1 clarim, por dia 2$000; por anno 
720$000; total 177:840$000. 

87 sold'ados signaleiros, sendo 43 
corneteiros. 40 tambores e 4 cla-
rins, por dia 1$800; por anno .... 
648$000; total 56:376$000. . 

20 musicas de 1. • classe, por dia 
2$000; por anno 720$000; total . .. 
14:400$000. 

20 musicas de 2. • classe, por 
dia 1$800; por anno 648$000; total 
12 :960$000. . 

20 musicas de 3. • classe, por dia 
1 $600; por anno 576$000; total 
li :520$000. ·-··. ... .. . . . 

2.916 soldado, por dia 1$500; 
por anno 540$000; total . · · ··· •.•· 
1.574:640$000. 

b) Contractados: 
I instructor de cavallarla, por an-

no 18:000$000; total 18:000$ 0 .. 
c) Etapa de 4$000 para 287 In -

feriores, de 2$500 para 277 cabos, 
de 2$200 para 60 musicos e de · · · 
2$000 para 247 anspessadas, 87 
soldados ignaleiros e 2.916 solda-
dos, total 3.050:100$0?0. 

d) Ora ti ficnção da le1 n. 425, de 
1906, a saber: 

3 tenentes-coroneis, por anno 
1 :080$000; total 3:240$000. 

1 capitão, por anno 660$000; to. 
tal 660$000. . 

e) Gratificação a reengaJados a 
$200 (3.000 praças), total ...... · 
219:000$000. . . 

f) Ajuda de custo a off1c1aes em 
diligencia, total 50:000$000. 

2) Material: 
a) fardamento para 3.874 pra-

ças, total 713:250$000. 
b) Calçado para 3.874 pra· 

ças, total 276:750$000. 
c) Compra e concerto de arma. 

menta, total 130:000$QOO. 
d) Compra d,~ munições, total. · · 

31 :000$000. 
e) Compra e concerto de equipa. 

menta, total 5:000$000. 
f) Forragem, ferragem e trata-

mento dos animaes e forragem pa-
ra os dos officiaes montados, to· 
tal 128:000$000. 

g) Remonta de animaes do es· 
quadrão e dos officiaes montados, 
total 30:000$000. 

h) Objectos de expediente, total 
40:000$000. 

i) Conservação e limpeza dos 
quarteis, total 30:000$000. 

j) llluminação e telephones dos 
quarteis, total 10:000$000. 

k) Enter~amento, total · · · · · · · · 
9:000$00., 

I) Aquartelamento, total · · · · · · · 
184:000$000. 

m) Conservação da linha de 
tiro, total 1 :000$000. 
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n) Auxilio ao Hospital Militar, 
total 10:0()0$000. Sala das commissões, 30 de 

agosto de 1923 . - J<ibeiro de Oli-
veira. - João Pio . - Levindo 
Coelho . Secção de Bombeiros: 

a) Material e remonta, total 
130:000$000. 

Somma, 8.117:340$000. 
Sala das Sessões da Camara dos 

Deputados, 29 de agosto de 1923. 
- O Pre idente, João de Almeida 
Lisboa. - O 1. o secretario, José 
Braz Pereira Oomes. - O 2. o se-
cretario, Euler de Salles Coelho. 

- Vae á Commissão de Força 
Publica . 

Telegramma . 
Do exmo. sr. dr. Arthur Ber-

nardes, 'presidente da Republica, 
agradecendo o voto de congratula-
ções do Senado pela resolução de 
seu governoJ creando uma usina 
de siderurgia annexa á Escola de 
Minas de Ouro Preto. - Intei-
rado. 

Communicação 
O SR. ALFREDO CATÃO, ob-

tendo a palavra, communica que o 
sr. senador Basilio de Magalhães, 
por motivo de molestia em pessoa 
de sua família, tem laltado e fal-
tará ainda a algumas sessões. 

Passa-se á 

Apresentação de pareceres, proje-
ctos, indicações e ·requerimen-
tos 

O SR. RIBEIRO DE OLIVEI-
HA, obtendo a palavra, offerece e 
envia á 'Mesa, pela commissão de 
Finanças, o seguinte 

PARECER 
Pagamento de custas judiciarias 

Concluindo em requerimento en-
tra irnmediatamente em disc L;ssão 
c é, sem debate, ·approvado. 

O SR. CAMILLO DE. BHITO, 
obtendo a palavra, offerece e en-
via á Mesa, pela commissãu d•· 
Justiça c Legislação, o seguinte 

PARECER 
Dd para discussão o projccto fi. 5, 

do Senado 
A commissão de justiça e Legis. 

!ação, á qual voltou o projecto n. 
5, do Senado, sobre creação de co-
lonias correccion:~es e contend·J 
outras disposições, é de parrcer 
que o mesmo entre em 'ordem 
elo dia, afim de continuar em 3. • 
discussão com as emendas offere-
cidas. 

Sala das sessões, 30 de agosto 
de 1923. - Camillo de Brito. 1 -
Miguel de Lanna. - Valladares 
Ribeiro. · 

Fica o projecto sobre a mesa 
para a ordem dos trabalhos . 

O SR. PRESIDENTE: - Por 
nada mais haver a tratar, designo 
para a proxima sessão a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 
Até ás 13 horas: 

Leitura da acta, expediente, 
apresentação de pareceres, proje-
ctos, indicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Até ás 16 horas: A' commissão de Finanças foi 

presente um 'requerimento dos of-
ficlaes de justiça da comarca de 
Ouanhães, pedindo pagamento de 
custas crimes, referentes ao t.• se-
mestre de 1921, exercício 'findo; é 
de parecer e requer informações 
ao governo, visto como não tem 
base para conhecer da justiça do 

Continuação da 3. • discussão do 
projecto n. 5, do Senado, sobre 
creação de colonias correccionaes 
e uma penitehciaria modelo no Es-
tado. 

pedido . · , 

I . • discussão do projecto n. 3, 
da Camara, fixando a .Força PLt-
blica do Estado para o exercicio 
de 1924. 
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Discussão unica do parecer n. 
4 da commi ão d justiça e L -
gislaçuo, sob re um req urimeuto 
do official da Secretaria do lute-
ri r, Francisco de Paula Maga-
lh ii ·s jacqucs : 

Levanta-se a sessão . 

EXPBOIENTE 
Olflclb 

Do sr . Secr ta rio .do lnt rior, 
devolvendo, informado, um r quc-
rimcnto do director do Asylo do 
Pé do Morro, munidpio de Pa~sa 

rdina.ri 
ACTA DA 3 o. SE SÃ I AOS 31 

OE AGOSTO DE I 23 

Quatro, pedindo augmcnto do au-
xi lio orçarncntario que lhe t m si-

' do concedido c votação de uma 
verba parn construcção d um edi-
fício proprio. - A' com missão de 
finanças. 

Prcsidcncia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUMMAR lO : - Acta . - Expe-
dictúc . - I esposta ao "Diario 
Mercanti l", de juiz de fóra: dis-
curso do sr . João Pio. - Pare-
c 'r ,de commissão . - .Projecto 
n. 5. do Senado, sobre colonia 
correccionaes. - Discurso e 
substitutivo do sr . João Pio . -
Di seu rsos dos srs. Camillo de 
13rito. Vieira Marques e Vallada-
res Ribeiro. - Discurso e emen-
da do sr. Vieira Marques. -
Projecto n. 3, da Camara, so-
bre força Publica . - Discussão 
unica de um parecer da commis-
são. - Ordem do dia . 

Ao meio dia, feita a chamada, 
:~ch nm-se presentes os srs. Diogo 
de Vnsconcellos, Ribeiro de Olivei-
ra, Olympio Mourão, ·Gabriel San-
tos, J. Montandon, Cam illo de 
Brito, Levindo Coelho, Getu lio de 
Carvalho, João Pio, .Viei ra Mar· 
ques, Pericles de Mendonça, Alfre-
do Catão, Mi guel de Lanna, Valia·. 
dares Ribeiro, Morei ra da Rocha c 
Francisco Escobar, fa ltando, com 
causa participada, os srs. Miran-
da Junior, Xavier Rolim, Simão da 
Cunha e Basilio Magalh ães, e, sem 
clla, os mais senhores . 

Abre-se ·a sess:io . 

Ao "Diario Mercantil", de juiz 
de Fóra 

SR . jOAO P!O .-Começa di -
zcrl(io haver-lhe causado verdadei-
ra surpresa a lei tura de um artigo 
do "Diario Merca ntil", de 29 do 
corrente, que se estampa na ade-
an tada cidade de Juiz de Fóra, ar-
tigo ondé se fere fundo a dignida-
de, a honra do Congres o Mineiro, 
c se lêem· phrases deste jaez: 

"Nenhum habitante deste muni-
cípio descobriu ainda quaes as 
van tagens de ordem moral, admi-
nistrativa, social ou eoonomica que 
justifiquem o acto do Congresso 
Estadual, intervindo, dictatorial-
mente, á revelia das populações c 
dos homens de responsabilidade 
politica da zona, no desmembra-
mento de juiz de Fóra. 

A trama em segredo absoluto, o 
atropello e açodamento na votação 
de ultima hora demonstram cabal-
mente a sem razão da medida e o 
receio da discussão á luz do$ prin-
cípios de justiça e dos reclamos do 
interesse publico". 

Todo o artigo, diz, afina pelo 
mesmo diapasão da injuria c do in-
sulto á dignidade do Congresso Lc .. 
gislativo Mineiro . 

Acha-se o orador em duvida so-
bre si deve responder ou não a se-
melhante diatribe, porque tão al-
to paira o Congresso de Minas que 
não pode ser apanhado pelos con-
ceitos do "Diario Mercantil" . 

O SR. 2. • SECRETARIO procc• 
de á leitura da acta •dâ anteceden-
te, que é, sem observações, appro-
vada . 

Em Juiz de Fóra assistem politi .. 
cos da estatura de Antonio Carlos, 

dit Francisco Vattadares, Rubens Cam-
pos e outros, dos quaes alguns, '0 $R. 1.• SECRETARIO 

conta db seguinte 
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po to ora inici 111 a cnrr ira, já lo-
graram a· esporas de cavalh iros 
na an~ na da p titica, c poderão af-
firmar que os cone ·ito ' dessa fo-
lha cstúo muito long de repre-
sentar a opin ião pub li ca de juiz 

·de Fóra c tampouco a opinião po-
lít ica daquclla idade. 

De facto, uma cidade com o or-
ç:unento que tem, onde tão prospe-
ras c acham as industria , o ex -
cesso de districtos, pen a, s. excia . 
constitue até uma remora ao des -
cuvolv!mcnto da cidade, á qual 
has tana a sua cstuantc vida ccono-
mica. 

Ci ta o exemplo de Ponte Nova, 
que, apesar do multiplos clcsmen-
bramcntos soffridos em seu tcrrito-
rio, quando das varias reformas da 
divisão admi nistrativa, a ponto de 
já haver dado a Minas cerca de 
oito municípios, todavia é uma da 
~.:i d ades, cconomica ou materialmen-
te, mais aclcantadas ele Minas, hom-
hrcando talvez com as que mais o 
~ejam . (Apoiados,· muito bem!) . 

O sr. Miguel Lanna.- E t:on tin;'t« 
prospera . 

O sr. João Pio.-E Ponte Nova 
nen huma reclamação tem feito. . 

Importará gran.de perda territo-
rial tirar-se um districto a juiz de 
Fóra? Não somos todos mineiros?! 
(Muito bem) . 

Por que Juiz de Fóra se oppõe á 
elevação de Mathias Barbosa a 1 
município e vem-se affirmar que is- , 
to é contra a vontade dos habitan-
tes desse districto? . . . i 

O sr. Alfredo Calão.- Quando, 
cn trctanto, h a representação ao 
Congresso, pedindo essa medida . 
(Apoiados) . 

O sr. João Pio.- Si o "Dir.rio 
Mercantil" respeitasse a verdade. 
ainda merecera alguma considera-
ção e acatamento; mas, aos asser- , 
tos nelle contidos pódc o Congres-
so Mineiro revidar, asseverando 
que Mathi'as Barl:iosa exulta com 
a creação do município (apoiados) , 
tanto que, para pleiteai-a, mandou 
uma representação firmada por to- 1 

dos os moradores do districto, fal-

ta ndo ap nas a a ignatura do ve-
rcad r que lá não resid . 

Trultiu, p rtnuto, a verdade a fo-
lha juízdcforana, asson lltaud qu' 

Congresso, paru lograr a mulsi-
nada medida, conspirou em segre-
do ab olu to e votou-o, á ultima 
hora, c 111 atropelo açodarncnto . 

Talvez ignorem os rcdactorcs d• 
"Diar io Mercanti l" que se lembrou 
algucm de se di rigir ao district dl' 
Ewbanck da amara, pedind as-
ignatura contra o desm mbra-

mcnto, e não poudc obtcl-as . 
(Apoiados) . 

Quer isto dizer que esse poli. 
ticos de pequena politica d · Ju iz 
de Fóra, representados pelo "Dia-
rio Mercantil" não estão jogando 
com a verdade: querem politicar, 
uão contra o Congresso Min iro, 
mas contra o actual Presidente dn 
Estado, visando feri l-o por tahcl-
la, porque estão buscando, por to · 
dos os meios, por expedientes in-
di gnos de quem se respei ta e pre-
tende com auctoridadc reclamar, 
querem, por tacs linhas travessas, 
achar adhercntes á sua opini ií0 
politica. Para este ffeito, accu-
sam, inj uriam c insultam o Con-
gre so Legislativo . 

Por e sas injurias e insultos não 
se póde responsabi li zar Juiz de 
Fóra . Aliás, basta dizer que a edi .. 
!idade juizdeforana é dirigida por 
um dos melhores ndmiriistradores 
J11tmicipaes que ha no Estado, 
( apotados), homem notnvcl pela 
sua honradez e pelos esforços que 
tem cnvidacto em pró! do desenvol-
vimento da cidade. (Muito bem) 

A cite não se poderít attrihui r 
nenhuma reclamação e muito me-
nos um in ulto desse jaez, graças 
á primorosa c fidalga educação 
que lhe realçam os predicados mo-
racs. 

O Congresso Minei ro, repete o 
orador, se coJ ioca acima elas ac-
cusações e injurias que lhe acabam 
de assacar. ( Apoinc(os) . 

E si o orador desce ao terreno 
em que se collocou o "Diario Mer-
cantil", é para apanhar a injuria, 
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na parte que toca a . excia. como 
membro da commissão Mista. c 
d volvel-a intacta ao " iario Mcr-
can til" e aos seus redactorcs . jor-
nal é esse, termina s . excia . , que 
absolutamente não merece uma re .. 
spo ·ta do Congresso Mineiro . 

(Muito bem! Muito bem) . 
Passa-se ã 

Apresentação de pareceres, pro-
;ectos, indicações e requerimentos 

SR. MIGU EL LANA, obtendo 
a palavra, offcr cc envia á Mesa, 
pela Comrnissão de justi ça e Legis-
lação o seguinte: 

PARECER 

Opina peta rejeição do projecto 
n. 29 da Camara 

O projecto n. 29, vindo da Ca-
mara dos srs . Deputados, nttribue 
aos juizes e demais funccionarim• 
remunerados pelos cofres do Esta-
do a totalidade das custas que lhe 
fo'rem contadas; concede aos pro-
motores de justiça gratificação 
quando, a serviço do jury, sahirem 
fóra do termo em que servirem e 
fxa ordenado para os escrivães do 
crime . • 

As duas primeiras providencias 
-:'\o se justificam mais, em vista das 
vantagens conferidas aos funccio-
narios publicas pela tabetla de 
vencimentos, constante do projecto 
n. 6, tambem vindo da Camara dos 
srs . Deputados . 

Os escrivães do crinie já perce-
bem o ordenado de que trata o a.rt. 
3 e que foi mantido pela allud1da 
tabclla . 

Em face do exposto, a Commis-
são de Justiça e Legislação opina 
pela rejeição do projecto n. 29. 

Sala das Commissõcs, 31 de 
of:!osto de 1923.- Mi guel de L~ 

1 na,- Valladi"S Ribeiro .Camillo 
de Brito . 

A imprimir-se h 

Pas a-s á 
2. • PA TE DA ORDEM O DI.\ 

E' annunciada a continuação 
da 3. • discussão do seguinte: 

1923 - PR jECTO N. 5- SE-
NADO 

Dispõe sobre colonias comccio4 

naes c da outras providencias 
O Con gresso Legislativo do Es-

tado de Minas Ocraes decreta: 
Art . 1 . • Fica o governo aucto-

rizado a fundar no Estado, d prc-
fcrencia, nas zonas cujas munici-
palidades se propuzcrcm auxiliar 
com cessão de terrenos apropria .. 
dos c pecuniariamentc, na constru-
cção das respectivas obras c cus-
teio do estabelecimento, até tres 
colonias correccionaes, sendo urna 
deltas especialmente para menores 
delinqucntes com a dcnomin :-~ção 
de "Instituto Disciplinar", tendo 
uma secção para mulheres . 

Art. 2. o Esses estabclecimen tos. 
cuja creação foi auctorizada pelas 
leis ns. 544, de 27 de sctemhro de 
1910 e 790, de 18 de sctemhro de 
1920 serão fundados e mantidos 
de donformidnde com ns rlisnnsiti-
vos da lei n. 567, de 19 de setem-
bro de 191 t , e nelles s~rão inter- · 
nados, p::ía rehabilitação pelo tra-
halho e instrucção. os mendigos 
validos, os vadios c v;urahundos 
incorrig'veis c os menores de1in-
quentes. entre 14 e 21 annof', com-
nrchendidos nessas classes os de-
finidos no Codigo Penal c nas leis 
federacs ns. 145, de 12 de i ulho 
de 189l art . 2.", ~ ~ 1.". 2 ." e ~ . · 
c 947. de 2fl de dezemhro de 1902, 
art. 1. ". n. IV . 

Art. 3." Emquanto não se rrca-
rrm juizos ou tribunaes e!' necl ac~ 
para menores. serão cites nrocc~
sados nA r.onformirl11 de do precei-
tuado 11fl citada l!'i n. 567. cl ~ 1911. 
r.omoctindo porém o iul((amento 
~xcluf'ivamcnte aos Juizes de Dirc\-
to. 

Art . A. o Nns rrrru1amentos aue 
forem expedidos em execução da 
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pr s nt lei o gov rno att nd rá: 
a) o proce. so de internação dos 

f n fracfores ; 
b) as disposições dos artigos 49 

a 53 c 401 , ~o Codigo Penal, no que 
forem apphcavcis; 

c) a religião que os internados 
rrofessarcm, cuja pratica facilita · 
rá; 

d) a prohibiçáo terminante de 
quacsquer castigos corporaes : 

e) a commlidação das disposições 
em vigor sobre a materia; 

f) o numero de menores que te r~ 
direito de internar cada municipa-
tidnde que entrar em accordo para 
auxiliar o Estndo c o pessonl ad-
ministrativo c resnectivos venci-
mentos. com nresc riprno dos seu!! 
cicvcrrs, rcgimcn disciplinar, or-
rlrm c natu rer.a elos diversos sc rvi-
('n~ r :~s ohri rrações dos iuternados . 

1\rt. 5. • E' o g-ov rno nuctorizn-
do n construir. por pavilhtles. nas 
m:-~r rrr ns do Rio das Vrlhns. 011 em 
local qur mais conveniente lhe P:l -
rerer. uma nenitcnrin ria mndelo, 
nns termos do Cndi((o Peunl r a 
rfr~nrnrfe r nnra tal fim nté :~. quan-
ti~ clr 200 ·()()0$000. nnnun1mrntr . 

1\ rt . 11 . n F.m ftx rrul'iin dél nresen-
t~ lri o ftnvr. rno nocl rfl élnrovei-
~~ r trrrr nns r erl ifi rins r•staclll .:t<'S c 
"hrir M n r""!'snri('l~ rrrriitns nu h -
7Pr :~ !' rrrriséls operações. não se 
vr rifi r.:- nrll) cn lrln~ rb ~ divcrs1s ver-
h:~s 'l rr:.~ mrntari :~f; n••c pnderií o sr. r 
cf, ... H,, ~~~h f; n N;se fim .. 

1\ rt . 7. n RrVM:Im-sr :)S dispnsi-
r0r ••m cnntrélrÍn . 

~ :. h ri~s C:: n~ c;Õ f'~ 17 de él?,Osto 
- · ~ tr)?? - Virira M~rq•.1r~ . 

n SR . 10.2\0 PIO fsrm a revi-
siín rfn nmdnr) : - Vern nnresen-
hr um c; uhstitntivo no proi rcto Pm 
rlisrnssã n e. antes dr o fazrr . ex-
Plica é1 stHl intervrncão no clchr1tr . 
oue outra consa não visa siniío di-
rimir o dissidio lcvantndo entre o 
<IIICtnr rfn nrniecto e 11 commissãn 
rl e Le l!islncão I! lustka - esta of-
ferecendo c pleiteando emendas 
onc alteram 1JOr completo o proces-
so de internação de menores na!\ 
colonias, e aquelle declarando ter-

min antem ·ntc no cnado qu , a e. 
rem ncceitas ssa · mendas, me. 
ihor fOra registra r-se in timine o 
projccto, porque assim p rdcria 
clla sua razão de ser . 

Analysa, d ponto de vista fo r. 
mal, va ri as das emendas aprc ·cu-
tildas, para concl uir aff irmando o 
açodamcuto com que foram offcre-
cidas e a confu fio que trariam á 
ohra legislativa de Minas, scnd 
como é a clareza o primei ro requi· 
sito á facção de uma lei, requ isito 
tanto mais imprescindível qiJaJ tto a 
sua falta dá Joga r às trapaças dos 
advogados, em mau i festo detri men· 
to da ju ti ça . 

Exalta os meritos dos membros 
da commi são de Legislação, c diz 
qu e, não podendo dcsa uctoral-a, e, 
não querendo, por outro lado, fi. 
cassem frustrados os intui tos do 
sr. Vi eira Marques, que buscou no 
seu projccto concretizar em lei 
uma providencia das mais sa luta. 
res, a que o sr . Presidcntc1 do Es-
tado até faz rcfercncia em sua 
mensagem, vem, como di sse, apre· 
sentar um subst itutivo ao projecto, 
aliás não muito di ssemclhautc do 
primitivo, em suas linhas geracs . 

E, caso seja cllc reputado satis-
factorio aos seus de. ejos pelos no· 
bres commissarios de Justiça e pe· 
lo illustre sr. Vi c i r a Marques, re-
quererá ao sr. Presidente submet-
ter a votos a prcfcrcncia . 

Passando a justificar o substitu. 
tivo, mostra que, segundo a letra 
do art. 3, pamgrapho 16, ela lei n. 
4.242, de 5 de janeiro de 1921, o 
menor de 14 annos não é criminoso 
e não pode ser submettido a nc· 
nhum processo crime. 

Logo, accrescenta o orador, to. 
da a discussão travada aqui no Se· 
nado, a respeito de menores de 14 
annos, a que attudia uma das cmen· 
das ao projccto apresentadas ex· 
travazara completamente da es· 
phera do direito positivo, que a tacs 
menores não h a por delinquentes. 

Quanto aos criminosos maiores 
de 14 e menores de 21, o art. 3." 
paragrapho 24 da citada lei manda 



sejam uhm ttido a um procc so 
especial, afim d ser 111 internado~ 
num rcf rmatorio. 

Mns, a pnrt da I I que prescreve 
recolhimento dos maiores d 14 

an11os menores de 21 não c achn 
em vigor por depender a sua exe-
cução d disposições rcgulmnenta. 
·: aindn não elaboradas. 

Nã pódc, pois - affirma o ora· 
cfor - o Congresso Mineiro legis-
lnr sobre o assumpto emquanto não 
fM a elfnda I i r gulnmcntada pelo 
l •crislalivo federal. 

i\li:'ts, o art. 4 da lei fedcrnl n. 
!'i72, de 12 de julho de 1890, que 
re.Q'ula n obrigatoriedade das leis 
Tedcracs, é pcrcmptorlo em estatuir 
que a lei. ou parte da lei, dependen. 
te do regulamento, só entrará em 
vi.Q'o r depoL da publicncão do mes. 
mo no "Dia rio Official" . 

Portnnto, muitas das emendas 
que trntam do nssumpto extrnva. 
gam dn lei federal, c o melhor ~a
minha é não se legislar a respetto, 
•·mouanto não forem creadas as co· 
foni:Js corrcccionaes. Até lâ, terá en. 
tr:~do em vigor a lei federal e, na 
re forma iudiciaria de Minas, po. 
der-se-ti fazer uma lei meditada, que 
nrrcncha todos o requisitos c sn-
fi sfa c;a todos os anhelos de jus-
tirn . 

. Melhor é, sem duvida, proceder-
se com essi'\ prudencia e com esse 
:1<·erto. diz, do qtle legislar-se por 
meio de emendas, muitas das quaes 
nrm siqucr resistem a t11na analyse 
ri rrorosn , do nonto de vista de sua 
feitllrn matc ri :~ l . Extcndr-sc. nrsse 
"•nt ido. em varias considerações, 
t•:ami nando uma nor uma as emen-
da~ do sr . Vallaclares . 

Tendo assim justificado o sou 
"nhstitutivo, suieita·o ao crite~io da 
illustradn commiss~o de justtça c 
do nobre auctor do projccto. 

E' o SCg'llintc ((~) : 

(Muito bem! Multo bem!) 
Vi! c á Mesa, é lido c apoiado o 

seguinte: 

SUBSTITUTIV A PR jECTO 
N. 5 O SENADO 

Art . I . o Fica o governo auctori-
zad a construir quatro colonias 
corrcccionaes para adultos e um in. 
stituto di, ciplinar infantil para n · 
norcs de. ns. istidos ou dclinqucnte. , 
loca lizando-os em pontos agrícola~ 
qu julgar mais proprio e conveni-
ente, de prefercncia nas zona , cu. 
jas municipalidades se propuzerem 
auxilia r n constrllcção c custeio eles. 
ses estabelecimentos. 

Art. 2. • A internação dos adulto!\ 
c menores nesses cstabc lecimen t~c; 
~c fará de ilccordo com a legislação 
penal em vigor e pela fórrna que 
em lei c regulamento for estabeleci. 
da. 

Art. 3. • Pica o governo nuctori-
zado a abrir os neccssarios creditas 
para execução desta lei. 

Sala das sessões, 31 de ngosto de 
1923. - João Pio. 

O SR. PRESIDENTE: - Na 
,fórma do art . 155, paragrapho uni -
co do Regimento, ponho em dis-
cussão a prefercncia entre o pro-
jccto primitivo e o substitutivo. 

O SR . CAMILLO DE BRITO 
- (Sem a revisão do orador) : -
Sr. Presidente, a commissão de Lc. 
gislação e Justiça acceita o _substi-
tutivo apre~entado pelo illustre se-
nador residente em Congonhas do 
Campo. 

Deve, todavia. afastar de sl uma 
li geira censura levantada contra e!. 
ja. em relação ás suas emendas, que 
pão foram, de modo nenhum, feitas 
com açodamento nem a11 o pelo. 

O sr. João Pio:- Perdão; eu me 
referi accentuadamente ás emenda!~ 
lo illustre senador residente nA Ca. 
pita!; não ás ela commissão. E as-
Rim o fiz porque o nobre senador 
me deu !ice rica parn isso . . 

O sr. Camillo de Brito: -:- Gr~to . 
11 v. ex c. pela explicação. Mas prc-
c i ~ava dizer essas palavras, porque 
ainda ha pouco o illustrado sena. 
dor leu ao Senado treçhos de um ar~ 

tig ela irnpren a de Juiz de Póra, SR. VIEIRA MARQUES. -
mo. trando que o publico está de ( (!111 a rev/stfo do orador): -
olh o~ voltndo sobre o~ tr3balho : r. Prc i dente, corrcspondendo ao 
do ongr sso Mineiro d maneira appcllo do illt1. trado senador, resi. 
qu cu não queria qtlc ficnsse uma d nte em Congonhas d'o Campo, ve. 
ccnsum sob re O!l trabalhos de quAl- nho declarar que ncceito o substi-
quer commi. s5o do Senado. tutivo de s. ex c e voto jubilosa. 

O sr. João Pio: - V. exc . 111io mente por cllc, me mo porque neJ. 
ac ·rifa n xplicaçiío que dei? lc se contêm e se integram o pensa. 

O sr. Camillo de Brito:- Accei. mento e o intuito do projecto que 
t i-a c renovo a v. exc. os meuR visava, como visa o sub titutivo, a 
agrad cimentos. fundação de in tituições publicas 

!I commissão, como dizia, sr. contra a vadiagem e de amparo e 
Presidente, acceita jubilosamcn•e o nssistencia a menores moral ou ma. 
substitutivo do nobre senador. S. tcrialmente abani!onai!os. Prefiro 
cxc. é um competente em todos os mesmo, sr. Presidente, o substitu. 
nssumptos (apoiados) e por vezes tivo que, hahilitando o execu'tivo 
tem collaborado com a commlssão e com os meios necessarios para a 
com multo acerto. fundação des as instituições, deixa 

Devo accentuar tamhem que a di. a forma do processo de internação 
vcrgencia entre a commlssão c o iJ. para ser regulada no Codlgo dQ 
lustre auctor do projecto primitivo Processo Criminal em lei especial . 
é muito subtil c se refere apenas a Sr. Presidente, a despeito de ler 
uma quest~o de doutrina: nós não 0 substitutivo amputado o disposi. 
dese jamos que a policia se intro- tivo do projecto obre a fundação 
mctta no julgamento de menores c de uma penitenchtrla modelo, cpr• 
o rrojecto consagra esse principio· . mente por existir le,crislação em vi-

Mas o substitutivo do senador ~or sobre o assumpto, voto, como 
João Pio resolve ha~ilmcnte essa dp. disse, jubilosamente por elle, por. 
vida e concretiza. além disso, o pen- quanto estou certo de que Minas, 
sament·o do proiecto no tocante ás . em honra da suas tradições liberaes 
colonias correccionaes. e humanitarias, não protetarã mais 

Acccitando, portanto, o substitu- a solução do problema premente da 
tivo, peço desculpas ao illustre au- . reforma do seu degradnnte regi. 
ctor do projecto si isso o contra- men carcerario. 

ri no. ·sr. Vieira Marques: _ Nada Sr. Presidente, as cadeias não se 
ha a desculpar. Fui 0 primeiro a ' crearam para açougue, para mata-
dcclnrar que 0 meu proJecto era douro dos reclusos, porém para o 

l cumprimento de uma pena, que foi apenas uma sugl!estão. e ped sem-
nrc ns luze. do Scna'do para 0 ai- instituída, não propriamente contra 
temr como entendesse, de maneira o delinquente. porém para proteger 
a attendermos quanto po'ssivel aos o meio social prejudicado com a 
altns intrresses do Estndo . J)ratica dos delictos. O conceito da 

o sr. Camillo de Btifo . .. e faço · oena como yi ngança social não tem 
votos para que a idéa t~o opportu- h oi · mais, adeptos· 
namente ventilada por s. cxc. 1 com , Não negamos que é preciso pu-
o seu talento c oratic il dos negocios nir, que é rrecessarlo proteger a so. 
nnhlicos. transite nclll Cnma rfl rio~ cledade contra os que perturbam a 
Deputados c SC CO ilVCrtl\ , em Jc,i, ai h. l flua segurança, mas' não é possível 
ria cst ::1 nno, em beneficio do tt:a- cerrar os olhos e fechar os ouvidos 
halho c da ordem processual no Es •. 1 aos lamentos e á sorte .lá de si 
ta do de Minas. (MuifQ bem! Muito cruel de mais de ~. 000 in fortuna-
bem!) · , dos, conderhmidos á morte ou á re~ 



volta, e não á regeneração, nas 
ma morras de Minas. 

São sscs os motivos pelos quaes 
venho declarar que daria de bom 
grado o meu voto ao substitutivo do 
illustrado enador, sr . João Pio. 
(Muito bem! Multo bem!) 

SR . VALLADARE RIBEIR : 
- M.inhas declaraçõe~ não podem 
ser d1fferent s, sr. Presidente, nem 
das declaraçõe. do illustrado nu-
ctor do projecto, nem das do mes-
tre, presidente da commissão de 
.Justiça . 

Aliás, a verdade verdadeira em 
re~erencia ás minha, rncndas, ver-
dade declarada ror occnsião de sua 
apresentação . . . é que el las nuncn 
existiram . 

De facto . V. ex c. deve e!' tal 
lcmhrado, sr. Presidente, de que, 
qua ndo eu discuti o projecto no se-
gundo turno, o seu auctor insisten-
temente, como um estribilho que 
enche todo o meu discurso rcrJetia 
r o " b t . , ara num: con~u s nnc1e v. ex c. 
a ~ sua!' idéas em emendas c leve-
as ~ com missão" . 

Obedeci . Sou, sr . Presidente um 
homem muito obediente. Satisfa-
ze ndo, entretanto, 11 s . cxc ., eu fi z 
no plenario, discutindo de novo o 
projecto, a declal'élção expressa de 
que éiS emendas, firmadas com o 
mru humilde nome, fi cariam nas 
mãos de s. ex c. ; existi riam, si s. 
rxc . as segurasse, e não existiriam, 
no caso contrario. 

Om, o nobre senador, fal ando 
logo depois de mim , acceitou, va-
lha a ve rdade, ~od11s essas emendas; 
nm s, arrependeu-se no din seguin-
te c, num discurso que terei depois 
de analysar, opinou pel11 rejeição 
de todas, si, como me era intim11do, 
eu não preferisse retira l-as! ... 
A c to de fo rça inutil, sr. Presiden-
te, porque as minh11s emendas csta-
vmn n11s mãos de s. ex c., e, desde 
que o nohre senador não as queri a, 
cllas, de facto , não existiam e não 

· ' precisavam se r reti radas. 
Segue-se que, depois do ultimo 

di scurso de s . exc., o que perma-
neceu em debate foi o projecto e 

as emendas da comrnissão. ra, 
projecto e emendas acabam d ser 
retirado . . . Porta nto, o que per· 
manccc é ' xcl u~ ivamcntc o substi-
tutivo. ls:;o é tamhcm regi mental. 

Ditas estas pa lavras, ru peço a 
v. cxc. venia para permanecer na 
tribunrt; ma , já agora, falando em 
cxplicaç&o pessoal. 

O momcntico .. . qu estamos vi-
VI' ndo, reproduz, á letra, um dos 
cpisodio. mais empolgantes do 
Pantagn1 •I de Rabellais, isto é, o 
cpisodio da tempestade ... 

V. cxc , sr . Presidente, que é 
lido nestas leituras, deve recordélr-
sc perfeitamente de que, partidos 
do porto de Thalassa em dcmandn 
das terras sagr11das da Utopi11 ou 
do oraculo da deusa Bacbuc (a gM-
rafa), o grande rei c seus compa. 
nhciros for.am, em pleno oceano, 
as. altados por uma dessm; horrifi-
cas convul ões da naturez11, cuja 
simples lembrança faz gelar o san-
gue nas veias; trovejando o céo c 
ameaçando o mar tragar, com a 
Thalamega, os seus infelizes pas-
sageiros! 

E' constante que valeu a todos 
nesse transe um homem, cnverga n-
do o burel de sacerdote de J esu~. 
homem cujo senso pratico, ponde-
ração, critcrio e coMgem heroica, 
valeu-lhes por 1111111 in tervenção di-
recta da propria Divina Providen-
cia . Veja v. exc ., sr. Presidente, 
esse homem chamava-se João dos 
Entornmeur.es . . . 

O sr. Camiflo de Brito: - Era 
santo I 

O sr. Vallaclares Ribeiro : - Ora, 
11q ui no Senado, a scen11 é absolu-
tamente a mesma. 

Assa lt•ado o nosso barco P?r 
tempestade identica, tambem nos 
estamos sendo salvos, data venia, 
pelo reverendo mestre, padre João, 
o qual atirando ás ondas o oleo 
santo do seu substitutivo, que sup-
prime a utopica questão do proces-
so, vac permittir quç embiquemos 
o nosso barco . .. na terra deseja-
da . 

Seja s. 
abençoada e 

ex c. reverendíssima 
acceite os agradeci-·--
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m ntos dos ex-na ufrago . 111 cujo 
numero aliáti nã devo ser in !ui-
do, porqu , como v. xc. sahc, o 
dehate não s travava entre mim 
e o auctor do projccto .. . 

O sr. Camillo de DI" lo : - !lou-
ve muito hrilho n:t'i di~cu ~·· tics, tan-
to d uma parte como de outra . 
(Apoiados) . 

O sr. Valladares Rilwiro .. . c 
sim en tre s . ex c c a commis:são de 
.Ju. tiça . 

O padre João dos Entommcun· 
r a a propri11 pcrsoni fie ação da as-

p reza. Os indivíduos, porém, que 
cllc . alvava, nui! Cêt deram por isso ; 
porque snhiam-n'o, 11 0 fund o, justo 
c hom . Applico ao mestre . . . e/ 
ruenlo c bem nssim á critica que 
lhe aprouve faLe r... das minhas 
emendas inexistentes . E' cstil cri-
tica procedente ou improcedente?! 

Não discuto o caso: primeiro, 
porque não quero dar mau exemplo 
aos meus discípulos; segundo, por-
que se ria recomeçar um a nova vin-
'!ern em demanda da~ terras da 
Utopia c cu jfl ve nho farto d;1 í1 11 -
terior . 

Ao contrario . Prevalecendo-me 
da opportunidadc, rogo ao mestre 
qur. criticando il!' minhas obras, 
continue 11 dM-mr 11s sua!': licçiSes, 
tal qual como si 11inrla estivesse-
mos no velho Caraca . .. vrnllillll 
cll as ou não acompanhadas da tra-
dicionil l S11 nta Luzia! 

O sr . João Pio: - Eu tamhem 
as recebo . Nunca dou li cçiles : éiPC-
nas combato o erro oude o encon-
tro . 

O sr. Vallaclares Riheiro: - Niío 
es tou pondo isso em duvidil! 

Tão pouco, sr . Presidente, ve-
nho fazer recriminnçõcs, cous11, 
aliás, que não está absolutamente 
nos meus habitos. Devo, a despei-
to, apresentar ao nobre .auctor do 
projecto substituído a express1ío da 
minha ma gua . 

Sr. Presidente. o !'lenildor Vieira 
Marques é sabidamente a propri11 
personificação da bondade . S. exc. 
g-osa deste nome e o é de facto. 

Pois bem! 

E. te hom m bom, lu!l to. r to: 
ao mesmo tempo, gran'd' politico c 
grnnde advogado. . . é um n me 
rito .... 

O sr. Vieira Marques: - B n· 
da de de v. ex c. 

O sr. Vnllarlares Ril1ciro . . . c 
tendo occupad'J o Joga r de Secre-
tario do Interior deste Estado ... 

O sr. Vieira Marques: - P r 
bondade do dr . Delfim Mor ira . 

O sr. Vn/fndarcs Ril1eira . . . t •m 
o seu posto as. cgurado, não só na 
politica, como nél. pilginas rutilnn. 
tes da histori.1 d · inas Gcracs; 
homem a quem o futuro não p de 
deixar de reservar grandes prc-
mlos, porque s . exc . se aprrscnta 
dcantc dcllc com uma grandr ba-
gagem de serviços prcstnrlo. c que 
está prestando r, o;ohrctudo. com o 
seu merecimento incont stavcl . . . 

Eccc . . r. Pr.c~ ictc i1te . a minha ma-
guil reside justamcntf' ahi l Eu devo 
queixar-me de que um homem, col-
locado nessa oosição - c defen-
dendo um projl:dO governamental 
- não tenha podido . . . ser bom 
lambem par:~ mim! 

Re11lmentc, s;. Presidente, bem 
exprimidos os meus discursos, que 
cous11s eu pedia ao sr. senador Vi-
eira Marques?! h; to: para mim , lr•<;-
ma pequenina, sahidn de um cara-
mujo pedagogico, que me deixasse 
approximar da sua pessoa ou aq ue-
cer-me ao calor da sua incontes ta-
da gloria: para mim e para os 
meus irmãos, os mcndirros, que nos 
concedesse, além das 48 horas 
da lei de 191 I, m11is 24 elo~ I fi do 
art . 72 da Constituição Federal da 
Republica . . . Não pedia mos a s . 
ex c. ma i ~ nada! porque afitléll de 
contas o juiz da lei 840 do anno 
passado . . . esse s. ex c. não nos 
podia negar . Ergo, pedíamos 11 s. 
exc . um11 insi7,nificancin, rmhora 
nos passasse pela mente e pelo co-
r<lção, que o nobre senador. ho-
mem rico . . . 11cnha ri11 11tirando-nos 
esmola ma iR vultuosa .. . · 

Entretanto, sr . Presidente. não 
succrdcu isso! O nohre srnador Vi-
eira MMqucs. não só nos nerrou o 
pouco que pediamos, como ainda~ 



ao apaga r das luz , houver p()r b 111 
articular ou tra mim um ll bcll que, 
a :~e r verdadeiro, devia inutlllzar-
m. 

Ei l-o: I .", provará qu cu allicla-
ra a commiHsão de justiça. 

O sr. Vieira Marques: - Prole -
lo contra o termo contra a intcn-
~·ão dada ás minhas palavras . Pe-
ço a 1 alavra, ' r. Pre. identc. 

O sr. Valladares Ribeiro . . . con-
tra o projccto de v. ex c., isto ser-
vindo-me das minhas habi lidades e 
nrtimnnhas de advogado; c, 2. • 
provará, que por intcrmcdio da rnes-
tn n comml s ão, procurnva induzir o 
Senado em erro . 

Meus, senhores, c te libcllo não é 
v rdndciro, ern nenhuma das suas 
partes; ma , porque H palavra do 
nobre senador pese muito, estou for-
çado a produzir a minha defesa c, 
portan to, a passar em revista tudo 
quanto diz respeito á materia arti-
culada. 

Allicici a com missão de justiça I 
Srs., historicamente, Isto é, de fa-

cto, esta affirmativa não é verda-
dei ra c psychologicamcntc é absur-
da. 

Verdade historica . 
Apresentada pelo sr. senador Ba-

. ilio de Magalhães uma emendita 
ao projecto de s. exc ., em 2. • dis-
cussão, esse projecto foi á commis-
são. Levei então á commmissão de 
Justi ça todas as emendas que eu man 
dei á Mesa do Senado. Todas foram 
lidas pela commissão e, devo decla-
rar ao Senado, todHS fomm rejeita-
das por csssa commissão, não só 
ns que ah i estão, mas tamhem uma 
que eu trazia 'ao processo . 

A minha emenda processual foi 
rejeitada pela com missão de ju ti ça. 

Ne sa commissão, travada a dis-
cussão, ponderou o nobre senador 
Miguel Lanna que nós não podia-
mos ter a pretensão de reformar o 
processo das contravenções; que 
esse processo já existia : era o cha-
mado processo de alçada; que, na 

1 opinião de s. ex c., esse processo era 
bom; que clle se compromettia a 
processar qualquer contraventor no 
prazo de 16 dias. 

Pond rou mais qu não havia o 
ri l'lco dn chica na, allegado p lo no-
br • nuct r do pr jcct , porque o 
pohr · desgraçado não é capaz de 
chica na r, ncst • pniz, n •m tem advo-
gado : clle não t m dinheiro para 
pagar ltonurari ·; que tampouco se 
corria o ri sco d · ver- o processo 
pt•escripto, porque o caso de que 
tratava o nobre auctor do projcct 
era muito diffcrcnte do caso dali 
con travenções. No ca. o do crim 
d · injuria, a IJrcsc ripção se dá no 
prazo de um ann o, ao r>asso que, 
nffirmou o sr. Mi guel Lanna, no 
caso dessas con travenções, a prescrl-
pção só se vac dar no fim de qua-
tro ét nnos. 

O sr. Miguel Lanna: - A con-
demnação prescreve em quatro an-
nos. 

O sr. Valladarcs Ribeiro : - De 
modo que, deantc das ponderaçõc~ 
de s. ex c., tive de ceder e de accci-
tar o seu ponto de vista, fi cando, 
por este motivo, incumbido de redi-
gi r a emenda que ahi está e ia ser 
votada com o projecto . 

Assim, voto vencedor em materi <J 
de processo foi o sr. Miguel Lanna. 
E devo accresccutar que disto ti -
nha scicncia completa, perfeita c ab-
soluta, o nob11C aucbor do projccto-
o r. Vieira Marques. 

O sr. Miguel Lanna: - Não achei 
bom o processo da lei n. 567. 

O sr. Va/ladares Ribeiro: - E' 
bem de v. exc. a emenda que ahi 
está . Na minha, eu reduzia prazos; 
auctorizava audicncias extraordina-
rias; c sobretudo determin ava que 
nenhum miscravcl fosse processado 
ou julgado, sem que o juiz lhe dés-
se um advogado de offi cio . Susten-
tei isso perante a commissão c con-
tint'to a pensar do mesmo modo. Eu, 
porém, sr. Presidente, não tinha au-
ctoridade para faze r vingar as mi-
nhas idéas e por este motivo tive de 
capitular . Segue-se, porém, que den-
tro da commissão, em vez de um al-
liciador, cu fui um allici ado. 

Absurdo psychologico. 
A commissão de justiça compõe-

se em primeiro Jogar ào sr. sena-
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dor ámi llo de Brito, cu pr itlen-
te. I 

Oevo on fessar a v. ex c. que vi-
vu u •ante d m str •, porqu o I re· 
. idenle tia commissf10 é tambcm meu ' 
ttttlllr •, como o cr nt · deantc do 
I cus que ellc adora. . . porque o 
;1 tcrrn I justnm nte por isso, é no-
torio nn asa que h bel rnadaria-
lllett t • cu costtimo cn toar a s. ex c. 
a~ minhas homilias. I 

O prc identc da commi ão de . 
Justiça, sr. Pre idente, não é o er 
versa til do discurso do nobre e na· 
dor, auctor do projccto, o qual, da-
la vcuia, fez do mes tre um verda-
deiro catavento, atirado daqui para 
all i, ao sabor do notus ou do curu . 

iio, s. cxc . não é i so l 
Tão pouco é o hclianthus . . . O 

príncipe d Bcncvcnte - refi ro-me 
ao immortal mini tro de Napoleão 
I, de quem o mestre é de ce rto mo· 
do o retrato - disse um dia a um 
advcnw rio que o arguia pelas suas 
.transfigurações: "V. exc. quer á 
fina força fa ze r de mim um plane-
ta . . . Saiba que sou o sol." O mes-
mo póde di zer de si o mestre, co-
mo aliás todos os politicos de raça . 
Não é s. ex c. que procura os ven-
tos, são os ventos que torvelinham 
em torno de s. ex c. 

Nem podia deixar de ser assim ... 
O nobre senador Camillo de Brito, 
grande jurisconsulto, grande phi~o
sopho - creio unico até em Minas 
- professor numa Academia de Di-
rei to, poeta, etc. , sr. Presidente, e 
etc ., é mais do que tudo isso ... um 
diplomata e um homem de espí rito; 
tal qual Talleyrand . 

Eu não po so garantir a v. exc. 
-si o nobre senador foi tambem, 
na ua mocidade, padre catholico . 
Si s. ex c. não foi presidente da 
província de Goyaz . .. occupou en-
tão o presbyterio de Pyrinopolis ... 
Quando conheci o mestre em 1889, 
s. exc., de barrete phrygio, préga-
va a Republica de cima dos frades 
de pedra das ruas de Ouro Preto. 
Eu, pequenino, fui nessa quadra um 
dos seus mais assíduos cathecume-
noo. . . Depois s. ex c. penetrou 
neste Senado que, desde então, vem 

illnminando c m o seu abc r, o cu ~ 
tal ' ttl c as sua virtude . 

sr. Camillo tlc Brito : - Muito 
ohrigndo. 

O sr. Valladares Ribeiro : - S . 
ex c., l! tn política, tomn posições p r 
in. tincto . . . Ergo, si deu parecer a 
fnvor do project do nobre senador 
c depois mudou. . . é qu tcv an-
tevi. ão d que llc ia s r substit ui-
do . 

Eu sei que o nohre senador, au-
ctor do projccto, é um grantl co · 
nhcccdor de homens. No caso, po 
r 'm, s. exc . claudicou foi injusto· 
o senador Cami llo d' Brito, que é 
a finum personificada, será capa7 
de alliciar n mim c a s. cxc .. .. 
E, nunca se deixará allicinr por nin· 
gucm. 

já é outra fig ura o segundo 
membro da cornmis. ão, o sr. scnn-
dor Miguel Lnnna. S. exc . é n 
ponderação. nobre senador Mi-
guel Lanna é o exame fri o, o exa 
me reflectido, tudo isto, meus se-
nhores, ao serviço de uma intcll i-
gencia poderosa c de utna illustra-
ção não commum . 

O sr. Miguel Lanna : - Bondade 
de v. exc. 

O sr. Valladares Ribeiro :-Den-
tro da commis ão, o nobre senador 
é como que o fiel: a mim, encora-
ja; ao nobre mestre, de vez em 
quando, carbonario e petroleiro, 
tempera. Em todos os casos, é s . 
exc. nella o elemento conciliador . 

Não seria consegnintemente, sr. 
Presidente, a um homem dessa tem-
pera que eu iria desviar do rccto 
caminho do dever. ' 

O sr . jotfo Pio : - Realmente: o 
senador Miguel Lanna illumina a 
commis ão com a sua intelli gencia 
e preparo pouco communs. 

& sr. Valladares RilJeiro: - Vejn 
o Senado! Desta vez eu tenho a 
meu favor. . . o voto do mestre I 
Estou, portanto, com a prova feita 

Por intermedio da commtssao, 
procurei induzir o Senado em erro. 

Tambem não é verdade. Os meus 
discursos estão cheios de declara-
ções neste sentido, isto é, que eu 
estava em desaccordo com a com-
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missão c pregando idéas exclusiva-
' mente minhas. 

Devo declarar ninda, em abono 
da verdade, que, vencedor o voto 
do sr. Miguel Lanna, eu alvitrei 
que a com missão . . . sondasse a 
opinião, para poder agir com mais 
segu rança. Não ei si ella o fez -
eu não era r lato r.. . Parece, po-
rém, que o projecto do nobre sena-
dor. . . não era nenhuma questã 
fechada; c tanto é isto verdade, 
que foi substituído. 

Devo, ao terminar, fazer uma 
declaração peremptoria, para o Se-
nado, e, sobretudo, para o sr. . c-
na dor Vieira Marques. Os homen 
políticos julgam sempre os outros 
com os olhos vesgos da triste e dis-
solvente arte que profe sam: 

"Eu não sou, sr. Presidente, um 
poli ti co, sou um homem simples .. . 
Não tenho, gar:tnto a v. exc., do-
bras na alma I Falo sempre de co-
ração aberto e penso e sinto tudo 
quanto falo... Si, portanto, digo 
a s. ex c., o sr. senador Vieira 
Marques, que sempre fui e sou seu 
admirador... tenho, parece, o di-
reito de ser tomado a se rio. 

Desgraçados tempos, meus se-
nhores, em que uma vida que se 
perdeu na lealdade, como se per-
deu a minha, precisa justificar-se I 

Nada mais. (Muito bem; muito 
bem!) 

O SR. VIEIRA MARQUES: -Sr. 
Presidente, corre-me o imperioso de-
ver de desfazer e collocar nos seus 
justos termos o incidente que acaba 
de serodiamente levantar o meu il-
lustrado e prezado amigo, residente 
nesta Capital. 

Não tive, e não poderia ter, sr. 
Presidente, o intuito que me é attrl-
buido de melindrar o illustre sena-
dor, a que tenho prestado, e presto, 
o merecido preito de minha sincera 
admiração; e muito menos, sr. Pre-
sidente, o de diminuir a douta com-
missão de Legislação e justiça, em 
que se vêem, além áe s. exc., o ve 
lho 111cstre senador Camillo de Bri-
to, digno, por todos os motivos, do 
respeito do Senado, (apoiados), do 
qual me prezo de ser amigo e admi· 

rndor sincero ; e o dilecto collega de 
anno, senador Miguel de Lanna, 11 
que me prendem, de de os banco 
academico , laços de stima e de 
affeição fraternal, e cujos dotes in-
tellectuaes c moraes, sem nenhum 
favo r, todo o Senado c, particular 
mente, o obscuro auctor do projc 
cto n. 5, é o primeirp a proclamar 
(muito bem I) 

Entretanto, sr. Presidente, o 
honrndo senador, residente nes-
ta Capital, levou o ihcidente pa-
ra terreno tão delicado que urge es-
clarecei-o, sem hyperboles nem me· 
taphoras. 

Disse liontem, sr. Presidente, e 
repito que as duas emendas do ar. 
senador, residente nesta Capital, 
subscriptas pelos srs. senadores Ca-
millo de Brito e Mi guel de L-anna, 
alterando o processo de internação 
estabelecida no projecto, eram e 
não eram propriamente da commis-
são de Legislação e justiça. Parece 
absurda essa minha asserção, sr. 
Presidente, porém, não o é. Essas 
emendas, de autoria do senador re 
sidente nesta Capital, foram presen-
tes aqui no Senado, quasi de sur-
presa, aos demais membros da com-
missão de Legislação e justiça, que 
os subscreveram mediante solicita· 
ção de s. ex c., sem mais detido 
exame, mercê do elevado e mereci-
do conceito em que s. ex c. é jus-
tamente havido. Posteriormente, po-
rém, sr. Presidente, melhor exami-
nado e ponderado o assumpto, os 
membros da commissão de Legisla-
ção e justiça, divisando inconvenien-
tes no moroso processo de interna-
ção, estabelecido nas emendas do sr. 
senador, residente nesta Capital, 
suggerirarn a s. ex c. a alteração 
desse processo por outro mais con-
sentaneo com a natureza do feito, 
mais breve, porém completamente 
assegura<ior do sagrado direito da 
defesa. 

Porque recusou s. ex c. essa for· 
mula conciliatoria suggerida por 
seus dignos companheiros de com-
missão? 

Porque s. ex c., lendo 17 emen-
das, de seu proprio punho, peroote 

os seus companheiros de commis· 
são, declarou que e satisfazia com 
o facto de s rem apenas duas del-
las sub criptas por elles? Dicant pa-
duani . .. 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
IJem/ Muito bem!) 

Não havendo mais quem peça a 
palavra, encerra-se a discussão. 

Procedendo-se em seguida á vota· 
ção da preferencia entre o projecto 
c o substitutivo, resolve o Senado 
por este ultimo. 

O SR. PRESIDENTE: - Em 
vista da deliberação do Senado, po-
nho em discussão o substitutivo. 

O SR. VIEIRA MARQUES . -
Pedi a palavra, sr. Presidente, pa~ 
ra enviar á Mesa a seguinte emen· 
da: (lê). 

Vae á mesa, é lida, apoiada e en-
tra conjuncfamente em discussão a 
seguinte 

EMENDA 
Accrescente-se onde convier: 
Artigo. . . Fica o governo aucto-

rizado a construir ou adaptar ca-
deias-hospitaes para hospitalização 
c tratamento de condemnados por-
tadores de mal contagioso. 

Sala das sessões do Senado, 31 
de agostos de 1923 . - Vieira Mar-
ques. 

Não havendo mais quem peça a 
palavra, encerra-se a discussão, e, 
procedendo-se á votação, é appro-
vado o substitutivo com a emenda 
ao mesmo apresentada, sendo am-
bos remettidos á commissão de Re-
dacção. 

E' lido e entra em 1 . • discussão, 
sendo approvado sem debate o se. 
guinte: · i 
1923- PROjECTO N. 3- CA-

MARA 
Fixa a força publica do Estado pa. 

ra 1924 
O Congresso. Legislativo do Es. 

tado de Minas Oeraes decreta: 
Art. t. o A Força Publica do Es-

tado de Minas Geraes, para o exer-
cido de 1924, compor-se-á de .... 
4. 000 homens, assim distribuídos: 

Commando Geral. 
Cinco batalhões de Infantaria. 
E quadrão de Cavallaria. 
Secção de Bombeiros. 
Secção de Metralhadoras. 
Serviço de Saude. 
Art. 2. o Para manutenção da 

Força Publica fica o Poder Execu. 
. tivo auotorizado a despender, no 
referido exercicio, a importancia de 
8. 117:340$000, de accordo com 11 
tabelln annexa n. 1. 

Art. 3. o O pessoal da Força 
Publica terá classificação constante 
dos quadros annexos. 

Art . 4. o Os vencimentos dos of-
ficiaes, praças, auxiliares e demais 
despesas da Força Publica são os 
fixados na ta beiJa annexa n. 1. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das Commissões, 23 de agos-
to de 1923. - Bernardino Vieira. 
-- Pedro Laborne. 

COMMANDO GERAL 
Commandante Geral ... 

Estado maior: 
1 tenente-coronel assistente, ven-

cimentos mensaes 900$000; annuaes 
10:800$000; total 10:800$000. 

1 major intendente geral, venci-
mentos mensaes 650$000; annuaes 
7:800$000; total 7:800$000. 

1 capitão .secretàrio geral, ven-
cimentos mensaes 550$000, annuaes 
6:600$000; total 6:600$000. 

1 capitão auditor, vencimentos 
mensaes 550$000; annuaes ...... . 
6:600$000; total 6:600$000. 

1 1. o tenente auxiliar, vencimen~ 
tos mensaes 450$000; annuaes ..... 
5:400$000; total 5:400$000 . 

5 - ~omma, 37:200$000 . 
t. o BATALHAO 

1 tenente-coronel commandante, 
vencimentos mensaes 900$000; an-
nuaes 10:800$000; total ........ . 
1 o: 800$000. 

Estado-Maior: 
1 major fiscal, vencimentos men. 

saes 650$000; annuaes 7:800$00Q; 
total 7:800$000. 
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I capitão ajudante, vencimentos 
mcn aes 550$000; annuae . ..... . 
0:600$000; total 6:600$000. 

I I . o tcnen te secretario, venci-
Jncntos mcnsaes 400$000; annuacs 
!1 :4 $000; total 5:400$000. 

I 1. o tenente Intendente, venci-
mentos mensaes 450$000; nnnuacs 
5:400$000; total 5:400$000. 

-Bstadb menor: 
I sargento ~judante, vencimen-

tos mensnes 216$000; annuaes . .. .. 
2:!192$000; total 2:592$000. 

2 primeiros sargentos intenden-
tes, vencimentos mensaes 204$000; 
annu~es de cada um 2:448$000· de 
todos 4:896$000. ' 

12 primeiros sargentos amanuen-
ses, vencimentos mensaes 204$000; 
annuaes cfe cada um 2:448$000i de 
todos 29:376$000. 

1 . o sargento pratico de phar-
macia, vencimentos mensaes ..... . 
204$000i annuaes 2:448$000; total 
2:448$000. ' 

1 1. o sargento enfermeiro.mór, 
vencimentos mensaes 204$000; pn-
nuaes 2:'448$000; tofal 2:448$000. 

4 segundos sargentos amanuen-
ses, vencimentos mensaes 192$000i 
annuaes de cada um 2:304$000i de 
todos 9:216$000. 

I 3. o sargento corneteiro-mó r, 
vencimentos mensaes 180$000; an-
llllncs 2: 160$000i total . . ... .. .. . 
2: 160$000 . 

I cabo corneteiro, vencimentos 
mensaes 135$000i apnuacs ...... . 
I :620$000; total 1 :620$000 . 

I cabo tambor, vencimentos rn cn-
sacs 135$000; ·annuaes I :620$000; 
total 1:62&$~ . 

4 cabos enferme,iros, vencimentos 
mensaes 13S$000i annuaes de cada 
um I :620$000i de todos 5:480$000 . 

2 cabos praticos de pharmacia, 
vencimentos mensaes 135~00o;, an. 
nuaes de cada um 1 :620$000i de 
todos 3:240$000. 1 cabo fiel do intendente, venci-
mentos mensaes 135$od_9j_ annuacs 
1 :q20$000; total 1 :620$UUU. 

4 an p sadas ajudantes de n-
fermcir9, vencimentos mensaes .. ,, 
120$000; nn11Ua de cada um .. .. 
I :440$000 i de todos r. :760$000. 

Companhias: 
4 capitães commandahtes, venci-

mentos mensaes 550$000; anuuae , 
de cada 0: $000i de todos .• ... 
21i :400$000. 

4 primeiros tenentes, vencimento ' 
meu ae 450$000i annuaes de cada 
um 5:400$000i de todos 21:000$000. 

8 segundos tenentes, vencimentos 
mensaes 400$000; annuaes de cada 
~1m 4:800$000i de todos 38:400$000. 

4 primeiros sargentos, vencimen. 
tos mensaes 204$000; aunuaes de 
cada um 2:448$000i de todos .. . 
9:792$000. 

4 segundos sargentos intenden-
tes, vencimentos mcnsacs 192$000i 
annuaes de çada um 2:304$000i de 
todos 9:216$000. 

15 segundos sargentos, vencimen-
tos mensaes 192$000i annuaes de 
cada um 2:304$000i de todos ... . 
34:560$000. 

I 4 terceiros sarger1tos, vencimen. 
tos mensaes l80$000i annuaes de 
cada tm 2: 160$000; de todos .. . . 
30:240$000 . 

39 cabos, vencimentos mensaes 
135$000; annuaes de cada um ... . 
1:620$000i de todos 63 ;180$000. 

38 anspessadas, vencimentos 
mensacs 120$000; annuaes de cadn 
um 1 :440$000i de todos 54:720$000. 

8 soldados corneteiros, venci-
mentos mensaes 114$000; annuae!; 
de cada um 1 :368$000; de todos ... 
1 o: 944$000. 
8 soldados tambores, vencimentos 
mensae I 14$000i11annuaes de cada 
um I :368~000i de todos , . . .. . . 
1b :944$ÓOO. , 

428 soldados, vencimento~ mcn. 
saes 105$000; annitáes de cada um 
1 :260$00@'; ·de todos 539:280$000~ 

·' Banda de 1 Mtisica: 
1 1 11 o $argento 'Tl~str.e1 vellcimcn-

tos lrtens es 204$000; annuaes ..... 
2:44á$ooo; tôtal 2:448$000. 
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1 2. o sargento contra-mestre 
vencimentos mensnes 192$000; an-
nuaes 2:304$000; total 2:304$000. 

lO musicos de I. • classe, venci· 
mentos mensaes 126$000; annuaes 
de cada um1:512$000i de todos ... 
15 : I 20$000. 

I O mu icos de 2. • classe, venci-
mentos men aes 120$000; annuaes 
de cada um I :440$000i de todos ... 
14:400$000 . 

lO musico de 3. • elas e. venci-
mentos rnen aes 11 4$000i ann uaes 
de cada um 1 :368$000; de todos .. . 
13:680$000. 

646 - Somma, 1.006:704$000. 

ESQUADRÃO DE CAVALLARIA 
Annexo ao 1.0 Batalhão 

capitão commandante, venci-
men·tos mensaes 550$000; annuaes 
6:600$000i total 6:600$000. 

2 primeiros tenentes, vencimentos 
mensaes de cada um 450$000; an.' 
nuaes de cada um 5:400$000; de 
todos 10 :800$000. 

2 segundos tenentes, vencimentos 
mensaes 400$000; annuaes de ca-
da um 4:800$000: de todo~ .. . .. . 
9:600$000. . 

I 1. o argento, vencimentos 
mensaes 204$000; annuaes ...... . 
2:448$000; total 2:448$000. 

8 segundos sargentos, vencimen-
tos mensaes 1 92$000; annuaes de 
cada um 2:304$000; de todos ... . 
18 :432$000. 

I 2.0 sargento intenrlPme. venci .. 
mentos rnei1saes I 92$000; annuae~ 
2:304$000i total 2:304$000 . 

1 2.0 sargento veterinario, ven-
cimentos mensaes 192$000: annuaes 
2:304$000; total 2:304$000. 

I 3. • sargento, vencimentos men-
saes 180$000: annuaes 2:160$000i 
total 2:160$000. 

16 cabos, vencimentos mensaes 
135$000 : annuaes de cada ·um .... 
1 :620$000; de todos 25:920$000. 

1 cabo ferrador, vencimentos 
mensaes 13.1$000; annual ....... . 
1:620$000 ; total 1:620$000 . 

A. S.·-39 

1 cabo clarim, vencimentos men-
sae 135$000; annuaes 1:620$000i 
total 1:620$000. 

I cab picador, v ncimento mcn-
sa.es 135$000i annuaes I :620$000i 
total I :620$000. 

2 cabos instructores, vencimentos 
men aes 135$000; annuaes de cada 
um 1 :620$000i de todos 3:240$000. 

1 cabo corriei ro, vencimentos 
mensaes 135$000; annuaes ...... .. 
I :620$000, total I :620$000. 

2 cabos enfermeiros, vencimentos 
mensaes 135$000; ann uaes de cada 
um I :620$000i de todos 3:240$000. 

I 6 anspessadas, vencimentos men. 
saes 120$000 i ann uaes de cada um 
I :440$000; de todos 23:040$000. 

I anspessada ferrador, vencimen-
to mensaes 120$000; annuaes .. .. 
I :440$000i total I :440$000. 

1 anspessada clarim, vencimentos 
mensaes 120$QOO; annuaes ... ... . 
1 :440$000; total 1:440$000. 

3 soldados ferradores, vencimen-
tos mensaes 105$000; annuaes de 
cada um I :260$000i de todos .. .. 
3:780$000. . 

4 soldados clarins, vencimen·tos 
mensaes 114$000; annuaes de cada 
un1 1:368$000; de todos 5:472$000. 

2 soldados corrieiros, vencimen-
tos mensaes 105$000: annuaes de 
cada um I :260$000i de todos .... 
2:520$000. 

?. soldados enfermeiros, vencimen-
tos mensaes ' 10~$000: ann uaes de 
cnd" um I :260$000; de todos .... 
2:520$000. 

4 soldados nicndores, vencimen-
tos mensaes 105$000; annuaes de 
cada um I :260$000i de todos .... 
5:040$000. 

I 06 soldados, vencimentos men· 
sars 105$000: annuaes de cada um 
1:260$000; de todos 1~~ :560$000. 

1 RO-Somma, 272:340$000. 
180 cavallos. 
4 muares. 
SECÇÃO DE BOMBEIROS 

Annexa ao 1.0 Bafalllão 
1 2. o tenente commandante. ven-

cimentos mensi.les. 400$000: an-
I'Uaes 4:800$000; total 4:800$000 . 
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t. • · ~argento, vencimentos 
mcn a 204$000; annuacs . .... . 
2:448$000; total 2:44 000. 

1 2. • argento intendente, venci-
mentos mensaes 192$000; annuaes 
2:304$000; total 2:304$000. 

2 ·egundo sarg nto , v ncirn n-
to!l rn n ae 192$000; annuaes de 
cada um 2:304$000; de todos .. . . 
4:608$000 . 

3 terceiros sargento , vencimentos 
men ae I 000; annua de cada 
vm 2:161)$000; de todo 6:480$000. 

4 cabos, vencimtntos men ae ... 
135$000; annuae!l de ctlda trrn .. •. 
1 :620$000; de lod 6:4 0$000. 

I caho ~Ofnet~ro , V~Mirhen1os 
mcnsaes f35$000; anntweS' ... . .. . 
I :620$000; fola t I :620$000 . 

1 cabo mechaniêo, vencrmentas 
mensae.S l~ 000; annuaes . .. ... . 
I :'6-20$000; total 1 :&20$000 . 

6 ctJbos motorista , encimentos 
mt•nsars 'fl')$000; an'nOa~ d'~ cada 
um J :620$000; de todos 9:720$000. 

fi anspessaóas, vcrt~··mentos men. 
saes 1 :lf:·(f'tJ0; a?!~ !f~ de cada um 
I :440$000; de todos 7:200$000. 
. 2 corneteiros, vetu:ime'ntos men-

sacs 11 4$000i annuaas de cada um 
1:36S$000; de todos 2:736$000 . 

33 soldado$, veneimentós men-
·!faes H>5$000; anr1uaes de cada um , 
1:260$000; de to~o 41 :580$000 . 

60 - Somma, 91 :596$000'. 

2. • BATALHÃO 
I tcn·ente-corónel commandante, 

vencirnen tos mensaes 900$'000; an-
nuaes 10 :800$000; total' 10:800$000. 

Esfaáo-Maior: 
1 major fisca l. vencimentos men. 

sae~ 650$000; annuaes 7:800$000; 
. total. 7:800$000. 

~ tlap~tã<Y ajudante, ver~eimen.tos 
mensaas 55()$000.; annuaes . . . . .. . 
6:600$000; total 6:600$000. 

I I . o tenen te-secretario, venci -
mentos mem;aes 450$000; annnaes 
5:400$000; total 5:400$000 . 

I 2. o tenente intendente, venci-
mentos mcnsaes 400$000 ; an nuaes 
4:800$000;. total 4:800$000 .. 

Estado Menor: 
nrgcnto ajudante, vencimentos 

m n a s ~ 1 6$0 O; annuaes ....•..• 
2:502$000; total 2:592$000. 

I I . • sargento intendente, venci· 
mentos mensaes 204$000; annuacs 
2:44 $000; tota l 2:448$000. 

2 primeiro ' argento amanuen-
·es, vencimentos men·aes 204$000; 
annuaes de cada um 2:448$000; de 
todos 4 :896$000. 

4 segundos argentos arnanuen. 
es, vcncim nto mensaes 192$000; 

annua ' S de cada um 2:304$000; de 
todos 9:2f6$000 . , 

1 3.0 sargento corneteiro-mór, 
vencimentos rn ensacs 180$000; an-
mraes 2: 160 000; total 2:160$000, 

1 cabo tambor, vencimentos mcn. 
sac 135$000; annuaes 1 :620$000; 
tot~l 1:620$000 . 

l cabo corneteiro, vencimentos 
mensaes ·1niY$WO; annuae .. . . . . . 
I :620$000 ; total 1:620$000. 

CompaJJhias: 1 
4 capitães commandante , v,en-

cimentos mensaes 550$000; an-
nuaes de cada um 6:600$000; de to-
dos 26 :400$000 . 

4 primeiros tenentes, vencimentos 
mensaes 450$000; ann uaes de cada 
um 5:400$000; de todos 21:600$000. 

á segundos tenentes, vencimentos 
mensacs 400$000; ~nnuaes de cada 
um 4:800$000; de todos 38:400$000. 

4 prímeiros sargentos, ven-
cimen'to. mensaes 204$000; an-
nuaes de cadéi um 2:448$000; de 
todos 9:792$0001 

4 segundos sargentos intenden!fes, 
v ncimentos meisaes 192$000 ; an-
n uacs de cada' um 2:304$000 ; de to. 
dos 9:216$000. 

15 seguncl'O's sargentos, vencimen-
tos men. aes Hl2$000 ; annuaes de 
<:ada urJ1 2:304$000; de todos .. . . 
~4: 560$'0Glú . 

14 t rceiros sargentos, vencimen-
tos mensnes 180$000 ; annua ·s de 
cada 111)1 2:1110$000; de todos . . . 
30 ;240$000 . 

47 cabos, vencimentos men ·ae:' 
135$000:annua es da cada um .. . . 
l :ô20$000 ; de todos 76 :140$000. 
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40 anspessada , venclm ntos men-~ 1 cabo ometci b . 
sacs 120$000; annuae de cada urn , men aes 185 O . r ' vcncrrnen tos 
t :440$000· de todos 66 ·240$000 J 20$ O $ ' anntfaes ....... ·• ' . · . · : ; total I :620 000 

8 soldados cornct •rro 1 v nctnrcn- · 
tos rnensacs 11 4$000; annuaes de 1 cabo tambor, ventlrucntos men. 
cada um I :368$000· de todo ae. 135$000; ànnunes i :620$000· 
10:944$000. ' · · · · total I :620$000. t 

8 soldados tambores, v ncim nto~ 
men ae 11 4$000; ·annual!s d ca-
da um I :368$000; de todos . .... . 
10 :944$000. 

622 soldados, vencim rito mei!-
Raes 105$000; ann rraes de · da um 
1 :260$000L de todos 783:720$000 . 

800 - ::somma, 1.178: 148$000. 
1 muat. 

3. • BATALHÃO 
I f en ~ nte .coronel torftrnalfdélhtc, 

vencimento mcrr aes 900 000; 811 • 
nua! 10:800$00Ó; totaf I0 :80Ó$000 . 

Estado-Maior: 
1 major-fiscal venoimet1fos men-

snes 650$0006· ann.uaes 71800$000 · · 
total 7:800$0 O. ' 

1 capitão-ajudante, venoimentos 
mensaes 550$000; annuaes .. ... . . 

Companhias: 
4 capitües colnmandnhtes, véllcl· 

mentos rneHsue ' 550 000; a Ih tia és 
de cada uni 6:600 000 de todos . 
26:4 $000. I "' 

4 priníelros f nente v~ncirnentós 
mensaes 450$000; tr ri tras de cada 
ur:n q:.W.Q$000 de toda 21 .600$ÔOO. 

.8 segtlrHW t nehfes, verwhü tQs 
mensae 1 400$0(10; Hh uaes 4e c!f. 
.da um 4t600 000, d f ~os ...... 
as: 400'$000 . 

4 ~ i ~irliS' sar,gentos, veuçimen-
fb méHsae · 2'0 000 ' ann11á s de 
tada um 1:448$00Ó· ~e todo 
9:'7<92~. r '\I: t ., .. .. 
, 4 segu~ctos s ~~en t(!)s inte.n((len. 

, e , ,Y~J).C ilfl e r\io m~n saes 192$000; 
annua:~, .,de cada um 2:3fl4$000; de 
tbtlos 9:216$000. 6:600$000; total 6:600$000 . 

1 I . o tenentç-se~refario, venci· . J5 seguJ1dos &a(g~ttl os, vehci . 
mentos me 1saes 450$ Ob; annuaes q1.en to ' ll]j!I!Sae§ J.9_ít$000 lJ illlri uaes 
5:400$000; total 5:400$000 . de ada ~m 2:304~000; de tbdo ... 

I ·tenente .intendente, veneimentos 34:560$000 . . r 
mensaes 400$000; annua~s . . . . . . . 14 teroeir0s sa r ~iiHfds1 v~nbimen-
4:800$000; total 4:800$000. tos mená s 180$000; ar\t t · s de 

Estado-Menor: cada um 2: 100$00Q; 'd ldàbs .. .. 
1 sa rgento-ajudante, vencih1en·tos 30 '240$000 . • -~ 

rnensaes 216$000; annua'és . . . . . . . 39 cabo , vencime~ os me~1sdes 
2:592$000; total 2:592$000. 135$000i annuaes d · t.dii. lrn •.. .' 

1 I. o sa rgento intendente. venci- 1 :620$000~ . d~ f9rcfó' 6~ :1§0. ÕÔO. 
mentos friensaes 204$000; 1inr1uaes 3~ aQ~ges~{ldas, ven ·nwr .~as 
~:448$000; tdtal 2:448$000 . mens~e .J2 $000; ah nuaQs .de cada 

2 primeiros sargent s ri manueh- um l :~4Ô.J~OÓ0; . de todQs ~~;720$QOO. 
ses, .vcn ti rn ehlb me ri~acs (92'$ÓOO; 8 oldados oor~ete iros, v ncimfw' . 
annuaes de cada um 2.448$0àO; de tos mensaes . 114 000; an mutes de 
todos 4:896$000 . cada um I :368$000; dcttodos 1 . '. : 

· 4 segundos sargentbs arpaduer;. 10:944$000. , 
se~, vencimentos mensa'es 2:304$000· ' 2 muares. • 
:~nnuaes de cf! da um 2:304$000; ' d~ 
todos 9:216$000. 4." BATALHÃO 

1 tercei.ro sa rgerüo coroetei,ro- 1 tenente-coronel co~inànd1u1 te 
mór, venci(lle i1to.s rnensaes 1 80~000; vencimentos mehs e 90~$000· a n ~ 
:u1ntlaes 2:160$000; .total 2: tfl(1$ll.OD. ' nuaes lb :80d$000; total iO :~qq @() 
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IDsta:do-Maior: 1 ·, • • •• • -

I major-fiscal, vencimento men-
saes 650$000; annuaes 7:800$000: 
total 7: 00$000. 

I capitão ajudarjte, vencimeuto · 
nrensae~ 550$000; annua 
6:600$000; total 6:600$000. 

I l . " tenente secreté! rio, \ 'CIJCi-
mentos mensaes 450$000; annuaes 
5:400$000; total 5:400$000. 

I 2. o tenente intendente, venci. 
mentes mensaes 400$000; annuaes 
4:800$000; total 4:800$000. 

Estado-Menor: 
I sargento ajudqnte, venci mentos 

mensaes, 216$000; annua s ...... . 
2:592$000; total 2:592$000. 

I 1. o sargento intendente veno 
• I 

vencrmentos men ae 204$000; an-
nuaes 2:448$000; total 2:448$000. 

2 primeiros sargentos amanuen. 
ses, vencimentos mensaes 204$000· 
ann uaes de cada um 2:448$000; de 
todos 4:896$000. 

4 segundos sargentos, vencimen-
tos mensaes 192$000 · annuaes de 
cada um 2:304$000; de todos ..... 
9:2 16$000. 

I 3. o sargen to cornetei ro-mór. 
v.:ncimentos mensaes 180$000; an-
nuaes 2:160$000; total 2:160$000 . 

l <;abo corneteiro, vencimentos 
mensaes 135$000; annuaes . .. .. . . 
l :n20$000; total 1:620$000 . 

I cabo tambor, vencimentM ·~ n
saes 135$000: ann ua es I :620$000; 
total I :620$000. 

Companhias: 
41 capitães· commandantes. ven-

cimentos mensaes de cadfl um 
550$000; annuaes de cada um ... 
6:600$000; de todos 26:400$000 . . 
' 4 primeiros tenentes. vencimP" 
tos mensaes 450$000; ann uaes 
de cada um 5:400$000; de todos ... 
21 : 600$000 . 

8 se!!undos trnr11tes. vencimen-
tos mensaes 400$000: Rnnuaes de ca-
da um 4 :800$0fl0; de todos . . .... . 
38:400$000. 

4 primeiros ~arrrentos , vencim •n-
tos m~nsaes 204$000: 11nnuacs ele 
}ilfl~ 1 1)lll 2:448*000; de to:\7·· ... 
v:1d2$000. 

4 gundos . argentos ihtend(•il-
tes. vencimentos mcnsaes 192$000; 
an nuaes de cadn um 2:304$000; de 
todos 0:216$000. 

15 egundo sn rgcntos, vencim.:n-
tos men aes 19~$000; ann uaes d' 
cada um 2:304$000; de todos .. . .. 
34:560$000 . ' 

14 terceiros sa rgentos, vencimen-
tos nrensae 180$000; annuaes de 
cada um 2: 160$000; de todo .... 
30:240$000. 

47 cabos, vencimentos mensaes. 
135$000; annual de cada um .... 
1:620$000; de todos 76:140$000 . 

46 anspcssadas, vencimentos mer\1 
saes 120$000; annuaes de cada ... 
1 :440$000; de todos 66:240$000 .. 

8 soldados corneteiros, venci-
mentos rnensaes 114$000; ann uaes 
de cada um I :368$000; de todos ... 
10 :944$000. 

8 soldados tambores, vencim ent0~ 
men aes 114$000; annuaes de cada 
um I :368$000; de todos 10 :944$000. 

572 soldados, vencimentos ml!n-
saes 105$000; annuaes de cada um 
1:260$000; de todos 720·7?0~000 . 
. 750 - Somma, 1.115 :148$000. 

5." BATALHÃO 
1 tenente-coronel commandante, 

vencimentos mensaes, 900$000; an· 
nuaes 10:800$000; total 10:800$000. 

Estado maior: 
1 major fi scal. vencimentos men-

saes 650$000; annuaes 7:800$000; 
total 7:800$000. · 

1 capitão aj udante. vencimentos 
rnensaes 550$000; annuaes . . . ... . 
6:600$000; total 6:600$000. 

1 1.• tenente secretario, venci. 
mentos mensaes 450$000; annuaes 
5:400$000; total 5:400$000. 

1 1." tenente intendente. venci-
mentos mensaes 450$000; annuaes 
5:400$000; tofal 5:400$000. 

Estado Menor: 
1 sargen to ai udante, vencimentos 

mensaes 216$000 ; annuaes ....•.. 
2:592$000; total 2:592$000. 

1 ,1 . o sa rgento intendente, venci-
lllento · mensaes 204$000: annuacs 
2:448$000; total 2:448$000. 
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2 primeiros sa rgentos amanuen. 
ses, vencimentos mensaes 204$000; 
annuae de cada um 2:448$000; d 
todo · 4 :806$000. 

4 ~ gundo sargento amanuen es, 
vencrmentos men aes 192$000; an-
nuaes de cada um 2:304$000; de to-
todos 9:216$000. 

I 3.• sargento corneteiro·mór, 
vencimentos mensaes 180$000; an-
nuae. 2:160$000; total 2:160$000. 

I cabo corneteiro, vencimento<: 
n:cn, aes, 135$000; annuaes . ... .. . 
I :620$000; tofal l :620$000. 
· I cabo tambor, vencimentos men-

::;aes 135$000; annuaes I :620$000; 
total I :620$000. 

Companhias: 
. 4 capitães commandantes, ven-
cimentos mensaes 550$000; annuaes 
de cada um 6:600$000; de todos ... 
26:400$000 . 

4 primeiros tenentes, vencimen-
tos mensaes 450$000; annuaes de 
cada um 5:400$000; de todos .. ... 
21:600$000 . 

8 segundos tenentes, vencimentos 
mensaes 400$000; annuaes de ~ada 
um 4:800$000; de todos 38:400$000. 

4 primeiros sargentos, vencimen-
tos mensaes 204$000; annuaes de 
cada um 2:448$000; de todos . ... 
9:792$000. 
4 segundos sargentos intendentes, 
vencimentos mensaes 192$000; an. 
nuaes de cada um 2:304$000; de 
todos 9:216$000. 

24 segundos sargentos, vencimen-
tos mensaes 192$000; annuaes dl' 
cada um 2:304$000; de· todos .... 
55:296$000. ' 

24 terceiros sargentos, vencimen. 
tos mensaes 180$000; annuaes de 
cada um 2: 160$000; de todos ... 
51 :840$000. 

48 ·cabos, vencimentos mensat~ 
135$000; ann uaes de cada um ..... 
1:620$000; de todos 77:760$000. 

48 anspessadas, vencimentbs men. 
saes. 120$000; an nuaes de cada uni 
1:440$000; de todos 69 :120$000 . 
· 8 soldados corneteiros, vencimen-
tos mensaes 1 14$000; annuaes de 

cada um 1 :368$000; de todos •.. . , 
10 :944$000. 

8 soldados tambor s, vencimentos 
mcnsaes 114$000; annuaes de cada 
um I :368$000; de todos . ... . .. . 
10:944$000 . 

743 soldados, vencimentos men-
saes 105$000; annuaes de cada um 
I :260$000; de todos 936:180$000 . 

Banda de Musica: 
l l . " sargento mestre, vencimen. 

tos mensae 204$000; annuae. . ... 
2:448$000; total 2:448$000. 

I 2. o argento contra-mes tre, ven-
cimentos mensaes, 192$000; an· 
nuacs 2:304$000; total 2:304$000 .' 

lO musicos de I. • classe, venci. 
rnentos mensaes 126$000; annuaes 
de cada um I :5 12$000 · de lodos 
15: 120$000. ' ' .... 

lO musicos de 2. • classe, venci· 
mentes mensaes 120$000; annuaes 
de cada um .I :440$000 de todos 
14:400$000, ' 0 I 

lO musicas de 3. • cla·sse, venci. 
mentos mensaes 114$000; annuaes 
de cada um I :368$000; de todos .... 
13 :680$000. 

975 - Somma, 1.425:996$000. 
2 muares . 

SECÇÃO DE METRALHADOR'AS 
X I 

Annexa ao 5.• Batalhão 
·. 1 I. c tenente commandante, ven. 
crmentos mensaes 450$000· anrtua" s 
5:400$000; total 5:400$000. 1 

I I . o sargento, vencimentos men-
saes 204$000; ann·uaes 2:448$000; 
total 2:448$000. · • r 

I 2. 0 sargento, vencimentos men. 
saes 192$000: annuaes 2:304$000; 
total 2:304$000. . 

2 cabos conductores, vencimentos 
mensaes 135$000; annuaes de cada 
um I :620$000; de todos 3:240$000. 

! cabos chefes de .Q'narni(.ão, 
vencimentos mensaes 135$000; an. 
nuaes de cada um I :620$000; de 
todos 3:240$000. 

2 anspessadas serventes, venci-
mentos mensaes 120$000; annuaes 
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. de cadª ,~m J 440,$q)Oj de tocjoe . .. 
2:880$000. 

7 1 ~ncs~acjas JUIQrF gados da 
rn ijchinfl g~ .<meg11t. vencimentos 
rn e n sae~ qo$QQOJ anpuáes de cada 
um 1 :·M0$000; de todo 1.6b0~000. 

l soiJ.lad . IJF111e iro, verú:im rtfos 
m
1 

, ~ . I 15$POPJ .11 11UUa&s ••••• • 
:Jf) 9QO; tqfa! l r368$000 . ' 
1 soldado cpp1e t~iro , Nll ll imentos 

m,en ~ ~ J14$0~ · annlla~. . .. .... 
1 :36 $ Q;. 'tpfaf :36~000 . 

2 • o dqpp. e r~e r teR n1\lnicillc!Q• 
r~ vcncrmcqtRS mensa 105$000; 
arlnuaes t ;260$000; total 2:p20$QOO. 
4 ~{:l lr:Jado s s rventes remtrniciado· 

rQ ven~irpen tos mensaç )05$000; 
<) n ~s de ~{~fl IIIT) I :260$000; de 
toâ? 8:940$~ • 

6 soldados conductores;- • nncl ~ 
fTI 1tos rnepsp~s ~Oq~OOQ· ,anmtaes 
c.! H'\ um I ·~tjO~OOQ; cjp tpdqs , 1 

t :~pp~dPQ. 1 " , J.., 
25 - Somma, 40 :140$\fW· 
6 muares. 
t tªvélíl~. 

2. o batalhão, 800 homen c 1 
ni1.r, 1.17 :f48$ . 

3. óa fálhão, 550 hom n. , 4 CA· 
valias c 2 muare , 858:828$000. 

4. r fuatiiffião, '750 homens, ...... 
l if1 5!Í46 000. 

5. •I híttàítião, 975 homen , e 2 
muares, I . 425 :996$6oo. 

E ~üadrfuJ de ca alia la, 180 ho. 
nt t!)l l JSÓ plysflos, e 4 muare , ... 
27?. 3if'Q$000. . 

Secção d ... Bontbcir~ fiO ht:Hnens, 
9 I :596$00d . 

Se~çijo 4~ rytet alh~doras, 25 ho· 
11) #11~• 1 c~va!lo ~ 6 muaces, ..... 
40 : 140$000 . 

SP. r11k0 de Saude, 9 f10rnens, . . 
58:200$000. . 

Somma
1 

4.0P,(\. homens, 1S5 ca-
véllb§ e 1 'TI« res, .... ..... .. .. 
6. OS4: 100$000. 
N. I' - Tabldlà de fixação da For-

ça Publica âlJ IJ§talio de Minas 
Oerae. pàra o exerclci6 de 1924. 

a) 
SERVIÇO DE SAUDE 1 )''Pessoal: 

Co~P:9 ,m.edido: . .. 6 tenentes-totdneis, se~do 1 as-
I maJo r chefe e drrec p .D Hps- sfténte, pot àntib 10:800$000; to. 

pital Militar, vencimentôs merlsaes tal 64:'8QOl 000. 
5.0$QQOj an uaeR · 7 :8PQ~OQO; tqtpl 7 ma]o t s, sendo 1 intendente ge 

1:'800$~~0 .' ' -. . . . rq\, ~ 1 ç 1çfe 9.~ Serviço de Saltde, 
6 cap1ia s rnedrco , · venbmentos pqr. ahpp 7:ROQ$000; total . .. · · · · 

IJ]~psa.~s ,S,fig~oOO; ? nn H~ ~ dç cada ' 54:600$000.. . 
1 lJ1 ,fi i P.O;w.QP; çj~ tpçlos , . .... 1 • ·l , 6 capitães medico~dRor 11nno, .... · 
39:600$0d~ , · 6:pPQ$0~~; .!P!a1:.39:b 0$0QO ; 

, ;Se rvi~Q PhArmfiCetttio~: . ~1 91Httao. a u~~or por flllnQ · · · · 
, 1 1. t~ llente ph a• r> lll A~ ptjóCI, ven~ 6:600$0 Q; fatal 6:ê00$000 . 
cimentos men aes 450.t~00l artnttaes 27 Capitães, sendo 1 , secret11rio 
5r400$0GO; · total 51400$QOO . g~ r í! l ll 1 Ctlml]landante-do Esqua-

ServiÇo detttntio : r c\r~o • . (}OF anno 6:600$00Q; total.. 
1 1. o tenente cin ri ifl - ' er1ti s l ~. 178.:200$00Q. 

verloil11âl1ti5S nrcns~es 450$000; án- 33 primeiros tenentes, sehdo 2 
r1th:tes 5:400$0001 tó ill'5 :400$000. irte rl~Qn tcs, 2 do e mra~r-ão1 1 au-

·•!l -1' Sdinnrá, 1í8 1~WO$OOO . xili fl r· do f.lftS ist nte 1 pharnweufi, 
n~.C: 11 ~10 no. PESco-'L.· co .. '1 ci ntrgi&o dentista ~ 1 oo rn-
· ~1'-lH~-' " ,... -I 1'\ nwndaH\6 ~fi Sec~pp qe Motralha-

<!:omíiüíri(io ge ral, 5 homens, . . , dor.n!ii . por aqpQ 5 :400$000; total 
37:200$000. ' 1' t78 ;~~Q$OOP : · .. 

· 1 batalhfiG·,r646 homens, ·' .. ,.. . ... · 4ti'Segur,~os ·tenentes, sendo 3 ln-
t.006 :7Q4$~ :' 1 . f!!tJdentea, í! d J!~tJuadrão c t co:. 
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mandante da Secção de Bombeiros, 
po r an no 4:800$000; total ..•.••. 
220:800 000. 

I dircctor de musica, por anno 
4: 140$000; total 4: 140$000 . 

5 sa rgentos ajudantes, por dia, 
3$200; por anno I : 152$000; total 
5:760$000. 
. 53 primeiros argentos, sendo 6 
rntcn ~entes, 20 amanuenses, 1 en-
ferm.erro.mór, 1 pratico de phar-
macra e 2 mestres de mu ica por 
dia 2 800; por an no 1 :008$oo0; to. 
tal 53:424$000 . 

I 40 egundos sargen tos, endo tO 
c~ma.n uen e , 2 contra.mestrcs de 
n:u . .;!ca, 22 intendentes c I veteri . 
n r:r l'v dia 2$400; 1; 1: ,n11o .. .. 
864$000; total 120:960$000 . 

89 terceiros sargentos, sendo 5 
corncteiros-móre , por dia 2$000; 
por anno 720$000; total ... . • . . . 
64 :080$000. 

277 cabos, sendo 5 corneteiros 1 
clarim, 5 tambores, 4 enfermei ;os 
dq Hospital Militar, 2 praticas de 
pharmacia, 1 fiel do intendente do 
Hospi tal Militar, I ferrado r, 1 picador 
2 instructorcs do Esquadr~o de Ca~ 
valrari a, 1 corrieiro,2 cnfermei ro do 
Esq uadrão de Cavallaria, 1 mecha-
nico, 6 motoristas, 2 conductores e 
2 chefes de guarnição, ,por dia _ .. . 
2$000; por anno 720$000; total . . . 
199:440$000. 

247 anspessadas, sendo 4 ajudao, 
tes de enfermeiros do Hospital Mi -
litar, 1 ferrador, 2 serventes c 2 
encarregndos da machina de carre-
ga r da Secção de Metralhadoras e 
1 clarilll, por dia 2$000 ; por anno 
720$000; total 177 :840$000 . 

87 · oldado!\ signa lei ros, sendo 43 
corneteiros. 40 tambores c 4 cla-
rins. por dia 1$800: por anno .... 
64R$000 ; totnl 56:376$000. 

20 musicas d 1 . • las. c, iJor dia 
?$000 : nor anno 720$000 ; total ... 
14 ·400$000 . 

20 musicas de 2. • classe. por 
t1i 11 t!tROO: por ar111o 648$000; tota l 
12·Qfl0$000. 

n musicas de 3. n classe. po r dia 
1$ô00: nor anno 576$000; total 
1 I :520$000. . 

2.916 oldado, por dia 1$500; 
P r anno 540$0001 ·total , ... , . , 
1.574 :640 000 . 

b) ontractados: 
I in tructor de cavallari a, por an-

no 18:000$000; total 18·:0 0$000. 
c) Etapa de 4$000 para 287 ·in-

ferior s, de 2$500 para 277 cabos, 
de 2$200 para 00 mu ic.o e de ... 
2$000 para 247 anspcssada , 87 
soldados rgnaleiros 2. 916 solda-
dos, total 3.050:100$000. 

d) Gratificação dn lei n. 425, de 
I 906, a saber: 

3 tcncntes-coroneis, por anno ... 
\ :OR0$000; totn l 3:240$000 . 

I capir~o , por nnno 660$000; to .. 
ta I 660$000 . 

e) Gratificação a recngajados a 
$200 (3.000 praças), total ) ..... . 
21 9:000$000. 

f) Ai udn de custo a officiacs em 
di ligcncia, total 50:000$000 . 

2) Mate rial: 
a) Fardamento pata 3.874 pra 

ças. tota l 713 :250$000 . 
b) Calçado para 3.874 \pra-

ças. total 276:750$000. 
c) Compra e concerto de arma-

mcn to, total 130:000$000 . 
d) Compra de munições, total . .. 

31 :Ô00$000 . 
e) Comprn e conc~rto dr rquipa-

rr·ento. totnl f. G00$000. 
f) · Forra gem, ferragem ·, c trata-

mento dos animacs e forragem pa-
ra os dos officiac motltndos, to-
tál 128 :000$000. 

g) Renionta de animaes do es· 
quádrâo· e a·os officiaeR montados, 
totai '30:0Ô0$000 . 
· h) Ohj ectos dé expediente, toti\1 

•1r·ooo$ooo. 
i) Conservação e limpeza dos 

qu !:'.!'fei ~. tott~ l ~0 : 000$000 . 
. j) .llluminação telephoncs dos 
quarte i~. total. 10 :000$000 . 

k) Enterramento, total . . . . . . . 
9:000$00 ., 

I) Aqu artelamento, total . ... : . . 
184:000$000: 

m) Conservftçito ela · linha de 
ti r o,- total 1 t000$000. • · " 
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n) Auxilio ao Ho pital Militar, 
total 10:000$000. 

Secção de 8omb iros: 
a) Material e remonta, total 

130 :000$000. 
Somma, 8. 117:340$000. 
Sala das Sessões da Camara dos 

Deputados, 29 de agosto de 1923. 
- O Presidente, João de Almeida 
Lisboa. - O 1 . • secretario, José 
Braz Pereira Gomes. - O 2. • se-
cretario, Euler de Salles Coelho. 

- A imprimir-se. 
E' lido, entra em discussão unica 

e é approvado sem debate o seguin-
te 

PARECER 
Sobre um requerimento de Francis-

co de Paula Magalhães jacques 
A commis ão de Legislação e Jus-

tiça do Senado examinou, como lhe 
cumpria, o requerimento do offi-
cial da Secretaria do Interior, ci-
dadão Francisco de Paula Maga-
lhães Jacques. 

Allega elle que, supprimido o seu 
cargo de amanuense do Gymnasio 
em 1899, 15 de maio, esteve fó-
ra do exercício, da referida data até 
18 de abri l de 1904, em que foi rein-
tegrado no Jogar de amanuense da 
Secretaria do Interior. 

. O supplicante não juntou docu-
mentos provando o allegado. A des-
peito, pediu-lhe fosse o cit. tempo 
contado para a aposentadoria . 

Preliminarmente. 
A competencia para contar tempo 

é, na especie, privativa do poder 
executivo, ou melhor da Secretaria 
das Finanças. A Constituição de 
Minas, nos seus arts. 30 e 31 ou 
nos que trata especialmente da 
aposentadoria, não confere egual 
poder ao legislativo, cuja missão 
principal senão exclu iva, é fazer 
interpretar leis . Nem no momento 
historico que atravessamos, sobra a 
este poder tempo para tratar de in-
teresses individuaes. 

De meritis . 
O pedido do supp. , em que pese 

aos exemplos citados no seu reque-
rimento, não poderá- nunca -ser 

ntt ndido, porque contra elle se er-
guem os dispositiv{)S claro c ex-
p rcssos dos arts. I 09 44 da Con-
st ituição E. tadual. Para a aposen-
tadoria conta~e xclusivamen e o 
tempo de se rvi ço pre tado pelo fun-
cclona rio . Assim sendo, dever- e-ão 
haver por inconstitucionacs todas as 
I is e actos mandando contar tempo 
não prestado. 

A' vista do exposto, 
E' parecer da commis ão que o 

Senado não tome conhecimento do 
requerimento do supplicante. 

Sala das commissries, 27 de agos-
to de 1923. - Valladares Ribeiro, 
relator. - Camillo de Brito . - Mi-
guel de Lanna. 

O SR. PRESIDENTE. - Por na-
da mais haver a tratar-se, designo 
para a proxima sessão a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Até ás 16 horas: 
Leitura da acta, expediente, apre-

sentação de pareceres, projectos, in~ 
dicações e requerimen tos . 

Levanta-se a sessão. 

Sessão ordinaria 
ACT A DA 37. • SESSÃO, EM 1. o 

QE SETEMBRO DE 1923 
Presidencia do sr. Olympio Mourão 

(1 ." Secretario) 

SUMMARIO: - Acta. - Expedi-
ente. - Communicação. - Pa. 
recer de commissão. - Ordem 
do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, 

acham-se presentes os srs. Olympio 
Mourão, Albertina Drummo·nd, J. 
Montandon, João Pio, Levindo Coe· 
lho, Pericles de Mendonça, Miguel 
Lanna, Moreira da Rocha, Passos 
Maia, Alfredo Catão, F. Escobar e 
Vi e i r a Marques, faltando com causa 
participada os srs. Miranda Junior, 
Simão da Cunha, Xa\'ier Rolim e 
Basi lio de Magalhães e, sem ella, os 
mais senhores. 

Abre-se a sessão.. . . 
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SR . 2. • SE RETAI~I proc de 
â leitu ra da acta da nntececlente, 
cujn votação fica adinda por falta 
de numero legal. 

I~. I . " ECRET A RIO dá con-
tn elo seguinte . 

EXPEDIENTE 
Ofjicio 

Do r. dr . Francisco Sá, minis-
tro da Viação, agradecendo as con-
gratul ilçôes do Senado pela · cren-
çiio da usina sidcrurgica annexa â 
Escola de Minas ele Ouro Preto . -
In teirado. 

Communicação 
SH. PASSOS MAIA, obtendo 

a palav ra, communica que, em cum-
primento da missão que lhe conferiu 
o enado, foi a Marianna e repre-
sentou e sa corporação na sole-
mnidades commemorativas da passa-
gem do I . " an niversario do falleci-
mento do saudo o mineiro, d. Sil-
verio Gomes Pimenta. - Inteirado. 

Passa-se á 

Apresentação de pareceres, proje-
ctos, indicações e requerimentos 
O SR . LEVINDO COELHO, ob-

tendo a palavra, offerece e envia á 
Mesa, pela commissão de Força Pu-
blica, o seguinte 

PARECER 
Dá para discussão o pro jecto n. 5, 

sobre Força Publica 
A commissão de Força Publica a 

que foi pre. ente o projecto n. 3 da 
Camara do srs. Deputados, fixan-
do a Força Publica do Estado para 
o exercício de 1924, já approvado 
em I . •, é de parecer que seja sub-
mettido á 2. • discussão e approva. 
do. 

Sala das commissões, I de setem-
bro de 1923. - Levindo Coelho. -
J. Montandon - Pericles de Men· 
donça. 

Fica o proj ecto sobre a Mesn pa-
ra constar em ordem do dia . 

R. PRESI ENTE. - Por na-
da mais hav r a tratar-se, de. igno 
pnra a proxima se!lsao n seguinte 

ORDEM D DIA 
Primeira parte 

Até ás 13 horas: 
Leitura da acta, expediente, apre-

sentação de pareceres, projectos, in-
dicaçries e requerimento . 

Sel{unda parte 
Até ás 16 horas: 
2. • di cus ão do projecto n. 3, 

da Camara, fixando a Força Publi· 
ca do Estado para o exercício de 
1924. 

2. • discussão do projecto n. 29, 
da Camara, sobre pagamento de 
custas a funccionarios remunerados 
de justiça e vencimentos de escri· 
vães do crime. 

Levanta-se a sessão. 

Sessão ordinaria . 
38. • SESSÃO, AOS 3 DE SE-

TEMBRO DE 1923 
Presidencia do sr. Diogo de Vascon-

cellos 
SUMMARIO: - Acta. - Expedi· 

ente. - Pareceres da commissão 
- Redacção fina l. - Projecto n .. 
3, sobre força publica. - Proje-
cto n. 29, sobre custas a j u1zes 
de direito. - Emenda do sr. P. 
Escobar. - Observações dos srs. 
Hibciro de Oliveira e Miguel Lan· 
na . - Requerimento do sr. 
Olympio Mourão. - Ordem do 
dia. 
A's doze horas, feita a chamada, 

acham-se presentes os srs. Diogo de 
Vasconcellos, Ribeiro de Oliveira, 
Olympio Mourão, Albertina Drum-
mond, Gabriel Santos, J. Montml-
clon, Cami llo de Brito, Levindo Coe-
lho, Octulio de Carvalho, Pericles 
de Mendonça ,Migu •I Lanna, Valia-
dares Ribeiro, Moreira da Rocha e 
Francisco Escobar, faltando com 
causa participada os srs. Miranda 



Junior, Xavi r Rolim Simão da 
unha e sem lln os m:~iR senhores. 
A h r e-sc a scs. ão. 

R. 2. " SE RETAHI procede 
á leitura da neta da antecedente, 
que é, sem observação approvada, c 
bem as im a de I, • do corrente. 

SR . 1." SECRETARIO dá con· 
ta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O fi/cio 
Do sr. I ." . ccret11rio da Cnmarn 

dos Deputadof;, remettendo o !IC· 
gulnfc: 

1923- PROjECTO N. 5- CAMARA 
{Orramento do Estado) 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Oernes decreta : 

Ar!. I. n E' o govLtllO auctoriza-
do a despender no exerclcio de 1924 
n importancin de 68.286 :399$336 
com os serviços do Est.ado, pelas 
Ires Secretarias, na fórma abaixo: 

§ I . • - Pela Secretaria do In-
terior: 

I . S~1bsidio aÓ Presidente do Es· 
lado, 48:000$000. 

2. Gabinete da Presidencia, . 
88:000$000.• . 

3. Despesas com o Palaclo c 
suas dependencia. ,. 154:600$000. 

<t. Répr sen tação no vlce-prcs i-
dcn IG do Estado 12:000$000. 

5. Sul?~idio· .. aos se11acÍorc:-, .. 
I 51 :200$000. 

6. Secretaria do Senado, . . 
97 :220$000. 

7. ·Subsidio aos Deputados, . 
302:400$000. . 

8. Secretaria da Cama r a elos De· 
pulados, 123:934$000. 

9. Ajuda de custo noR membros 
do Congresso, 72.000$000. 

10. Secretaria do Interio r, . 
545;508$000. 

11. justiça de 2. • instancla, 
354: 128$000 . 

12 . J~i ~> li ~a de 1 :• ill s t~nôill, . 
l.704:2á0$000. . ' 

13. MiniRtetlo Publico, 
4tlR: ' f!0$000 . 

14 . ecrctaria da Policia, . . 
467 :560$000. 

15. Delegado de policia, . 
495!000$000. 

16. Diligencias policiaes, . 
120 :000$000. 

17. Força Publica, 8. 117 :340$000. 
I . Guarda Civfl da Capital, .. 

502 :200$000 . 
Hl . Penitenciarias, 191:958$000 . 
20. ·Prisões, !174:780$000. 
21. Serviço de hygicnc, . . 

902 :200$000. 
22 . Assistcncia a alienndos, 

728 : 180$000. 
23. Soccorros publi cos, .. 

300 :000$000 . 
24. En sino prima rio, . . . 

9.302 :791$980 . 
25 . Ensino normal, 155 :618$000. 
26 . f.nsino secund&rio, . 

34R: I 06$000 . 
27 . Ensino superior, . . . . . . 

237 : 190$000. 
2~ . ln specç~o regional do ensino, 

276:480$000. 
29 . Fiscalização federnl do en ~i-

no, 18 :000$000 . 
30 . Archivo Pllblico, 44:794$000. 
31. Serviço eleitoral, 10:000$000. 
32. En1pregados em disponibili· 

dade, 100 :000$000. 
33 . Subvenções e auxilias, . . . 

456: I 00$000. 
34. Exercícios findos, 20:000$000. 
35. Eventuaes, 20 :000$000 . 
Somma, 27 .. !110:510$980 . 
§ 2." - Pela Secretaria das Fi· 

nançiis: 
JL . ServiÇo da ai vida huldada 
Serviço dà ' Olvida Tntefna, . . . . 

2. 95 1 :930$000 . 
Olvida externa - frs. 7. 834.594, 

a 700 rs., 5.484:2 15$800. 
Sommh, 8.436:145$800. 
2- Secretaria, inclusive a Dirccto· 

ria de Fisca li zação 
Pes 'oal, 715:500$000. 
Mí\lerial, 193:000$000. 
Somma, 908:500$000. 
3- Gabincte do consultor jurídico 
Pe· soÇt l, ·; ~2':ii00$00tl !' ., 
4-~eêeb'e'ctoríà de 'Minàs .,.... .: : 

Pes~oo l rnaterial, 344 :734$000 . 
Sommn, 344 :734$000. 
5- •rvi ço d!l arrecadação pela 

fronteira 
Pe soai, 50:47 1$ 
Material, 40:200$000. 
Spp1ma, 690 :472$000 . 
6- Serviço de lisoalftaçãó da 

rei1das do patrimonio 
Pe · oal, 292!!335$000. 
Material, 204:630$000. 
Som ma; 496:965$000. 

7- rmprensa fficirl 
Pessoal, 913:930$000. 
Material, 641:500$000. 
Somma, I . 555:430$000. 
8- Collectorlas 
Pc oal: 
a) Porcentagem a GQII~tores e 

e priyj~~ •. 2. 205 :O:iO~OOO 
' b) Ajudantes, 135:000$000. 
Material, · H0:000$000. 
Somma, 2 , 4~0 ;050$000. 
9- Porcentf\gem a estfa~é!S de 

ferro, p~la Arrecapação, ,, . , . 
1.616 :000$000. 

!O- Junta Commercial 
Pcssopl, 9:P00$000. 
Material, SQQ$900. 
Somt11J1, IO i~Q0$000 
li -Feiras de gado 
Pes 0111, 98:332$000. 
Material, 18:200$000 . 
Somm11, 1\6t5S?$000. . 
12-Aposentados e re,fororAd.os 
Pensões de aposentaçlorias, . . 

808:411$064. 
Pensões de refor-J11~, ~p9 ; 920$~92. 
Somma, 1.108!331$956'. 
Gtatiflcl1Cão ildditiouttl pot tem· 

po ele serviço, 7 t2§0$000. · 
13- juro.s de emprestirtlos, dep6sl~ 

tos e cauções, 9()0.000$000, 
14r+J;?I1Wclillnt~ . e !WPiiçpçées, .. 

60:000$000. 
lfí r.- .Cfltt~as . da Ft~r;enda, . . . 

50:000$000. ' 
1 ô- ~e~wos, 30,600$000. , 
17- •RestitHiçft~~. 200:000$000. 

, 18-Exerpipios fil.l<\QS, 50:000$000. 
19 -Despe~as eyenf~t!\es, . 

20:000$000 

21- Auxilio :~ra calçamento da 
Capital, 240 :00 $000. 

Olli11Hl1 19.301:450$756 . 
§ 3. • - Peta ocretar/(1 da Agri-

cultura: 
J- Secr taria do Estado, ..•. 

804:026$000. 
2- bras publicas, 2,8921040$000 
3-ln ~titíltos agricola , . . . 

280:618$400. 
4-Apprendizados Agrícolas, 

145:584$000 . 
5- Escola llPOrlor de Agricultu-

ra e.Vetcrinaria, 450: $000. 
6-Pazenda dn Onmelleira, . . . 

40:476$000. 
7- Ensino ambulante agro-pecun-

rio, 149:500$000. 
8-Defesa agricola1 73:800$000. 
9~Hortos florcstaes, 80:000$000. 
10- erviço de algodão, . . 

1 00 :000$000 . 
11-Pos~os Zoottchnlcos, . . . . 

40 :000$000. 
12- lmportação e selecção de re-

productor~~l !SOiCJP0.$.000. 
13- Qp{eJla, PR~toril, 

283:392$0QQ. 1 

14-Sementes de farrage1111, . 
35:000$000 ' ' 

15- Terrenos diam.anthws, . 
10 :680$000. 

16-Serviço de minas e rios, . 
i3 :120$000 . 

17- MediQão é divisão cje terras 
publicas, 30tl:l60$000. 

18- Defesa de terrá. ê' maltas, . . 
32:700$000 i • • • ' 

19- lmmigraç:í{l, 1.298 i000$000. 
20- N ucle-ós coloniaes; . . . 

547:977$000. 
2t~Ptotifcç!ó" llo. · selvieolas, . 

6:800$000. 
2~»-Estradas tle rodagem, 

1 . 058 :440$000 ' ' 
2~-Rêde Sul Minei~a, . . 

S. 783:105$200 . 
24- Estrada de Ferro Parncatu', 

I . 630 :QQ0$000. 
25-Fisc~llzação de f:strndn!1 de 

ferro, 7~: I QQ$000. 
26-Coml')lis~ftP . Qeographica e 

Geologica, ~68:320$000. 1 
2Q-Fisc~liM9ão. qí\ J.gterl~t dq es-

fa.do, 18:000$000. J ·· .. 1 ~ · 

,a:r:tr er'fi~~ :JllQteorulagioqj 
147 :297$000 . . ()(,~ . 
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2 - Estancins hydro-mincraes, . . 
29:700$000. 

10 . Taxa d ·feitas de gado, . , • 
150:000$000. 

2Q- Acquislção de mnchinas agri-
cola!l, adubos e insecticida , . . 
400:000$000. 

· ' li . Taxa de diversões, . . . 
320:000$000. 

12. Taxa de cstatistica, . . 
25:000$000. 30- crviço anti-ophidico, ... 

48 :000$000. 
31- Subvençües, 207:200$000. 
32-Expansão Economica, . . . 

500:000$000. 
33-Exercicios findos, . . . 

20:000$000. 
34-Passes e tran. portes, . . 

fi0:000$000. 
35- Expcdicntc e tclegrammas, .. 

50:000$000. 
36-Eventuae, 50:000$000. 
Somma, 21 .074 :635$600. 
Art. 2. • Para o mesmo exercício 

de 1924 a receita do E fado é or-
çada em 68.302:140$900, provenien-
tes da arrecadação dos impostos e 
outras renda di criminadas nos pa-
ragraphos seguintes: 

§ I . o Renda ordinaria: 
l-Renda dos impostos: 
I. Direitos de exportação: 
a- Imposto ad-valorcm, . . 

24 .950:000$000. 
b-Sobre-taxa do café, . . . 

4.500:000$000. 
c-Sobre-taxa do manganez . 

300:000$000. 
d- Taxa de passagem, 5:000$000. 
Som ma, 29.755:000$000. 
2. Im posto territorial, . .... 

4.700:000$000. 
3. Imposto de industrias e pro fi·. 

scíes, 2. 700!000$000. · 
4. Imposto de 'bebidas, . ... 

3.200:000$000. 
5. Imposto de transmissão lnfer-

vil'os, 3.600:000$000. 
6. Imposto de transmissão causa-

mortis. I . 700 :000$000. 
7. lmmposto de novos e velhos 

direitos, 1.500:000$000. 
8. Imposto do sello: 

13 . Taxa addicional de 10 olo, ... 
.) . 450 ;000$000. 

14. Taxa de viação, 600:000$000. 
11 Rendas patrimoniaes: 

15. Arrendamento de terrenos dia-
mantinos, 15:000$000. 

16. Arrendamento de proprios do 
Estado, 55:000$000. 

17 . Dividendo de ti tu los e juros 
de apolices pertencentes ao Estado, 
920: 130$000 . 

111 Renda industriaes: 
18. Henda da Rêde Sul Mineira, 

8.636:000$000. 
a-Navegação do Rio Sapucahy, 

4:000$000. 
Somma, 8. 640:000$000. 

.. 19 . Renda da Estrada de Ferro 
Paracatu', 100:000$000. 

20. Rel1da da Imprensa Official: 
a-Do "Minas Oeraes", . 

260:000$000. 
b-Producçãó, 500:000$000. · 
Som ma, 760:000$000. 
21. Renda de estabelecimentos do 

Estado: 
a-Estabelecimentos de ensino, .. 

50 :000$000. 
b-E tabelecimentos agrícolas, .. 

14:000$000 . 
c-Estabelecimentos de assisten-

c)n, 5:000$000. 
Somma: 69:000$000. 
22. Renda da loterin: 

- a-Cohtribuição fixa, 77:750$000. 
h-Onota de 60 "I" dos lucros, . 

120:000$000. 
Somma, 197:750$000 . 
§ -2. o - Renda extraordinaria: 
23. Emprestimos diversos: 
a-luros de erhnrestimos muhici· 

paes, ·1.400:000$000. 
a- Sello, custas judiciarias 

emolumentos, 1.600:000$000 . e h- Amortização de emprestimos 
mtlnicipaes, 320:000$000. 

b- Scl!o de ga rantia de aguas 
minernes, 85:000$000 . 

Somma, 1.685:000$000. 
9. Im posto 'sobre passagens ferro-

via ria s, 1.100:000$000. 

c-juros e amortização de em-
prestimos diversos, 80:000$000 .' 

Somma, 1.800 :000$000 ~ 
2'4•. 'Jums de depositas em ban'cos, 

400:000$000 . 

62l1 . 

25. Venda de machinas ~gricolas 
sementes, vaccina e matenaes, .. 
31 o :000$000. 

26. V cndu de terras, lotes colo· 
niaes e proprios do Estado, . 
430:000$000. 

27. Quotag de fi scalização, 
70:260 000. 

28. Cobrança da divida nctiva: 
a-Orçamentaria, 800:000$000. 
b-Divida inscripta, 100:000$000. 
c- Garantia de juros, . . . 

300 :000$000. 
Somma, 1.200:000 000. 
29. Reposições, 100:000$000. 
30. lndemnizações, 150:000$000. 
31. Multas, 100:000$000. 
32. Enttadas de origens diversas, 

500:000$000. 
Som ma, 68.302: 140$900. 
Art. 3. o Fica o Presidente do Es-

tado auctorizado: 
a)-A realizar operações de qe-

dito para cobrir o "~eficit" que ;e 
verificar caso a rece1ta orçada nao 

I ' seja sufficiente para as despesas or-
dinarias. 

b)-A realizar operações de cr~
dito, liquidaveis, dentro ~e e~ercJ
cio financeiro, como antcc1paçao da 
receita, não excedendo á terça par-
te da receita orçada. 

c)-A abrir creditas: 
1-Supplementares, com as forma-

lidades prescriptas no art. 18, da 
lei n. 2.314, de I de junho de 1876, 
observando as· disposições dog para-
graphos do artigo 3. ", da lei n. 19, 
de 26 de novembro de 1891, ás se-
guintes verbas do artigo .. I . o ~a 
presente lei, caso se vertfJque nao 
terem sido sufficienteme,nte dota-
das: 

Ao§ 1. •, ns . 17, 20, 21, 23 e 24; 
ao§ 2. 0

, ns. I , 8 a, 12, 14 e 19; ao 
~ 3.", ns . 8 e 13. . 

11-De 11:913$630, para occorrer 
á i nsu fficiencia de verba do n. 5. 

§ 1.0 , art. 7, da lei n. 841, de 5 
de outubro de 1922. 

111 - De 690$000, para pagamen-
to a Arthur Queiroga, inspector re-
gional do ensino, da grntificaçã? ad-
dicioual a que se refere a le1 n. 
425, de 13 d·~ n2'osto de ·1900, no pc-

ri do de f •ver iro a dezembro de 
1922 todo o anno de 1923. 

IV- c 305:1R4 300, sendo . 
138 :184$300 para pagnmcnt de ar-
tigos de fardamento e e~ uip;> :11e nto 
fornecidos á Força Publica, d~Jran
te o anno de 1922, exceden: ~s ás 
consignaçcics ri c h da verba 11. 17, 
§ 1 . o do art. 7 da lei n. 841, de 
1922 e 167:000$000 para occorrer 
ás despesas feitas com a conclu ·ão 
das obras do Instituto de Radium, 
excedente ao credito re ·pectivo, 
aberto pelo decreto n. 6. 209, de 29 
de setembro de 1922, em virtude da 
lei n. 835 do me mo anno. 

V- De 4:069$308, sendo . . . . 
2:972$642 para pagamento aos des-
embargadores Loreto Ribeiro de 
Abreu e Antonio Augu to Velloso, c 
1 :996$666 ao bacharel Antonio Au-
gusto Celso Nogueira, j~iz de di-
reito da comarca de Mananna, dos 
addicionaes de 10 °1" sobre seus 
vencimentos, a que têm direito, de 
accordo com o art. 440 do dec. n. 
4.561, de 24 de abri l de 1.916, re-
produccão do art. 256 da le1 n. 375, 
de 1903, por terem completado 30 
annos de erviços ao Estado, respe-
ctivamente a 11 de dezembro de 
1922, 13 de abril de 1923 e 20 de 
setembro de 1920. 

VI -0 necessario para pagar a 
'Pelicano Frade, chefe de secção da 
Secretaria do Interior, a gratifica· 
ção addicional, de que trata a lei n. 
425 de ago to de 1906, por comple-
tar, em dezembro proximo futuro, 
30 annos de se rviços ao Estado. 
· VII- Desde já, de 2:784$000, para 
pag"amento do excesso de despesa 
verificado na verba do art. 7 § I. o, 

n. 7, da lei n. 841, de 5 de outu-
bro de 1922 . 

VIII- De 9:804$982 para paga-
mento da gratificação addicional de 
10 "I" aos srs. José da Cruz .de Fi-
!Yuei redo Brandão. José Perma da 
Costa Franci sco Amedée Peret, Al-
berto' André Delphino, Cl a~1dio 
Ai ao r I3. de Lima e José Cypnano 
Soares Ferreira, funccionarios do 
F.:stado . que têm direito a essa gra-
tificaç5o. confo rme o disposto nél 
lei n. 425, de 1906. 
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Art . 4. • Fica o governo auctori· 
zado a r aiiiar a opcraçõc de 
credito qt1e forem nece •sn tlas para 
npparelhamento da Rêd d Via-
çlio ui Mineira, de accordo com o 
contracto d~ 6 de ahri l de 19221 en-
tre a União t o E tado . • 

Art. 5. • E' o governo auctoriza 
c.Jo a liquidar as conta e novar os 
tontractos do Estado com a Prefei-
tura da Capital. podendo compõr e, 
transigir . 

Art. 6." Fica revogada a lei n. 
62, tie 22 de jhlho de 1893, e o go· 
verno potit!rá entrar em acco rdo com 
a Faculdade Livte de Direito de 
Minas Geraes, para liquidar, em 
trnn. atção, as differença · da sub-
venç~o hão paga em consequencia 
de insufficiencia de dotação orça-
mentaria etn di vérsos exe rcicios, fa-
zéndo para j ' o emissão de ti tu los, 
o!1 opt!raçõcs de çredlto. 

Art. 7 . d As subvertçções e auxi-
11os con tanfes desta lei, que não 
forem r~cjt1etidos até o 1." tri111estre 
do arlho seguinte, ficarão caducos. 1 Art . 8." Nos ven.cimentos do 
pessoal pas -Secretarias do E~tado 
c repartições annexas, substituam- ! 
se QS vencimen os pelos qu~ eon. -
Iam do projecto n. 6, cte 1923, des-
ta Camara, · organizando-se a ta- i 
bc'lla annéxa de accordo com o 
qye for deliberado em 2. • discus-
são do projettç n. 5. · 

Art. 9. o Até encerrar-se n pri-
meira revisão do lançamento do im-
posto territorial, deverão ser con-
cluidos os lançamentos dos muni .. 
cipios em que e. se serv iço esteja 
incompleto, emendados os defeituo- ' 
sos corrigidos os que houverem si-
do feitos em dcsaccordo com as leis 
e regulamentos, notificando-se aos I 
interessados, que poderão npresen- 1 
tar suas reclamações nos prazos j 
legaes. 

Art. 10 . Quando, na transmissão 
da propriedade, se verificar par:~ 
o immovel área maior do que a 
lançada, será cobrada a differença 
do imposto desde a data da inscri-
pção, proporcioflalmente ao valor 
da unidade. 

Art. li . Para o fins do lança-
mento d impost terrifo rial1 o va-
lor do ·olo abrange o do sub-solo. 

Art. 12. fica revogado o art. 
4." dn lei n. 826, de I de outubro 
de 192 1. 

Art. 13. Aos occupantes ou pos-
suidores illegitimos de terras ph-
blica , lançados nos registros do 
imposto territorial, o que nenhum 
direito IIJ!!s confere, não ·erão rc-
stituidos o impo tos que houverem 
pago, ainda mesmo que de lias ve . 
nham a ser de apo sados . 

Art. 14 . Na permufaçáo de im-
moveis, b imposto tlé transml são 
recahirá obre b preço tJo immovel 
de maior valor, e o irltpdsto de no-
vos c velhos di1 c i tos sobre a om . 
ma dos vai ore · peJJnutados, inclusi-
vt a torna; e houver. 

Art. 15. O comprâdor e vende-
dor que assignàrerh, por si ou sep;, 
representan tes, escr1ptura de trans-
missão de imlnovel, da qual ton te 
preço menor que o preço real aa 
transacção, ficam suieitos ·á multa 
d~ 10 % a 3()% sobre íl irh;)o dan-
cia sonegada. · 

§ l . " Em egual pena incidem os 
que, para se eximirem .ao P<l.gíll11en.-
to do imposto, deixarem de ;nencio-
nar na esct iptura bs frtictos pen-
dehtes e outros bens cdlisict'erados 
irhmoveis por lei ou por destino 
assim cotno os bens . moveis trans-
mittidos juntamente com a propri -
dad~. · 

§ 2." A muita será imposta pelo 
Secretario das Finanças mediante 
orova de fraude, ou presumpçiio 
vehemente, ou confissão, apuradas 
administra tivamcntc . 

§ 3." Pl. multa se rá imposta re-
partidamente aos culpados ou in ~ 
tegralmente a qualquer delles, se 
assim fôr conveniente para facili'-
daae tia cobrança. 

§ 4. o Si a fraude fôr descoberta 
ou apurada por confissão, em qual-
quer tempo, de um dos cu lpados, a 
multa será imposta somente ao oil-
tro, se os bens de te bastarem pa-
ra 0 pagamerito da mesma . · 

§ 5." O collcctor que acceitnr a 
guia c o c crivão que lavrar a -
criptura por pr ço inferior ao pre-
ço conhecido da trnnsmi são ou ao 
valor notorio do immov I, c tão 
sujeitos á pena de demissã . 

Art . I . co lle to r, ant s de ex-
pedir o talão para o pagamento do 
imposto de transmis ão, lcrft ao 
comprador e vendedor, ou ·cu · pro-
curadores, o di posto 110 artigo c 
paragraphos da presente lei. 

Art. 17. As doações, ainda me -
mo de a cendentcs a seus lle ·ten-
dentes, com caracter de adeanta-
mento de legi tima, t!Sião sujeitas á 
taxa de 2 % (dois) de novas c ve-
lhos direitos, além do imposto es-
tabelecido na lei 740 A, de 15 de 
se tembro de I 9191 e outras em vi-
gor. 

Art. 18. Os creditos parti cula-
res, quando levados a registro, es-
tão sujeito ao sello da tabella A 
§ 2.", n. 7, dp dec. 1. 381, qe 1000 
( Y2 %) . 

Art. 19. E' de 2$000 por conto 
de réi ou fracção, o imposto de 
novos e vdh os direitos para consti-
tuição ou dissolução de &oc iedades 
meféantis. 

Art . 20 . fica approvado o Re-
gulamento do imposto de bebidas 
expedido pelo decreto 1}. G.22!í, de 
20 de novembro de 1922 . 

Art. 21. O art. 3." e seus para-
graphos, da lei n. 1ll6, de 20 de 
setembro de 1919, ficam' substitui· 
dos pelo seguinte: A reducçãa do 
im,posto de expo rtação sobre ge-
Meros de producção e ·exploração 
agricola e pecuatia, ten<to em vista 
o lançamento do imposto territo-
rial, se rá feita pelo Congresso me-
diante proposta do governo. 

Paragrapho uni co. Triennalmen-
te o lançamento se rá revisto para 
ser posto de accordo com as modi-
ficaç õe'S do valor da própriednde e 
com as mutações de proprietarios, 
segundo ns normas prescriptas em 
regulamento. 

Art. 22. O imposto de exporta -
ção sobre os productos de consu-
mo exclusivo ou quasi exclu ivo no 
exterior, exceptuados os produetos 

a rrl cola , poderá ser fMx ado em 
ouro. O pagamento será realizado 
nes a cspecie ou em moeda nacio· 
nal ao agio d dia conforme pre-
ferir o intere sado. 

Art . 23 . O governo poderá su -
pender a cobrança do irnpo to de 
exportação que recahia obre in -
dustrias domesti cas ou de regiõ(!S 
pobre , ou sobre artigos que pro . 
duzam arr cadação annual infêrior 
a I :000$000 . 

Art . 24 . O imposto de exporta-
ção sobr!! o ca rvão vegetal será de 
lO % sob re o valor, e poderá se r 
elevado até 500 réis por kilogram-
ma enHjílal1tb a sua producção for 
!í1Suffldímte pttra o consumo ordi-
nario das industrias do Estado · 

§ I ." governo poderá isentar 
desse lmpo to o carváo obtido co-
mo sUbj'irodltcto da di!;tilação da 
madeira. 

§ 1." A exportação do algodão 
em rama ou pasta, está sujeita ao 
mesmO' imposto do algodão em fío, 
córdllo' otl corda; a do alaodâo ~ ~ 1 
~atóÇo' está' suje1ta ao d b'ro d'es~ i 
taxa . 

Art. 2'5, O imposto de novos e ve-
lhos direi o, q'llando não fôr ,ali -
fei to 11a occasi ~o da assignatura dos 
àéfos ou conlractos pelos quaes fô r 
devido, será pago dentro de 10 dias, 
se aq uelles Torem lavrados em lo-
gar ond~ houver coiloctoria, c den-
tro de 00 di as nos outros Jogares, 
sob pena de multa de 30 % do im-
posto, se este .fôr p11 ga dentro de 
um mez oe expiação do prazo, c 
50 % se fôr depois . 

Paragrapho uni co . O imposto 
de transmissão de propriedade im · 
movei por escripto particular será 
pago dentm dos mesmos prazos c 
sob as mesmas pe11 as. 

Art. 26 . Da isenção de imposto 
estabelecida no art . 8. ", n. 3, da 
lei n. 418, de 27 de s tembro de 
1905, ficam excluido os engenhos 
de fabricação de aguardente . 

Art . 27 . Nos conhecimentos de 
pagamento de imposto. serão ar-
aredondado. para· 100 réis as fra-
eções des. a quantia. 
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Art. 28. Os capitnli ·tas, ou sew 
agentes, que emprestarem, habitu-
almente, dinheiro a juros, estão su-
jeitos ao imposto de 100$, 200$ c 
:i00$000 annuaes, de industrias e 
profissões, conforme a importancia 
de sua transacções. 

Art. 2 . As reclamações contra 
lançamentos de impostos só pode-
rão ser feitas administrativamente, 
dentro do prazos regulamentares. 
Fóra de ses prazos não se tomará 
con hecimento de reclamação algu-
ma, salvo e o contribuinte provar 
que não teve scicncia do lançamen-
to . 

Art. 30. O lançamento do impos-
to de industrias e profi sões será 
feito annualmente por meio de de· 
claração escripta, que pelos anal-
phabetos será assignada a rogo, a 
vista de duas testemunhas, sob pe-
na de multa de 50$000 a 100$000. 

Art. 31. Fica o governo auctori-
zado a relevar do impo to de trans-
missão por acto inter-vivos a trans-
ferencia do immovel denominado 
"Monlevade",que o sr. Gaston Bar-
banson adquiriu em seu nome, em 
março de 1921, para a Companhia 
Siderurgica Belgo Minei ra, com 
séde em Bello Horizonte. 

Art. 32 . . fica o governo aucto-
rizado a relevar da multa em que 
tiverem incorrido, até 31 de dezem-
bro do anno corrente, todos aquel-
les que não houverem dado a lan-
çamento, por motivo justificado, as 
suas propriedades immoveis para 
fim do imposto territorial. 

Art. 33 . Fica o governo do Es-
tado a uctorizado a transferir á 
União Federal o domí nio dos ter-
renos adq uiridos em virtude das 
leis n. 766. de 13 de setembro de 
1920, e n. ·sol de 22 de setembro 
ele 192 1, pa ra fundação da · lepro-
sa rias e desenvolvimento do Insti-
tuto Oswaldo Cruz, de acco rdo com 
os respectivos ajustes. 

Art. 34. Fóra da séde da Junta 
Commercia l, compete, exclusivn-
mente, aos juizes de direito, nas 
comarcas de primeira entrancia, e 
ao juizes municipacs nas outras c 
nos 'term os annc xos, ordenar o rc-

gi tro de fi rrnas ou razões com-
merciacs; abrir, numerar, rubricar 
e encerrar s livros dos commer-
ciantes. 

Art. 35. A eleição, a que se re-
fere o art . 133, § 4. ", do dec. n. 
4.877, de 22 de se tembro de 1917, 
será marcada pelo presidente da 
Camara Municipal ou do onse1ho 
Deliberativo, dentro de 15 dias, t! 
rea lizada dentro de 00 dia , conta-
dos da data em que chegue ao seu 
conhecimento a communicação da 
vaga, sob pena de multa de . . . 
500$000. . 

§ I . " Si não o fizer, a eleição se 
rea lizará em dia designado pelo 
Presidente do Estado. 

§ 2." A multa será imposta ex-
officio pelo juiz de direi to ou me-
diante reclamação do promotor ou 
de qualquer eleitor, observados os 
preceitos dos arts. 148 e 155, do 
dec . n. 4. 877, citado. 

Art. 36. O juiz de direito, dentro 
de 30 dias depois de se ab rir vaga 
de qualquer officio de justiça, ou 
de receber communicação de haver 
sido annullado concurso a que se 
tenha procedido, dará as providen-
cias estabelecidas no art . 11 6 e pa-
ragraphos I . " e 2. o, do dec. n. 
4 .561, de 24 de abri l de 1916, in-
correndo em multa de cem mil réis, 
si o não fizer. 

Art . 37. Terão preferencia, in-
distinctamente, para o provimento 
de officios de justi ça, os graduado:> 
em direi to , os advogados, os esc ri-
vães effectivos ou interinos, os es-
creventes 'juramentados de carto-
rios e os que exercerem officios 
identicos, os quaes serão dispen-
dos de qualquer exame, salvo os 
interinos. fi cando revogados o art. 
1.0

, da lei n. 82 1, de 28 de setem-
bro de 1921 e o art. 1.0

, da lei n. 
786, de 16 de setembro de1920, e o 
pagrapho uni co do art . 129, do 
de c. n. 4. 561, de 24 de abril de 
1916. 

Art. 38. Os promotores de jus-
ti ça poderão ser designados pelo 
governo para exe rcer as funcçõcs 

d insp ctor s c. colar·s rnunici - · \ cnt •s, conei s mais pessoal su-
pae . bnltcrno, conforme distribuiçà•l 

Art . 3!l. A primei r a ittV\!. tidura ' d •terminada pelo Presidente, . .... 
paru os cat \\ d' profes reli e 'il: 100$ 
lentes elo Oy1111iasio Mineiro c das 2) Auxi lio pnrn fardamento, . .. 
Escolas Normncs c!o Estado, nó 12:000$000 . 
poderá ser feita medi:111te concur· 3) ElectriciRta do Et'ltndo e te-
. o, ficando rl!vog d nrt. 4. ", eln 

1 
1rphonist11s do Palaclo, 14 tr;Q0$000. 

lei n. fi7fi, <I 12 d . etemhr de 8 _ Material: 
1916. 

Paragrapho uni o. lente sub- I) Custeio do Palacio e suns 
stituto, a que for designado logar dependencias, 12:000$000. 
de cathedratico, si não a11sumir o 2) Custei e reparo dos ll llt 'J-
cx •rei cio deste, (:cn tro do prazo r .. moveis, 40:000$000 · :n lllumin açiio c tclephone!;, ... 
gu lm~1ctntar, perderú aquelle logar, 
independente de JHOC •sso. 1 8:000$000. 

Art. 40. Hevogam-se as disposi- 4) Conservação dos jardins dn 
~·i1cs em cont rario. Palacio c da Pra~a da Liberdade, 

1\alarlos a jornalwos, tJbras c ma-
Sa la das se. slies cln Ca mara elo. tcriaes de cu. te i o, 37:000$000 . 

Deputados, 3 de setembro de 1923. s 600 000 
I I 

. • 0111111:1, 154: $ . - . oiio .ishoa, pres1dcnte . ·- José 
Rrnz, I ." secreta rio . - Euler Coe- Verba 4 
lho, 2." secretario. Rel)re~entaç§o do vice-PrMiden-

TABEI.LAS EXPLICAT IVAS DO 
ORÇAMENTO PARA 1024 

Despesa 
SECRETA RI A DO INTERIOR : 

Verba I 
Subsidio do Prc. i dente do Es-

tado, 48:000$000. 
Verba 2 

Gabi nete da Pre idcncia: 
A - Pr~soal : 
I) I offi ci nl de gn hin etc, . .... 

12:000$000 . 
2) Pnríl grntifi cação noR auxi-

li ares c pcssonl do gn hincte, con-
[Olllle distnihuiçiío determinada 
prln Presidente, 32:000$000 . 

B - Material: 
I) Expediente pa rn o Gabinete, 

12:000$000. 
2) Pnsscs, telegrammns c cven-

tuacs, ~2 :000$000 . 
Som ma, 88:000$000. 

Verba 3 
Despe~a com o Palncio rln 

Prc~idencia: 
A . Pcswal: 
I) Mordomo, portei roR, chnu f-

feurs, ajudantes, cóntinuos, ser-
A. S. -·40 

tc do E. tndo, 12:000$000. 
Verba 5 

Suh!lidio aos scnadorr.s, 
151:200$000. 

Verhn fi 
Secretaria do Senado: 

A- Pes.oal: 
I) D:rector, 12:000$000. 
2) fi C)fficiac!l n 450$000, 

:~2:400$000. 
3) 2 nmnnuenses a 300$000, ... 

7:200$000. 
4) Ajudante de tnchygrnpho, . .. 

~ .J0$000, !1:280$000. 
5) Porteiro, 230$000, 2:760$000. 
6) Contihuo, 175$000, 2:100$000. 
7) Servente, 145$000, T :740$()(10. 
8) Apnnhamcnto de cl<'hllf l'S 

(contracto), l:H!00$000. 
fl) Cirnti f.icaçâo da lei n. 425, 

d 1 90fi. a doi!\ officine!-1. 
I :OH0$000 . 

B - Material : 
1) Fardamento pa1rt1 11 pes~o11 l 

ubnltern o, 900$000 . 
2) Ex•ped iente, G:OOO~OOO. 
3) llhnnlnaçfio c telcphonc, ... 

ÇJ(l0$000. 
4) T •legrammas e sellos postaes, 

11000$000. 
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!3) lnwrcs~ilo uc nnnaes, syno-
psc, nvul:;os c <: ncndcrnnções, na 
lmprcnsu ( ffi cinl, 7:000$000. 

fi) ·vc11tuaes, 3:000$000 . 
Somma, !17:220$000. 

Verba 7 · 
Sul~!!idio aol'l dC'fJutados, 

:lO :400$000. 
Verba 8 

Sccrctnria da Camarn dos Dc-
put·ados: 

A - Pessonl: 
I ) Di rector da Secretaria, .. . . 

12:000$000' 
2) I primeiro official c archivls-

ln, !i: 00$000. 
3) I primeiro official e bibliu-

thccario, 5:400$000 . 
4) 1 primeiro official e rLx!actor 

d" debates, 5:400 000. 
5) 2 primeiros officiaes, a .... 

450 000 por mez, 10 :800$000 . 
ô) 3 segundos officiaes, a . .. . 

31i0$000 po r mcz, 12 :960$000 . 
7) I amanuense, 3:600$000 . 
R) 2 C{)ntinuo~, a 175$000 por 

llll!l , 4:200$000 . 
9) 5 continuas~ erventes, lt' . . •. 

. 145$000 por mcz, 8:700$000 . 
10) 2 praticantcs-pactylogrnphos 

( cont ractados), 3:600$000. 
li ) I d. rector do serviço das 

se~ões 11 :440$000 . 
12) I tachygrapho chefe, . .. .. 

I I : 550$000 . 
13) I tachygrapho auxi li ar, .... 

!i : 2R0$00(J . 
14) Addicionaes de lO "I" ao I . n 

official c arc hivista, a um I ." of-
ficia·l c ao odircctor do serviço das 
sc:;sü~ s. 2:224$000: 

B - Material: 
I ) Fardamento para o pessoal 

su-balterno, I :760$000. 
2) Expediente (papeis, e-tc .). 

f\:000$000 . :n llluminação ç telephones, .. 
1100$000. 

4) Teleg.ramma. e sell os, .... . 
2:000$000 . ' 

5) Publicação •e impressão de an-
nncs, . yn'nosc c ilvu'lsos, na Im-
prrnsn Official, 7:000$000 : · 

G) Ev.en tuaes. inclusive o preci-
so para completar o vencimento 

do. fun cci nario que servir de por-
two (cargo supprimido) . .. . .. . 
4:020$000. 

Somma, 123 :934$000 . 
Voe rba 9 

Ajuda de custo aoR membro.s do 
Congrc. so, 72:000$000 . 

Verba 10 
Sccr taoria do Interior : 

A - Pessoal: 
I) ecretario de Estado, 

30:000$000. 
2) 2 dircctores, a 13:200$000, 

2(i :400$000 . 
3) I official de gabinck, 

fi:000$000. 
4) 8 chefes .de secção, n 

R:400$000, 67:200$000. 
5) 8 primeiros officiacs, a .... 

ô:900$000, 55:200$000. 
fi) 8 segundos officiacs, a ..... 

5:700$000, 45:600$000. 
7) li amanuenses, a 4:200$000 

411:200$000. I 

R) I archivista, 5:000$000. 
9) I almoxarife, 3:000$000. 
10) 10 auxiliares, a 2: 160$000, 

21 :600$000 ' '' 
li) 14 coll aboradores, a I :440$, 

20 : 160$000 . 
12) I portei r o, 2:7110$000 . 
13) 2 çnntin •IOS, a 2:100$000, 

4:200$000. 
1-1) 2 serventes, a I :7 40$000, ... 

3 :4RO~OOO . 
R -- Gratificações regu lamen-

tares: 
I) ÇJr.qtif.icaçiío da lei n. 42.1, 

de 1906, a 5 chefes de secção, . . 
4:200$000 . 

2) Gratificação ao pessoal do 
Gabinete e por substituição aos 
chefes <!c secção, 15:000$000 . 

3) Diarias a funccionarios em 
commissão, n:000$000. 

C- Pessoal contractado: 
I) I coll aborador, 2: 160$000 . 
2) 2 conductores de obras, a ... 

4: 140$000, 8:280$000 . 
3) ·I conductor de ob ras, 

4:752$000 . . 
4) I conoctuctor de IQbras, 

4~620$000 . 
5) 1 servente, I :320$000 . 

l'l) 2 serventes, n I :200$000, 
5:592$000. 

7) 7 .erventc!1, n 1:152$000, 
8:0ô4$000. 

8) I marclnci ro, 2: 100$000. 
O) Material: 
I ) Expediente, 20:000$000. 
2) llluminação e tclephones, 

3:000$000. 
3) Passes c telcgrnmmas, ... . . 

30:000$000 . 
4) Chauffeur, ajudante, custeio 

c reparo do automovel, 6:000$000 . 
5) Publicações c impress1ics nn 

Imprensa Official, f>0:000$000 . 
ô) Fardamento ~ara o pessoal 

.;ubaltcrno, 4:500$000. 
7) Even tuacs, 20:000$000. 
Somma, 545:508$000 . 

Verba 11 
Justiça de 2. • instancia: 

A - Pessoal: 
I) 13 desembargadores, n .. . . 

1 ·840$000, 287:040$000 . 
2) 1 secretario, 7:260$000 . 
:l) I official, 5:720$000. 
1\) 2 amanuenses, a 3:220$000, 

li :440$000 . 
1) 2 escrivães, a 4·4 10$000, 

R:R20$000 . 
6) I porteiro, 2: 160$000. 
7) 1 continuo, 1 :72R$000 . 
8) I serv·ente, I :320$000. 
9) 2 officiae5 ele justiça, a 

2:220$000, 4:440$000 . 
10) gratificaçã•o aos offidaes 

de justi ça, a 300$000, 600$000 . 
.R - Pessoal contracta<io: 
I) 1 collabora<ior, I :440$000. 
2) 1 dactylographo, 1 :800$000 . 
:l) 1 electricista, 2: 160$000 . 
4) I se rvente, 1:440$000. 
Fi) 1 carrocei ro, 2:160$000. 
6) 1 chauff.eur, 2:760$000 . 
7) 1 ajudante~chauffeur, .. . . . . 

1 :440$000 . ' 
C -· Material: 
I) E>.. pedi ente, 6:000$000 . 
Z) llluminação e telephones, 

2:000$000. 
1) ComQras de livros e revis-

+as, I :400$000 . 
4) Custeio e r.epnru d<> automo-

vel do Presidente da Relação, 
n:000$000 . 

Somma, 354.:128$000 . 

Verb:t l2 

justiça d' I . • insta nela: 
A - Pcsgoal: 
I) 3 juizes de direito em co-

ma rcn de 3. • cntrancia, senc!o itoR 
de Bcllo Horizont (2) n . . . , .. 
9:000$000 c ao de juiz <lc Fi'll'íl, 
a !) :240$000, 29 :040$000. 

11 m comarcas de 2.• entrn n-
cia, 7:860$000, 86:400$000. 

Rfl em comarcds de 1. • t ntriln-
cia, a 7:800$000, ô94:200 OOV . 

2) Ju izes municipacs : 
:1) :.! em coma,rcus de 3 . • cn-

trancin, a 6:000$000, 12:000$000 . 
h) 18 em comar c..; d' 2. • cn-

trancia, a 5:000$000, 90:000$000 . 
c) 40 em tcrmo!l anncxos, n ... 

4:400$000, 17ô:000$000 . 
:~) Gratificação ''l.lct:ir.i Jo ar-

ti go 8." ·da lei n. 797, de lfl20. 
a fi00$000, 53:400$000. 

4) I juiz de direito em d!spo-
n:hi lidadc, 3:000$000 . 

5) ()ratificação addicion11l tl r 
I O "I'' a magiRtrados, 20:000$000 . 

ti) ·Auxil io pé:ra algucl de cnsa 
no ruiz de direito da comarca de 
Uhe.raba, I :R00$000. 

7) Custas 1!111 processo!' cnnv!s, 
200:000$000 . 

S) Escrivães cto crime. sendo :; 
em comarcas de 3. • entrancia , a 
3:720$000, e 88 em com:uêns orle I. • 
rntrancia. a 2:400$000. c 19 em co-
marcas de 2 ." entr.ancin. :1 .. . .. 
2:40.0$000, 273::{n0$000. 

B - Material: 
1) Alu gticl de casas para forum , 

10:000$000 . 
2) Mobi liaria r: acccgsorin~. [':tl'a 

salas do lu ry, 40 : 000~000 . 
3) Expediente do jury, .. . . . . . . 

15:000$000. 
S0:nma, 1. 704 :2BO$f)()() . 

Verba 13 
MiniRterio Publico 

A - Pessoal: 
I) Procurador Gcríi l, 22:0R0$000. 

· 2) 110 promotores de jtu;ti ça, 
. sendo: 

a) trc!l em comarca. de 3." en-
trancia, a 5:520$000; 
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h) 107 em comar IIR de t.• 2.• 
cntrnncias, a 3:060$, 440:28 $000. 

B - Mal ria!: 
I) Conducção c dia rias por servi-

·os xtraOrdinari s, ô: 0$000. 
'Somma, 468:360$000 . 

Verba 14 
S cr tarin da Policia 

A - Pe. soai : 
n) I Ch •f de Poli ia, por 111 z, 

I :700$000; por nn no, 20:400 000 . 
I director da Secretaria , por mcz, 

I :100$000 ; por anno, 13:200$000 . 
I officinl de gabinete, por rnez, 

650$000; por anno, 7:800$000. 
:l chef R de secção a 700$, por 

m z, 2: 100$; por anno, 25:200$000. 
:l primei r os officiaes a 575$, por 

mcz, I :725$; por anno, 20:700$000. 
] segundos 'o fficiaes a 475$, por 

m z, I :425$; por anno, 17 :100$000. 
:l amanucnses a :l50$, por mcz, 

I :050$; por anno, 12:600$000 . 
I dactyloscopista, por mez, 350$; 

por rumo, 4:200~000. 
I photographo, por mez, 230$; 

por nnno, 2:700$000. 
I por teiro, , por mez, 2:~0$; por 

:111 110, 2:700$000. 
2 continuos a I 75$, por mez, . . .. 

350$000; por ai1110, 4:200$000 . 
2 serventes, :1 I 45$, por mez, .. . 

2fl0$000; por anno, :i:-lR0$000 . 
5 praticantes cffectivos,n 200$, 

por mcz,' I :000$000; por anno, ... . 
12:000$000. 

Praticante. contractados, .... . . . 
Hl : 000$000 . 

2 chauffeurs da Sccretnria, por 
mez, :l iO$; por Únno, 3:720$000 . 

2 ajudantes de chauffcurs, por 
mez, 60$000; por anno, 720$000 . 
· Somma, 169:840$000 . 

h) Orntificnç,ies rcgulamcntnrcs: 
A uxilinr de l!nhincte, por mez, 

100$000; por n;1no, I :200$000. 
Thesourei r o, por mez, I 00$000 ; 

por nnno, I :200$000 . 
Escrivão da hcfin, I)Or mcz, ... 

40$000; por anuo, 480$000 . 
Achivista, por mez, 20$000 ; por 

al1110, 240$000 . 
2 chefes de secção, I O % da lei 

'125, por mcz, 140$000 ; por n11no; 
I :680~000. 

Sommn, 4:800$000 . 

B - Oabinct • M di o Legal : 
I medico legista, por 111 ·z, !iOO$; 

por anno, 6:00 $000. 
I medico legista nuxiliar, por 

mcz, 300$000; por nnno, 3:fl00$000. 
I escripturario, p r mez, 145$; 

por annb, I :740$000 . 
omma, li :340$000. 

C - Gabinete de l nvcstignçt•c~ 
c Captura : 

I inve. tigador fisca l, por mt'7., 
330$000; por anno, 3:!JCiO. 000 . 

investigadores de t.• ela. se, n 
2RO$, por mez, 2:240$000; por an-
na, 26:8 0$000 . 

10 invcstigàdorcs de 2.• class , a 
240$, por mez, 2:400$; por nnno, 
28:800$000. 

12 investigador s de 3." classl', n 
200 , por mez, 2:400$000; por nn-
no, 28:800$000. 

Expediente, 3:000$ . 
Diarias a i11vestigadorc!> em vin -

gcm, 4:500$000 . 
Somma, 95:9-10$000 . 
D - Jnspec toria de Vchicu los: 
I in. pector de vchicul os, por 

mez, 200$000; por nnno, 2:400$000. 
I ajudan te do inspcctor, por nll'Z, 

170$; por nnno, 2:040$000 . 
I escripturario, por 111 ez, 150$; 

por anno, I :800$000 . 
27 fisca cs de vchiculo. , a 150$, 

por mez, 4:050$000; por anno, .. .. 
4R:600$000. 

Sommn, 54 :R40$000 . 
E - Material: 
a) Expedienh; da Secreta ria ,.' .. 

10:800$000 . 
b) Fi liae:; de ldcnti ficn~·fio, ..... 

5:000$000. 
c) Atelicr phótogrnphico, . .... . 

5:000$000. 
d) Reorganização tio !!abinete 

medico legal, 15:000$000. 
e) Custeio dns cocheiras dn Po-

li cia, 18:000$000. 
f) Cw;t io e rcparnçfio de auto-

moveis, 24 :000$000 . 
g) Conservação c limpeza do 

e di ficio, 3:000$000. 
h) Passes e tclegrnmmas, . .... . 

50: 000$000 . 
Sol111llíl, l :lO:S00$000. 1 

Total, 467:5l50$000 . 

VcrlJu 15 
clc~a ·iaK de I olil:ia : 

P ·ssoal : 
a) 3 delegados auxi liares, a ... 

700$, por 111cz, 2: 100 OUU; por hn-
nu. 2fí :2 $000. 

3 delegados da Capitnl, n 450$, 
por 1ncz, I ::i!í()., 0 0; por 1111110, .... 
I fi: 200$000 . 

2 delegados de Uhcrnhn c Ju iz 
de Fóra, a 400$, por 1nez, R 0$000; 
por a1111 0, fl:600$ . 

121 d ·legados de comarca, a 
300$, por mcz, :iô:UíJQ, · pur ilnno, 
•l:i!í:ô00$000. 

h) Diarias a dclegadoK nuxi ll a-
res • de comarca em vi agem, . .. .. 
():000$000. 

Onlma, 4!)5:600$000. 

Verba 16 
Dili g-encias policiaes, 

120:000$000. 

Verba 17 
Força Publica: 
a) Pessoal c materia l : 

Cnmmanda Geral 
Pes.•wal : 

1J n1mandnntu ge ra l ... .. . . . .. . 
Es tado Mnrior: 
1 I 'ncntc-coronel ns~istcnte, ven-

ci mentos mcnsacH, fl00$000; an-
llllill! . . 10 :800$000. Total, . . . ... . . 
I U: HOU$000 . 

I major intendente geral, velll:i-
nlcntns mensacs, 650$; annunes, . . . 
7:Hll0$000 . Total , 7:800$000 . 

I capitão secretario geral, venci-
mentos mcnsncs, 550$; annUilCS, 
fl:fi00$000. Total. 6:600$000. 
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Estado-Maior: 
I major fi sca l, v ·m:im ·nt s 111 ·n-

snes, O!íO.lXlO ; ílllllua ·s, 7: '00$000 . 
Total, 7:HOO~OOO. 

I capitão ajudallte, Vl'll ·inlt' ll! us 
lllensaes, .'i50$; iii iiiUíll'S, li ;fi00$000. 

, Total, 6:000 000 . 
I I . o tenente secretario , vt·nri-

nlentos IIICIISaes, 4."i() ()(){); :lllnll ll 'S, 
5:400 000 . Total 5:400. O!XL 

I I ." tcnenfoc intendente, venci-
mentos mensac·. 450$000; annuncs, 
5:400$000. Total, !í:400$000. 

Estado-Menor: 
l I sargen to ajudnntc, Vl' IH.: im ·ntus 
• lllcllSii !'S, 21fl$000· ílnnuaes, . .. . . . 
2:5fl2$000. Total, 1:5fl2 000. 

2 primeiros sargt·ntos inl ·nd '11 -
tes, VenCilll l'il tOS lllCnSílCS de cada 
um, 204$000; a.1n uac.'i d · cada u1n , 

,2:448$000. De todos, 4:801$000. 
I 

12 primciro!ti sarl-(en los amanu-
' cnscs, vencimentos 111ensacs de ca-
da um, 204$000; a111111<1 Cs de cada 

, um, 2:448$000 . De todos, ....... . 
2U::i7fi$000. 

I I ." sargento pra tico de phar-
. macia, vent:i lll !!ntos 111 •nsaes, 20~ $; 
·nn nuaes, 2:44 $000. Tota l, ....... 
2:44R$000. 

I I . • sargento enfermeiro-nuir, 
' vc1u.:i111entos mensaes, 204'b000: an-
nuaes, 2:448$000. Total, ....... . 
2:448$000. 

4 segundos sargentos arnanm'n-
ses, VCnCÍ IIICn tm: 111ellsóleS cfl' C<id<i 
um, l !l2$00U: ann uaes de cada 11111 , 

' 2:~04$000. De todos !1:2 1fl$000 . 
I 3." sargento cotnl'tci rrHnór, 

1 vencimentos mens<tes, IRO. 000 ; au-
nlllll'', 2: 160$000. Total, 2:160$000. 

1 Capi tão auditor, vcncimentds • I cnho corneteiro, vencimentos 
llll'nsnt•s, !í!íO$; nnnuae ·, 5:000$000. ' men ~aes. 1:{'1$000 ; íllllluacs, ..... . 
Total , 6:600$000. I : fi20~000 . Tota l, 1 :fl20$000 . 

1 I ." tenente :nlxiliar, vcncimen- I cnho tamhor, Vl' IH.: inH·nfos men-
fos mensncs. 450$000 : illlllllílcs,... ~n cs, l :l5$000: nnn uacK, I :fi20$00ü. 
5:400$000 . Total , 5:400$000. 1Toti1 1, I :fi20$000. 

Somma tota l, :17:200$000. 4 cabos enfermeiros, vt·nt:ilnentos 

I. " Bntnlluio 
Pessoal: 

' lt•nen te-comnel colllllllttldil"'" 
v~ r~wn·emos 1ner'ísaes, !100$000 ; an-
lll l : lt~·. ' ti O :800$00(1) . Total, ..... . . . 
IU :H00$000. ' 

, lllensaCS de Cíld:l 11111 , l lí$000; íln-
l llll llCS de cncla 11n1 , I :fi2(). '000. De 
todos, 6:480$000. 

2 cabos praticos dt' pharrnncia, 
ven,cirncnf s men~aes , de cada trrh , 
135$000; ann11ae. d Cí\da um, . . . . 
I :620$000. De todos, 3:240$000 . 
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I cabo fi el do intend •nte, v ·nci-
mentos mensnes, 1 35~000 ; nnnuaes, 
I :p20~000 . Totnl, I :620$0 . 

4 anspessadas ajudantes de en-
fermeiros, vencimento::; mensaes de 
cada um, 120$000; annuaes de ca-
da 11111 , 1:440$000. De todos, .. ... 
5:760$000. 

Companhw : 
4 capitãe!l co mmandantes, venci-

mentos mensacs de cada um, 550$; 
annuacs d' cada urn , ô:fl00$000 . 
De todos, 2fl :400$000 . 

4 primei r os tenentes, vencimen-
tos mcnsaes de cada um . 450$000; 
annuaes de cada um, 5:400$000. 
De todo., 21 :600$000 . 

8 segundos tenente!\, vencimento 
mcnsaes de cada um . 400 000; an-
nuaes de cada urn , 4:800$000. De 
todns, 38:400$000 . 

4 primeiros snr~e ntos, vencimen-
tos mensaes da cada um . 204$000; 
an nuaes de cada um, 2:448$000 . 
de todos, 9:792$000 . 

4 segundos sargentos in tenden-
tes, vencimento rn ensaeg de cada 
um. 192$000: annuaes de cada um , 
2:304$000 . De todos, 9:2 16$000 . 

15 segundos sargento , venci-
mentos mensaes de cada 11m, I 92$; 
:u111uaes de cada um , 2:304$000. 
De todo:, 34:560$000. 

14 terceiros sa rgentos, vencimen-
tos mensaes el e cada 11111 . ·180$000; 
·annuaes ele cad:1 um , 2: 1ô0$000. 
De todos, 30:240$000 . 

39 cabos, vencimentos mensaes 
de cada um . 1 :~5$000 ; annuae. de 
l'ada um. 1 :ô20$000 . De todos, ... 
G3: I 80$000 . 

38 anspessadas, vencimen tos 
rnensaes ct • cada lln' . 120$00"1: nn .. 
nuaes de cada 11111, 1 :440$000 . De 
todos, 54:720$000. 

8 soldados corneteiros, venci-
mentos mensae.:; de cada um . 11 4$: 
:111nua es de cada 11m. 1 :3ôR$000. 
De todos, 10: P44$000 . 
llll'llt()s me11saes de cada um . 11 4$; 
:'11111111es de c;~cla 11111 . I :368$000 . 
De todos, 10 :!):14$000. 

428 soldados, vell ci mc11tos men-
sacs ele cada 11111, 105$000: illt lluaes 
de cada um , I :260$000 . De todos, 
539 :280$000. 

Banda de m11slcn: 
I I . • sarg •nto n1 •s trc de m11slca, 

vencimentos mensacs, 204$000 ; an-
ltuncs, 2:448$000. Total, .... . ... . 
2:448$000. 

1 2. • sa rgento contrn-Jucstrc, 
vcncirne11tos mensacs, 192$ O; an-
nuaes, 2:304$000 . Total, ... . .. . 
2:304$000. 

10 musicas de I . • ela ·se, vcllci-
mento men aes de cada um , 126$; 
annuaes de cad11 um, 1:5 12$000. 
De todos, 15: 120$000 . 

1 O musicas de 2. • classe, venci-
mentos mensaes de cada um, 120$; 
annuaes de cada um, I :440$000 . 
De todos, 14 :400$000. 

lO musicos de 3. • ela se, venci-
mentos men ·ae de cada um, '114$: 
ann uaes de cada um, 1:368$000 . 
De todos, 13:680$000. 

646 - Somma, 1.006:704$000 . 

Esquadrcío de Caval/aria, annexo 
ao I . o Batalhão 

Pessoal: 
1 ca pitão com mandante, venci-

mentos mensaes , 550$000; annuaes, 
~ : 600$000 . Total, 6:600$000 . 

2 primeiros tenentes , vencimen-
tos mensacs de cada um , 450$000 : 
annuaes ele cada um, 5:400$00. De 
todos, 10 :800$000 . 

2 segundos tenentes, vencimentos 
mensaes de cada um , 400$000; an-
nuaes de cada um, 4:800$000. De 
todos, 9:600$000. 

1 1 . " sargento, vencimentos men-
saes, 204$000; Annuaes, 2:448$000. 
Total, 2:448$000 . 

8 segundos sargentos, vencimen-
tos rn cnsaes de cada um. 192$000; 
anll ll flCS de cada um , 2:304$000 . 
De todos, 18:432$000. 

1 2 ." sargento in tendente, venci-
men tos mensaes, 192$000: annuaes, 
2:304$000. Total, 2:304$000. 

1 2. o sargento ve ter inario, venci-
mentos mensaes, I 92$000: an nuaes, 
2:304$000 . Totnl, 2:304$000 . 

1 3. • sa rgento, venci mentos 
mcnsacs, 180$000; annuaes, ... .. . 
2: 160$000 . Total, 2: 160$000 . 

16 cabos, vencimentos mensaes 
de cada un1 , 135$000: annu aes de 
cada um , I :620$000 . De todos, ... 
25:920$000. 
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cabo ferrador, venci mentos 
lllCIISileS, 1:10$000; lt nllll lleS, ... . . 
1:620$000. Total, 1:620$000. 

I cabo clarim, vctlcimelltos 111 ·n-
saes, 135$000; at111uaes, I :020$000. 
Tota l, I :620$000. 

I cabo picador, vc 11 ci men tos men-
saes, 135$000; unnuae., I :620$000. 
Tota l, I :620$000. 

2 cabos instructores, vencimentos 
111cn ·ae· de cada um, 135$000; 11n 
nuae. de cada um, I :620$000. De 
todos, 3:240$000. 

1 cabo co rrieiro, vencimentos 
mensaes, 135$000; annuaes, ..... . 
I :620$000 . Total, 1:620$000. 

2 cabos enfermeiros, vencimentos 
mcnsaes de cada um . 135$000; an-
nll aes de cada um, I :620$000. De 
todos, 3:240$000. 

16 anspess11das, venc imen tos 
mcnsaes de cada um, 120$000; an-
nuaes de cada um, 1 :440$000. De 
todos, 23:040$000 . 

1 anspe sada ferrador, venc imell-
tos me11sacs. 1 :!0$000; a11 n uaes, .. . 
I :440$000 . Total. I :440$000 . 

1 anspessada clarim, vencimcn .. 
tos mcnsaes. 120$000; an nuaes, .. . 
1:440$000 . Total, I :440$000. 

3 soldados ferradores, vencimen-
tos mensacs da cada um, I 05$000; 
an1111 ars ele cada um , I :260$000 . 
De todos, 3:780$000. 

4 soldados clarins, venci mento!' 
mc11 saes de cada 11111 . 11 4$000 ; an-
tlll acs de racla um , I :368~000 . De 
todos, 5:472$000 . 

2 soldados corriei r os, venci meu-
tos mensaes de cada um .. 105$000 ; 
a111111a es de cada 11 m, 1:260$000. 
De todos, 2:520$000 . 

2 soldados enfermeiros, velt ci-
mentos mcnsaes ele cada um 105$; 
:11111U aes de cada um, I :260$000. 
De todos, .Z :!í20$000. 

4 soldados p1cadorcs, vcllcimen-
tos me11saes de cada 11111, 105$000 : 
<1111111aes de cad ~ 11111, I :260$000. 
De todos . . '5 :040$000. 

106 soldados, vencimentos men-
saes de cada um , 105$000; annu aPf 
de cada um, I :260$000 . De todos, 
I :~:~: 560$000. 

180 - Somma, 272:340$000. 
180 cavallos. 

4 muares. 

Sccçriu ele l>omlu:iros, mwcxa uo 
I ." Batalllüo 

Pessoa l,: 
I. 2." !ellellle COilltlt:ltldítn lc, 

v ·ncim '111m; lltl'nsa ·s, ·100$000; an-
nuaes, 4:800$000 . Tota l, ........ . 
4:H00$000. 

I I ." sargento, venci111entos mL·n-
sacs, 204$000; :111nuaes, 2:44H$0Ull. 
Total , 2 :448~000 . 

1 2. o sa rgento intendeplc, . ven-
ci mentos mensacs, I!J2$000; an-
nuaes, 2:304$000 . Total, . ..... .. . 
2:304$000. 

2 segun dos sargen tos, vencimen-
tos IIICnsa t•s, de cada lllll , I !12$()(}() ; 
annuaes da cada um, 2 ::.!04$000. De 
todos, 4 :608$000 . 

3 terceiros sargc11tos, velltilllell-
tos mcnsaes ck cada um . IRO. 01111; 
an nuae. da cada 11111, 2:100$000 . 
De todos, 6:480 000 . 

4 cabos, vencimentos tlletlsites de 
racla 11111 , 135$000; ann uilC's de c:~
da um , I :620$000 . De todos, ... . . 
6:480$000 . 

I cabo corneteiro, venc i1n cntu~: 
mensacs, 135$000; an11uaes .. : .... 
I :620$000 . Total, I :620$000. . 

1 cabo mechanico, venci mento:; 
mensaes, 135$000; annu acs, ... . . . 
I :620$000 . Total1 I :620$000. 

6 cabos IIIOtõris t<ls, vc nci111ct'tf os 
mensaes de cada um, t:i5$0d0; atl-
nuaes de cada um, 1 :620$000. De 
todos. 9:720$000. ' 

5 anspessadas, vencimen tos mell-
sacs de cad<l um , 120. 000: at1n11 aes 
de cada um, 1 :440$000 . De todo .• , 
7:200$000. 

2 cor11 ete iros, vcm:imentos Jlll 'll -
sacs de cada um , 11 4$000 : aniuae~ 
da cada um, I :368$000 . De todu~; . 
2 :?:iô$000 . 

33 S !dados, VetiCiiiiL'tl( lS lll l!II-
IIICII SaCS da cada um . IO!í$WO; :1 11 , 

lllt<les de l'ac!J 11111, I :260$000. D;; 
todos, 41 :580$000 . 

Somma, 41 :5R0$000. 
2. " Batalhlío 

Pessoal: 
I (!;IICIIte-coroltel C() llllll il lld :tllll:. 

Vellcinl ll tltOs III CnSaes. (1' 0$000; 1111 -
llltlleS. 10 :800$000. Total, . . , .. .. . 

j 10:800$000. 



E ·tado-Maior: 
I nHijor fL cal, v ·ncirnentos m •rr -

sacs, 650$0 ; nrrrrtrnes, 7:800$0 ) 
Tota l, 7:800$000. 

I cnpitfio nj .rdante, v ·ncirnentos 
mensaes. 550:000; anrtuaes, .... . . . 
li:ó00$000. Tota l, fi :GOO$ . 

I I . o !t:ncntt: st:crt:tarlo ,venci-
rn t:nt s rn~nsaes, 450$000; an-
rnrnes. 5:400$000. Total, ....... . 
5:400$000 . 

I :!. o trnentt: intendente. venci-
mentos mcnsaes. 400$000; an-
ntraes, 4:800$ . Total, 4: $000. 

f!stado-Menor: 
1 sargt:nto aiuclante, vencimen-

tos mensaes. 216$000; 11nnuaes, 
2:592$000 . Total , 2:592$000 . 

I . I ." sargento intendente v •n-
cimentos rnensaes, 204WOQ;' nn-
nuaes, 2:448$ . Total, 2:448$000 . 

2 primeiros sargentos amarr tren-
ses, vencimentos rnen. aes de cada 
urn, 204$ : 11nnuaes de cada um, 
2:448$000 . De todos, 4:896.000 . 

4 segundos s11rgentos nmanuen-
ses, vencimentos mensaes de cada 
trm, 192$000: annuaes de cada um, 
2:]04$000 . De todos, 9:216. 000 . 

I 3. o sargento corneteiro-mó r. 
vencimentos mensaes, 180$000; an-
rrunes, 2: I 60$000 . Tota l,. . . . . . . . 
2:100$000. 

I caho tambor, vencimentos mf'" 
s11es. 135$000; arrnuaes, I :620$000. 
Total, I :620$000. 

·I cabo cornctei r o, vencimentos 
me rrsacs. l:i5$00Q; arrnu:tes ..... . 
I :620$000. Total, I :620$000 . 

Companh ias: 
:1 capitães commandnntcs, venci-

mentos mensaes da cada um. 550$: 
nn ntraes de cada um, 6:600$00. De 
todos, 26:400$000. 

4 primeiros teneutes, vencimen-
tos mcnsaes de cada um. 450$000; 
nnn uaes de cada um, 5:400$000. 
De todos, 21 :600$000. 

8 seg-trrt dos tenentes. vencimen-
tos mcnsaes da t:ada um. 400$000; 
arr nu acs da cada um. 4:800$000 . 
De todos. :lR:4.J0$000. 

4 primeiros sa rge rr tos, venci men-
tos mensnes de caclíl um. 204$000 : 
an nuaes de cadn um, 2:448$000. 
De todos, 9:792$000 . 

4 segundos sn rgcntos intencl •n-
tes, vencinr •n tos 111cnsn ·s de :t da 
u111 , 102 000: anrnra•s de CA(hl um, 
2:304$000 . De todos, ():2 1ó$000. 

15 ~gundos sargentos, v~nc i 
mcnto 111cnsaes de ead'a urn , 192$; 
nnnuaes d cada urn , 2::m4$000 . 
De tod s, :i4 :5fl0 000 . 

14 terceiros sa rgcntos. vL·nri-
mentos rn ensaes de c11dn um. I RO$; 
annuae~ de cada um, 2: 160$( 
De todos, :-10:240$000 . 

47 cabos, vencimentos mc'lrsac!' 
de cndn urn , 13."í$000; élnnulle~ de 
cadll 11111, I :020$000 . De todo , . .. 
7ó: 140$000 . 

46 anspcssadas, vencimentos 
rnensaes de cadll 11111. 120$000; an-
nuacs de cada um, I :440$000. De 
todos, 66:240$000. 

~ soldados cornetei r o~. venci-
mentos rn ensnes de cada um, 11 4; 
:tnnuacs de Cllda um I :36R$000 . 
De todos, 10 :944$000. 

R soldados tamhores, vencimen-
tos rn ensae · de ca~a um. I 14$000; 
llnnuaes de cada urn. l :368$000 . 
De todos, 10:944$000 . 

622 so ldados, vencimentos men-
saes de cada um, 105$000: nnnuacs 
dt cada •11n. I :260$000. De todos, 
78:-l :720$000 . 

Som ma, I . 178: I 4R$000. 
I muar . 

3. o Bala/luio 
Pessoa l : 
tenente-coronel cnnt mandan t ·. 

vencimentos 111 \! nsae:-. fi00$000 ; an-
nulles, 10:800$000. Total, . . . . . . . . 
10:800$000 . 

Estado-Maior: 
I major fisca l. vem:irnentns nH·rr -

saes, 650$000; annuae.,, 7 :800~000. 
Total, 7:R00$00'0 . 

I capitão aiudantc. vencimento: 
mensaes, 550:000; ann uaes, ..... . . 
fi :n00$000 . Total. 6:1300$000. 

I I . • tenente s ·ereta ri o: venci-
mentos mensaes. 4.10$000; nrr-
nuacs. 5:400$000 . Tota l, .. . .. . . . 
5 : ,, 00$000 . 

I 2. • tenente intendente, venci -
mentos mensaes, 400$000: an-
nuacs, 4:800$. Total, 4:800$0(')(). 
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Estado-Menor: 
sargn nto njudantc, ven ·j. 

nrL•ntos m·nsa•. , 210.000; ll nnun·s, 
:!:502$000 . Totnl, 2:5!12. 000. 

I . I .'' sargento intendente, vt•rt -
cimentos nrcnsaes, 20~ . tJOO; nn-
nune ·, 2:448$ . Total, 2:·14R$000 . 

2 primeiros sargentos aman:rcn-
ses, vcm:imcnto!\ rn ensnes de cnda 
trrn, 204$000 : nnnu:tcs ti~ ~:ada 11111 , 
~ :44R 000 . De todos, 4:H9ó$000 . 

4 segundos snrgen tos amnnucn· 
ses, vendmentos rnensaes d • cad · 
unr, 1!!2 000 : nnn uaes d • ca dn u111 , 
2::i04$000 . De todos, 9:2111 000 . 

I :L " sargento cornetei ro-In ·. 
vencimentos nt L·n ~nes . IR0$000; an-
rHra es. 2:160$000 . Total , ... . ... . 
2 : I 110$000 . 

I cabo tambor, vencimentos rn ·n-
saes, 135$000: annune., 1 :li20$000 
Total , I :1120$000. 

I cabo corneteiro, venc inr en t o~· 
ntcnsacs, 135$000; an nu aes, ... . . .. 
I :1120'b000 . Totnl, I : 1120~000 . 

Companhias: 
4 capi tães commandanll's. "''" ·· 

rncntos mensaes de cada um. 550$; 
anrru nes de cada 11111 , ó:nOO. 000. De 
todos, 26 :400$000 . 

4 primeiros terr entes. venrimen-
tos mensaes de cada nnr. -l'iO~OOO ; 
arrnuaes de cada um, ~:400$000. 
De todos, 2 I :600$000 . 

8 segundos tenentes. vencirnen-
tos mensacs da cadn u111 . 00$000: 
arrnuacs da cada um. 4:R00$000 . 
De todos, 3R :400$000 . 

4 primeiros sargt·nto-;, vencimen-
tos rn cnsaes de cada um. 204$000 ; 
an rtuaes el e cada um, 2:44R$000 
De todos, 9:7!12$000. 

4 sel-(u ndos .·nrl-(cntcls intenden-
tes, ve n c irn ento~ rnen saes ciL• cada 
11n1. I 92$000 : an n11 aes de ca da um. 
:U04$000 . Dl! todos. 9:216$000 . 

15 :-l!g-undos snrgcnt s v nci-
"' ·ntos mensaes dc cada um. 192$ ; 
:lllllll<leS de C.1d:t lllll , 2::i0 $000 . 
Lle todos, ~i4:5ó0$000 . 

1-1 te reei r os sa rgl•n tos. verrci-
nrentos rn e n sae ~ de cadól tnn . IRO$: 
:1nrruaes de cnda 11111 , 2:1GO$l:()O 
O· todos. :i0: 2-i0$000. 

3!) cabos, VCill'Íille ll (OS IIICnsaes 
de cada um, 135$000; nnnunes de 

ca da 11111 , I :fi20 . O· tud ·, ... 
li:l:l 8 $ . 

:i8 llnspessndas, venci rru.: ntns 
mensn •s d · cn da trrn , l :lll OtKJ; nn-
nunc. d • cuda um, I :410$000 . Oe 
todos, 54 :720$000. 

8 soldados cornctcl r os, venci-
mentos mcnsa •s d • cadn urn, 1 I 4. ; 
nnnuaes de cada urn I ::lfiR. 000 . 
De todos, 10:044$000. 

R soldados t~uuborcs, venci nH.:n-
t s mensaes de cada um, I 14. 000 · 
t~ nrllr acs d cnda um, I :3118$ 
De todos, 10 :944$000 . 

388 soldados. vendmentos rnen-
saes de cnda 11111, 105$000; nnnu:t c::; 
de cada um, I :260$000. De todos, 
48R :RR0$000 . 

Somma, R5R :828$000. 
4 cava lto .. 
2 muare . . 

4. o Batalhei o 
Pe soa i : 
tenente-toroncl conrma ndantc, 

vencimentos rncnsaes, 000$ ; nn-
nu aes. 10:800$000. Total , ....... . 
10:800$000. 

Estado-Maior : 
1 majo r fi sca l, velll:irnentos rnen-

saes, 650$000; an nuaes, 7:800$000. 
T otal , 7:R00$000 . 

1 capitão ajudan te, vencimentos 
rncnsacs. 550:000; an nuaes, ..... . . 
11:fi00$000 . T otal, n:600$000. 

I I ." tenentt: secreta rio. venci-
mentos mensaes, 450$000; an-
., llacs, 5:400$000. Total, ....... . 
5:400. 000. 

I 2 . o tenente intendente, venci-
mentos men. acs, 400$000; an-
nuaes. 4 :ROO$ . TMat, 4 :800$001). 

Estado-Menor: 
sargnnto ajudante, venci-

mentos men~ae:; , 21fi$000; nnnuacs, 
2:592$000 . Totnl, 2:592$000 . 

1. I .0 sargento intendente, Vl'n-
cim ntos mensacs, 204$000; :ur -
rllr acs, 2 :44R$ Total, 2:448$000 . 

2 primeiros sargentos amannen-
scs, vencimentos mensacs de cada 
um, 20~ $000: nnn tr nes ri· cada· urn , 
2:448$000. De todos, 4 : i\06$000. 

4 segundos ~.;trgcntos amanucn-
ses, vencimentos rncnsnes de cada 
um, 192$000; annwtes de cada unr , 

' 2:304$000. De todos, 0:2 16$000. 
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I 3. 0 sargento cornetciro-n1ór. 
vencimentos mcnsaes, I R0$000 · au-
nna •s. 2: 100$000. Totnl, ... .' .. . . 
2: I 60$000. 

I éabo tambor, vcucimcntos mcn-
sacs, 135$000; annuacs, I :620$000. 
Total, I :620$000. . 

I cabo corneteiro, vcucimcn tos 
mcusaes, 135$000; annuaes, ..... .. 
I :620$000 . Total, I :620$000. 

Companhia : 
4 capitães commandan tcs, venci-

mentos rnen aCll de cada um, 550$; 
annuaes de cada um, 6:600$000. De 
todos, 26:400$000 . 

4 primeiros tenentes, vencimen-
to mensaes de cada um , 450$000; 
annuae de cada um , 5:400$000 . 
De todos, 21:600$000. 

8 segundos tenentes, vencimen-
tos mensae da cada um. 400$000; 
annuaes da cada um, 4:800$000 . 
De todos, 38:400$000 . 

4 primeiros sa rgentos, vencimen-
tos mensaes de cada um. 204$000; 
ann uaes de cada um , 2:448$000. 
De todos, 9:792$000 . 

4 segundos sargenfos intenden-
tes, ve ncimentos mensaes de cada 
11111, 192$000 : annu aes áe cada um 
2:304$000 . De todos, 9:2 16$000 .' 

15 segundos sa rgentos, venci-
men tos mensae.; de cada um, t 92$; 
annuaes de cada um, 2:304$000. 
De todos, 34:5fi0$000. 

14 terceiros sargentos. venci-
mentos mensaes de cada um, 180$; 
. 1nntu1!!s de cada um, 2: 160$000 . 
De todos, 30:240$000. 

47 Cil bos, vencimentos mensaes 
de cada um , 135$000 ; annuaes de 
c:tdil um, I :620$000 . De todos, ... 
76 : 140$000 . 

46 anspessadas, vencimentos 
rn ensaes de cada um . 120$000; 11n-
n11aes de dacil um , I :440$000 . De 
todos, fi6:240$000 . 

R soldados co rneteiros, venci-
mentos mensae:; de cada um. 1 14$; 
annuaes ele cada um I :3fi8$000. 
De todos, 10 :944$000 . 

8 soldados tambores, vencimen-
tos mensaes de cada 11111. I 14$000; 
anruraes de cada um, 1 :368$000 
De todos, 10 :9,14$000 . 

572 soldados, venci mentos men-
saes de cada um, I 05$000; annuaes 

de cada 11n1 , I :2 )() 000. 
720:720$000 . 

Sorunrn , J. IJ !i: l4tl$000. 

5. " Balalluiu 
Pessoal: 

c todos, 

tenente-coronel co nrru nndante, 
vencimen tos mensaes. D00$000; an-
nunes, I 0:800$000 . Total, .. ..... . 
10:800$000. 

E!itnclo-Maior: 
I milior fi gcal, vencimentos nl l'll 

~acs, 050$000; annuac!i, 7:800$000. 
Totil l, 7:800$000. 

1 capitão a.i11clante, vencim entos 
mensaes, 550$000 ; anmr ae!-1, ..... . 
6:600$000. Total, 6:600$000. 

I 1. o tenente ·ecretari o ,venci-
mentos mensaes, 450$000; arr-
rruaes, 5:400$000. Total, ....... . 
5:400$000. 

1 1. 0 tenente intendente, venci-
mentos mensaes, 450$000; nnn uacs, 
5:400. 000. Total, 5:400$000. 

Estado-Menor: 
I sargento aj udante, vencimen-

tos merrsaes. 21fi$000; annu aes, .. . 
2:592$000 . Total, 2:592$000. 

1 . I . o sa rgento interrdente, ven-
cimentos men acs, 204~000; nn-
nuaes, 2:448$ . Total, 2:448$000 . 

2 primeiros sa rgentos arna nucn-
scs, vencimentos mensaes de cada 
um . 204$000: annuaes ele cada um, 
2:448$000. De todos, 4 :89fi$000. 

4 segundos ~argentos ama rruen-
ses, vencimentos rnensacs de cada 
rrm, 192$000; an nuaes de cada 11111 , 
2:304$000 . De todm;, 9:2 1 ô~OOO. 

I 3. o sargento co rnetciro-m(,r, 
venc imentos 111l'nsnes, 180$000; an-
nuaes, 2: 160$000 . Total, .... .. .. . 
2 : 1 fi0$000 . 

I cabo tambor, ve n cime nto~ rn rll-
saes, 135$000 ; ann11aes, I :620$000 
Total, I :fi20$000. 

I cabo corneteiro, venciment .J:: 
mcn~ae~. I 35$000 ; a nmraes, .. .. . . 
I :020$000. Total, I :620$000 . 

Companhias: 
4 capitães commandantes, V" ll ' · 

rncntos mensaes da cada um, 550$; 
anrruaes de cad11 um , 6:G00$00. O· 
todos, 26:400$000 . 
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4 primeiros ten •ntcs, venci nt ·n-
tos mensae de eacln um, 450~ 
nnnuae · de cada um, 5:4 $ 
De todos, 21 :600$0 . 

8 segundos tenente , vencimen-
tos rnen ·ac, da cada um 400$ ; 
annuaes da cada um, 4: $000. 
De t dos, 38:400$000. 

4 primeiros sargentos, vencimen-
tos men a e de cada um, 204 000: 
ann uaes de cada um, 2:448$000. 
De todo , 9:792$000 . 

4 segundo sa rgento intenden-
tes, vencimentos men aes de cada 
um, 192$000: nn nu aes de cada um, 
2:304$000 . De todos, 9:216$000 . 

4 segundos ~a r gc ntos, vtm:imcn-
tos rnensaec; de cada um.. I 92$000 ; 
annuaes de cada um, 2:304$000 . 
De todos, 55:206$000. 

24 terceiros sa rgentos, vencimen-
tos mensacs de cada um. 180$000; 
annuaes de cada um, 2: 160$000. 
De todos, 51 :840$000. 

48 cabos, vencimentos men aes 
de cada um. 135$000; annu aes de 
cada um . I :620~000. De todos, ... 
i? :760$000 . 

48 an pcssadas, vencimentos 
mensaes de cada um, 120$000; an-
nuiles de cilda um , I :440$000 . De 
h cio~ . fiÇJ: 1 20~000 . 

8 soldados co rneteiros, venci-
mentos men aes de cada um, 11 4$; 
annuaes de cada um I :3fi8$000 . 
De todos, 10 :944$000 . 

8 soldados tambores, vencimen-
tos mensaes de cada um , 11 4$000 ; 
an nuaes de cada um , 1 :368$000 . 
De todos, 10:944$000 . 

743 soldados vencimentos men-
·aes de cada un1. 105$000: annuaes 
de c1da um , 1:260$000 . De todos, 
u:1fi: t SO$OOO . 

Banda de musica: 
t 1. o sargentn mestre, vencimen-

tos mensaes. 204$000 : ann uaes, ... 
2:41\8$000. Tota l, 2:448$000 . 

1 2. o sargento contra-mestre, 
Vl'ncimentos mcn~aes, I 92$000; an-
nuaes. 2::i04$000. Total, . ... . .. . 
2::~04$000 . 

I O musicas de 1. • classe, venci-
mentos mens:tes de cada um, 126$; 
annuaes de cada um, 1:5 12$000 . 
De todos, 15:120$000 . 

10 m11sicos de 2. • cl:t. s •, vcnci-
rn cntos n1 •nsac;; d • cada um, I 20. ; 
nnn11 ucs de cada um , I :tl40$000 . 
De todos, 14 :400 000. 

I O rnusicos de 3. • classe, venci-
men tos menl4ae~ de cada um. I 14$: 
annua •s de cada t11i1 , 1 :3fi8$000. 
De todos, 13:680$000 . 

Somma, 1.425:09 $ O. 
2 muares. 
ecçcin de Ml'lrallwdorns, llllllCXU 

ao 5. • Balalluio 
Pe soai: 

1 1 . • tenente commanclante, ven-
cimentos mcnsaes, 450$000; an-
nuaes, 5:400$000 . Tota l, ....... . 
5:400$000 . 

1 1 . o sargento, vencimentos men-
saes, 204$000; ;111n11aes, 2:448 
Total, 2:448$000. 

1 2. o sa rgento. vencimentos men-
saes, 192$000; annuaes, 2:304$000. 
Total, 2:304$000. 

2 cabos conductores, vencimentos 
mensaes de cada um, 135$000; an-
nuaes de cada um, t :'ó20$000. De 
todos. 3:240$000 . 

2 cabos chefes de gua rnição, ven-
cimento. mensaes de cada um, .. . 
135$000: annuaes de cada um , .. . 
1:620$000 . De todos, 3:240$000 . 

2 anspessadas se rventes, venci-
mentos mensae de cada um. 120$ ; 
annuaes ·de cada um, 1 :440$000 . 
De todos, 2:880$000 . 

2 anspessadas enca rregados da 
machina de carregar, vencimentos 
rnensaes de catla um. 120$000; an-
nuaes de cada um , I :440$000 . De 
todos, 2:880$000 . 

1 soldado armeiro, vencimentos 
mensaes. 105$000; annuaes, ... .. . 
I :260$000 . Total, 1 :260$000 . 

1 soldado co rneteiro, vencimen-
tos mensaes, I 14$000: annuaes, .. . 
I :368$000 .. Total, I :368$000 . 

2 soldados <;e rventes municiado-
re., vencimentos mensae~ de cada 
nm , 105$000: <Jnn uaes de cada um , 
I :260$000 . De todos, 2:520$000 . 

4 soldados se rventes remunic.in-
clores. v rH'irnedos me n~.aes de c<~
da um, I 05$000: annunes de cada 
um , 1:260$000 . De todos, .... . . . . 
5:040$000, 
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fi su ldaclo. c nducto r s, vcn ·i-
IIICI\fos 111 'IHitlc, de cn d:1 U1\1, 10.1$; 
annU:I C. d ' t:lltfíl 11111 , I :2(10$000. 
!Jc t odo~, 7 :!ili0$000. 

3:1 priluciroil tl' ll cntes, s 'ndo :.! 
il.l ~e nd t· llltos , 2 do I~SCJllíldrfto, I nl l· 
x11inr do ilssis!cn!c1 l phttrnwccuti -
co, I cirurgiflo dentista c I Clllll· 

Sonlnl lt, 40: 1 ~0$ 
6 muarc · . . 

I cava llo. 

ervico de audc 
Pessoal : 

Co rpo medico: 
I mnjor ch f ' t• dircctnr do llos-

pita l Milita r, vencimentos 111 •ns:~cs, 
ô.íU$000; nnnuacs, 7:800$000 . To-
tal. 7:800$000 . 

() capitães rn ·dicos, venci 1ncntos 
nlenSiiCS de Cilcfa lllll. 5'50~000; an-
IIUaes de cada um, 6:600$000. Oc 
todos, :i9:fi00$000 . 

ervi ço phil rmaceutico: 
I I. o tenente pha rmaccutico, ven-

cimentos IIICilsae. , 450. 000· an-
nuttcs, 5:400$000 .' Total, .. : . . . .. 
5: ~00$000. 

Serviço clclltnrio: 
I I ." tenente ciruq,!ião dentista. 

vcnt:ilncntos mensnes, 450. 000; an-
nuacs, 5:400$000 . Total , .. ...... . 
5 :-100$000 o 

. Ollllllíl , 5R :200$000. 

N. I - TABEI.LA IJE FIXAÇ!ItJ 
IM !·ORCA PUBLICA DO ES-
TADO DE MINAS OEI<A E~ 
PJ\R/\ O EXERCI 10 OE I!J24 

Cla ·sificação 
I) I csson l a): 
O tcnen tc-co roncis, sendo 1 as· 

sistente, ven ci mento por an no, .. . . 
IO:H00$000 . Total. fi4:800$000. 

7 majores,' :; ·ndn I intcndcn tt; 
gerei c I chefe do Scrvi~·o de S~u
dt·, Vl'ncinu:n tos IH/f' ílnno, 7:800$ . 
Total. 54:600$000. 

O cn pitães mcdicns, ve ncimento~ 
por <lllno. fJ:ôOO'SOOO. Totn l, .... . . 
::H : fi00$000 . 

I cap itão auditor, vencimento~ 

llléllldnntc da St•cçflo de M •tra lha-
dorn., vencimen tos por anno, .. ... 
5:40 $ DO. Totnl, 178:200$000 . 

4 :eguntfos tenentes, sendo :i 
dn temlcntes, 2 do Esquaclrfio c 1 
comm:tndanfc da Secção de Bom-
beiros, vencimen tos por anno, ..... 
4 :800$000 . T ta I, 220:800$000 . 

I dir ctor de musicn, vcnci iiiCII · 
tos por a11no. 4: 140$000. Total, .. 

:4: 140$000 o 

5 sarg'cn tos ajudantes, vcncinll'll· 
tos por dia, :{:200 ; por an no, ..... 
1:152$000. Totél l. 5:7fi0 000. 

53 primeiros sargentos, sendo fi 
intendentes, 20 amanuenses, I crt-
fcrmeiro-mór, I pmtico ele pilar-
macia c 2 mestre. de musica ven-
cimentos por dia. 2$800; por 'anno. 
I :008$000. Total, 53:424$000. 

140 segundos ~aq.rentos, sendo 
20 n manue n ~es, 2 contra-mes tres 
de musica, 22 intendentes c 1 vctc-
rinario , vencimentos por din, 2$400; 

,por anno, Sô4$000. Total, ...... . . 
120: 960$000 o 

89 terceiros f.lt rg-cntos, sendo 5 
co rn eiros-mórcs, I'Cnrimentos nur 
di11, 2$000; por anno, 720$000. Tu· 
ta l. fl4:0S0$000. 

277 cabos, sendo 5 cornctt•i r os, 1 
clarim, 5 tambores, 4 en fc rrneiro~ 
do Hospital Mi!itéH, 2 praticos dt: 
nh11rmncia. I fi el do intendente do 
Hospital Militar, I ferrado r, 1 pi-
Gtdor, 2 instructorcs do Eso11adrno 

I de Cavallaria, I corrieiro, 2 enfer-
meiros do Esquadriío de Cavall a-
ria, I mechanico fi motorista~. 2 
condudorcs e 2 chdcs do f!llõtrni-
ciio. vencimentos por dia, 2$000; 
nn r nnna. 720$000 . Total , . ..... . 
l!lfl :440$000. 

247 ftnspessa das, sendo ~ 'tin-
dnntcs de enfermeiros dn Hospjt;d 
Mi litar, I ferrado r, 2 scrvt•ntes c 2 
e n carrc~ados da n1 achinn dt• cnr-
rc gn r ela , ecçfto de Mt'trniiHtdoras po r :11 1110, fJ :fi00$000 . Totnl, ... : .. 

I i : li00$000 . 
'!.7 capitães, sendo I sccrctil rió 

gera l c I COilllnílllclante do F.sq ua-
drfio. \'CIICÍIIII.!nlns por !111110, ..... 
G :600$000. Total , 178:200$000 . 

, c I clarim, vcncitncntos po11 cii ;( . . 
12$000 ; 11or anno, 720~000 . Tohd, 

177 · R..J0$000 . 
7 soldados signalciro. ·, sendo tf3 

cornt!lei ros, 40 tambores c 4 ela-

63~ 

r in., v ncimentos por din, I $80, ; 
por anno, 048$000 . Total, . .... . . 
.ífi::i7ô. 000 . 

20 musicas ti ' I . • classe, venci -
mentos por dia, 2$000; por. nnno, 
720$000 . Total, 14:400$000. 

20 musicas ele 2." clnsse, venci-
mentos por dia, 1$800; por anno, 
1148$000. Totnl , 12:9ô0$000. 

20 musicas ele 3. • classe, vcn i-
mcnto. por dia, l $ô00; por anno. 
57ô$000 . Total , 11 :520$000. 

2. fl I li soldados, venci mentos por 
din, 1$500; por anno, 540$000 . 
Totnl, 1 .574:6~0$000. 

h) ontractaclos: 
I instructor ele Cava llaria, venci-

mentos por anno, 18:000$000. To-
ta l, 18:000$000. 

c) Etapa de 4$000 para 287 in-
feriores, de 2$500 para 277 cabos, 
d' 2$200 para fiO mu. icos c de 2$ 
pnrn 247 anspessadm;, 87 soldados 
sig-naleiros e 2.9 16 soldndos, ... .. 
3.050 :100$000 o 

d) Gratificação dn lei n. 425, de 
1!10G, t1 saber : 

3 tcnen tes-coroneis, por anno, . . 
I :080$000 . Total, 3:240$000. 

I capitão, por ar111o, ôfl0$000. 
Totnl, G60$000. 

e) Gratificação a reengnjnclos a 
$200 (3. 000 praças), ...... . . . .. . 
21 Ç) :000$000 o 

f) Ajudn ele custo a officincs em 
dii li g-encin, 50:000$000. 

2) Material: 
n) rardamcnto para 3.874 prn-

\ as, 713:250$000 . 
(I) Calçado pill'a 3. 874 praças, 

28(1: 7 50$000 o 

c) Comnra c concerto de nrma-
mento, 130:000$000. 

d) Compra de llllllliçties, .... .. . 
.1 1 :000$000 o 

r) Comprn c conce rto de l'qui-
pnmcnt o, .1:000$000. 

f) Forrngcm. ferragem c trntn-
lncnto dos ill limacs c forragem pa-
rn os dos officines montndos, . .... 
128 :000$000. 

f!) Remontil de nnimnes do Es-
qnndrfto• c dos officiaes montndos, 
30:000$000. 

d1) bit'c tos de expediente, ..... 
40:000$000. 

i) C ns •rvaçfio c linlJWZn dos 
quart •is, :10:000$000. 

j) llluminaçfw c tclcphuncs d s 
quart ·is, 10 :0 0~000. 

k) Entcrrnmcnto, 0:000$000 . 
I) Aquartelamento, ........... .. 

184 :000 000 . 
111) Conserv<lçfiu tln linhn de ti-

ro, I : $000. 
11) uxilio ílO llospit:1 l J\l ilitar,. 

I O :000$000. 
Secçfio de Bombeiros: 
n) Material c remonta, . .. ... .. . 

130:000$000 . 
Sommíl, 8. 117 ::140$000. 

Verhíl 18 
Guarda Civi l: 

a) - Pcssoal: 
Grn!ificação a I in. pector, por 

mcz, 150$000; por nnno, I :R00$000 
I guardn civi l c. cripturnria, por 

mez, 200$; por anno, 2:400$000 . 
!l guardéls civis fisraes, íl 200$, 

[l•lr 111ez. 1 :RCO$; por íiiiiiO, . . . . 
21 :fl00$000 o 

21 gunrtlas civis de I . • cl.1. se, a 
170$, por 1nez, :~:570$000; por anno, 
-! 2 :840$000 o 

70 guard a. civis de 2. • clnsse, a 
l !í().', por II ICZ, 10:.100$; por iliiiiO, 
12ti:OOC$()00. 

100 guarda. civis de :v clnssc, a 
130$, por mcz, 13:000$; por anno, 
l.ífJ:000$000. 

2.'í rescrvns, a 50 .. por mrz, . 
I :250$; ilOr anno, 1.1:000$000. 

Somma, 3ô5:ô40$000 . 
h) - M:lteria l : . 
Fardamento para 22!í guarclns, . . 

fl2 :000$000 o 

Ca l ça do~, idem idem. 37:000$000 . 
Ohjectos de expediente, 

~:000$000. 
Rrfonnn de. armitntento, . . . . 

:l :000$000 o 

l~c fo rrnn de matl'rial, 2:5ô0$000 . 
Snmmn. l ::lô:.'íflO. 000 . 
Total, .102:200$000. 

Verhn l !l 
? cnilrllf'inrias 

Pl'llitcncinrin de Ouro Preto·: 
a )- Pcsso:1 l : 
I) I director, 9:000$000 . 
2) I medico, 2:,100$000. 
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:i) almoxnrifc, 4:140$000 . 
4) nmnn u nse, 2:7r>0$000. 
5) insp to r gernl, I :R $000. 
li) 1 insp •ctor nj udnnte, . . . 

I :440$000. 
7) 1 cn cnrre~ndo do material, . 

1:440$000. 
R) I portei r , 1 :800$000. 
fi) I servente, 1:152$000. 
b) - Pessoal contractado: 
I) I auxi lio r do professor 

I :440$000. 
2) 1 auxi liar do amnn uense, . 

I :440$000. 
3) I auxi liar do porteiro, . 

1 :2!16$000. 
4) 1 mestre sapateiro, . . 

2:760$000. 
5) 1 mestre alfaia te. ?. ·7110$000. 
fi) 1 enfe rmeiro, I :440$000 . 
7) 12 guardas a 1:152$000, . . . 

13:824$000 . 
R) I guarda do almoxarifado, .. . 

I :296$000. · 
!1) cozinhei ro, 900$000 . 
10) aj udante-cozin heiro, . . 

540$000 . 
11) sn larios nos reclusos, . 

10 :560$000 . 
c)- Mntcrial: 
I) Expediente, I :000$000 . 
2) Alimentação dos reclusos, 

50:000$000 . 
3) Limpcsn do edifício, . . 

1:200$000 . 
4) lllumináçi'io, I :300$000 . 
5) Telcgrnmmas e sellos postaes, 

500$000 . 
6) Vestuario para os guardas e 

reclusos, 10 :000$000 . 
7) Eventuacs c lavagem de roupa, 

1:000$000 . 
R) Concertos de moveis c uten-

sílios, I :000$000. 
Penitenciaria de Ubcraba 

d)- Pessoal: 
1) I Administrador, 4: I 40$000 . 
2) 1 Amanuense, 3:450$000. 
1) 1 Medi co, 1 :440$000 . 
4) 1 lnspector, 1:440$000 . 
.'i ) 1 Porteiro, 1 :440$000. 
ô) I Servente, 1 :440$000. 
7) 8 GuardAs a 1 :440$000, 

11 :520$000 . 

c)- materinl : 
I) Exp •di ente, 8 $ . 
2) Ali mentnçiio a 40 reclu~o. n 

1$800 por dia, 20:,80$000. 
3) Limpcsa c illumin ação do pre-

dio, 2:000$000 . 
4) Medicamentos, I :000$000. 
5) Abastecimento d'ngua, . . . 

920$000 . 
fi) Vcstuario pnrn 40 reclusos, .. 

2:000$000. 
7) Com;crv:tção • concerto ele mo-

veis c utensílios, 1: $000. 
omma, I !H :958$000 . 

Verba 20 
Pri sües 

n) - P ssoal: 
I ) I administr:tdor da cadeia da 

Capi tal, por mez, 200$; por anno, 
2:400$000 . 

2) Ca rcereiros das cadeias ele 
juiz de Fórn c Barbacena, a 70$, 
po r mez, 140$; por anno, 1 :680$000. 

:~) 175 carcerei ros das cadeias do 
Estado a 60$, por mez, 10 :500$; por 
1111 110, 121i:000$000 . 

4) Gratif icaçôc por servi ços me-
clicas, por anno, 26:700$000. 

Somma, 156:780$000 . 
h) - Material: 
I) Sustento a 1. 600 presos po-

bres a 1$000 por din, 584:000$000 . 
2) Vestuario a 1. 600 presos, 

~0 : 000$000 . 
3) Curativo a 1.600 presos, . 

50:000$000. 
4) lllumi n:tçiio das cadeias, . 

Rfi :000$000. . 
5) Reformo do mohi liario e uten-

sílios, 18:000$000. 
fi) Conservação e repílto de pre-

dios, 30 :000$000. 
Snmma. 818:000$000. 
Total, fl74 :780$000 . 

Verba 21 
Serviço de hygiene 

a )- Pessoal: 
I) 1 dircctor, 13 :200$000 . 
2) 1 mcdicó auxiliar, 9:600$000. 
3) 1 secretario, 7:260$000. · 
4) 1 anHinllCilSC, 3:600$000. 
fi ) 1 chimico nuxilinr, 6:000$000 . 
ô) 2 desinfcctores a 1:740$000, 

3:480$000 . 

ô4t 
7) I continuo, I :740$000. 
.'l) : . •rvcnt , 1 :320$ . 
h) -Pcs~on l con trnctndo: 
I ) I medico nuxi li nr nddido 

r: 000$000. ' 
2) 2 delegados de hygicnc a 

fi: 000$, 12 :000$000. 
:n I :wxi linr de cscriptn ,' .. 

I:ROO$ O. 
4) I CIJ I! aho rndor, 1:440$000. 
!í) 3 fisc :ws de mnntciga . . . 

IO·ROO. OOO . ' 
li) :~ chimicoR auxi liares . . . 

I) :000$000. ' 
7) R dcsinfcctndo rcs a 1 :200$, . 

I) : ()00$000 . 
R) 4 cochei ros a 1 :200$000 

~ : 800$000 . ' . 
fi) I machinistn, I :800$ . 
10) 1 en ferm eiros do hospital "Ci 

rr ro f erreira", a 250$, 180$ c 150$ 
r.H' I'SaCS, fi :!l60$000. 

I I) fi "chauffcurs", 1 a 200$ c 5 
n 130$ mcnsacs, 11 :760$000. 

12) I chefe do labor:ttorio de ana-
lysc . . 9·000$000. 

11) 1 se rvc'ntc do la!,o ra to rio de 
:ln ~ l ·,·~cs, 1:200$000. 

14) 1 medico do Hospi tal de La-
z:Hos de Sa ba rá, 6:000$000 . 

1.'i) 1 administrndor do Hospital 
de l.nw ros de Sabará, 1:200$000 . 

111) I en fermeiro do Hospital de 
Ln7nros de Sahnrá, 300$000 . 

17) 1 servente do Hospital de L:t-
z:~ros de Sabará, 300$000 . 

IR) 1 lava ndcira do Hospi t:t l de 
l.nznros de Sabará, 240$000. 

l!l) 1 roz inhcira do Hospital de 
Laznros de Sabará, 240$000. 

20) 1 a iudante de cozinha do Hos-
pitfl l de Laza ros de Sabará, 
120$000. 

21) fi iorn alciros a fiOO$, . . . . 
. 1 : li00$000 . 

22) 3 servente. do Hospital "Ci-
crro Ferrei r:t" a 1:200$, 3:600$000 . 

23) 1 serve nte, 720$000. 
24) 2 lavandeiras a 540$ cada 

unHl. J :080$000 . 
2.'í ) 1 engommadeira, 240$000 . 
?.fi) 2 :1 iudnntcs de cozinha, a . 

540$, 1 :080$000 . . 
27) ~ trabalhadorcR a 1 :080$, . 

3:240$000. 

28) Diarin. a 111 •dicas em c mmis-
são, R:000$0 . 

c)- Mat •rial : 
1) ·xpcdicntc, fl:000$0 . 
2) Sell os p staes c despesas de 

prompto pa g:t mcnto, 3:ô00$000. 
:n Materia l clcc trico, 500$000 . 
4) Material parn vchicul os, repa-

ros c gazolin:t para os mesmos, . 
34:000$000. 

5) Forragem ferragem, . . . 
6:000 000 . 

6) Medicamentos par:t o Hospital 
"Ciccro Ferreira", de Lazaros c cpi-
detnias, 2ô:000$000. 

7) Matcria ·. dive rsos (drogas pn-
ra o lnborn torio, roupas para os hos-
pitaes, c instrttrncn tos cirurgicos di-
ve rsos), 1 ~:000$000 . 

8) Dieta (Hospitacs "Cícero Fcr-
reirn c de Laz:t ros), 22:000$000 . 

9) Vaccina. e exames hactcrio1o-
gicos, :Ul00$000. 

10) Pensão a indigentes no Insti-
tuto "Pastcur" de juiz de Fóra, .. 
3:600$000 . 

11) Oi arias e despesas de fiscnes 
da ba nha c manteiga, 9:500$000. 

12) Luz c telephoncs, 1 :200$000. 
13) Desinfectantcs, 20:00$000 . 
14) Uniformes para o pessoal su-

balterno, 5:000$000. 
Prophylaxia Rural : 

d) - D<'spesas com o serviço de 
prophylaxia rural, 500 :000$000 . 

Serviço de hygicne permanen te 
nos municípios de: 

e)- Bello Horizonte: 
Serviço permanente de hygicnc 
I) I medico sub-inspector, 

6:600$000. 
2) 5 fiscaes a 230$000, . . . 

13:800$000. 
1)3 1 amanuense, 3:000$000 . 
4) 1 almoxarife, 2:760$000 . 
5) I medi co veterinario (gratifica-

ção), 3:600$000 . 
6) 1 auxi liar, 3:000$000. 
7) I guarda sa nita rio, 1 :800$000. 
8) 1 zelador dos mictorios, . . . 

1:440$000 . 
9) 2 operarias para apanha de 

cães, n 1 :440$000, 2$RR0$000 . 
0 - Itaiuhá, 13:000$000. 
g)- Oiiveira, 12 :000$000. 



h) - u •luz, 18:000$000. 
Surum:t, !102:200$ O . 

Verhn 22 
A. sistencin n ali cnndos: 
n)- Pcss nl do Asylo Colonin d 

8:~ rhacéna: 
I) I dircc tor, 10 :5fJO$ . 
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2) 4 medicos nuxilinrcs a fi:OOO , 
211:000$000' 

;I) I cconomo :wxil ia r, fi: 00$000. 
. 4) I csc riptu rnrio, ]:200$000. 

5) I pharmaccutico, :i :600 000. 
fi) I illllaniiCIISC, 2:400$000. 
7) I p.Jrtciro, i :400$000 . 
R) 2 cnfcrm~ir s chefes n 2:400$, 

4:R00$000. 
!l) fi n fcrmci ros a I :fi20 000, . . 

!1: 720$000 . 
h) - Pcssonl con trnctado: 
I) 30 gunrdns n 7RO$, 23:400$000 
2) fi inspcctorcs íl !lfi0$000, . 

5 :7ô0$000. 
3) I costureira, Ç}fi0$000 . 
·1) I cnrpintciro, I :440$000. 
5) I pedreiro, 2: l fi0$000. 
fi) I dispcnsc iro, I :440$000 . 
7) I hor!t'lão, I :OR0$000 . 
R) I coe h i ro, I :080$000. 
9) I carroceiro, 7R0$000. 
lO) 2 C'Oz inhciros n I :080$000, .. 

2: lfi0$000. 
li) 2 nj 11dante. ele cozinhn, n 

720$, I :440$000. 
12) 2 serventes n 480$000. 

0!10$000 . 
13) I copeiro, 7R0$000 . 
c) - Mílterinl: 
I) Expediente, 3:000$000. 
2) Alimcntnrão dos enfermos c elo 

pesson l interno, 12R:000$000. 
3) lllumitlnçiío c forçn clcct ri cn , 

2:400$000. 
4) l.imnczn do prcdio c do mohi· 

li.1rio, I :000$000 . 
. 'í ) Mcdicn mcntos pnm o J\sy lo c 

Colonin, 10 :000$000. 
fi) r11ncr:JCS, 2:000$000. 
7) rnzcndas c roupns pnrn n Co -

lonin, R0 :000$000. 
R) Comhustivcl, 10:000$000. 
Colonin de nlicnndos ele Rílrhac '·· 

nn: 
ci) - Pessonl: 
1) I nwclico, ô:000$000 . 
2) I administrnclor, 4:620$000. 

:i) I aj udante do ndministrndor, 
I :HOO. 000. 

4) I nmuuu nse, I :SOO. 000. 
5) I •nfcrrn •iro chefe, I :400$000. 
ÜJ I portei r , 2:400$0 . 
7) I ~n fcrm •i r o, I :ô20$000. 
c) - P,cssoa l contractndo : 
I) I in pec tor, 9fi0 . 
2) 8 guard as n 780$, 0:240$000. 
:i) I cnrrciro, 720$000. 
4) I oleiro, 000$000. 
."1) I cotin h ~iro, !160$000. 
ti) I ajudante el e cozi nheiro, 

720$000 . 
7J I scrvl'ntc de cozinha, . 

480$000 . 
8) I m cnnico, I :800$000 . 
9) 5 lavandci ras a 7H0$000, . 

3:900$000 . 
f) - Material: 
I) Expedien te, I : $000. 
2) Alimentação, 80 :000$000 . 
3) l.impeza do prcdio, 500$000. 
-1) llluminaçfi c força lectricn. 

1:000$000 . 
.'í ) Funernes, I :0001 000. 
fi} Combust tvcl, 5:000$000. 
Instituto Ncuro Psychiatrico de 

Bello Hori zonte (dcc. n. fi.lô!1 de 
1922): 

g)- Pessoal : 
I) I dirccto r, 12:000$000. 
2) I medico alienista, G:ô00$000. 
:l) I medico alienist:t espccinlmcn-

te enca rregado do trntnmcnto phy-
siothcrnprutico, E:fi00$000. 

4) I anntomb pnthologis tn con-
trntado, . . . $ ... 

. 'í) I cirurgifto gynecologist;r, con-
trnc lnd . ... $ ... 

fi} 2 internos, es tudantes do cur-
so 111cdico, contrnctndos a 100$, 
2:400$000. 

7) I pltarmaccuti co, 3:fl00$000 . 
R) I econOIIIO alrnoxarifc, ..... . 

fl:fi00$000. 
n) I csc ripturario, ·3:720$000 . 
10) I amar11tensc ctactylogrnpho, 

2 :ROO~OOO . 

11) I enfermeiro chefe, ....... . 
2:400$000 . 

12) I portéi r o, I :580$000 . 
13) I inspectnr, I :200$; 8 guar-

das íl 780$000, 7:440$000. 
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H - Material : 
I) Exp dient ·, 2:000$000. 
2) Alimeutnção dos internados 

(50 doente. e R guardas n 2$fi85), 
58:000$000. 

3) Medicamentos, I 0:000$000 . 
4) llluminaçlio electrica tele-

phonc, 10:000$000. 
5) Mobiliaria do Asylo olonia 

de Barbacena c Instituto N uro 
Psychiatrico de Bcllo Horizonte, 
120:000$000. 

Somma, 728:180$000 . 

Verba 23 
Soccorros publicas, 300:000$000. 

Verba 24 
Ensino primaria 

(\ - Pessoal : 
1) Pessoal dos grupos escolares: 
a) 9 directorcs de grupos da Ca-

pital, a 4:560$000, 41:040$000 . 
h) 2 clirectorcs de escolas infan-

tis ela Capital, a 4:560$000, ... .. . . 
!1: 120$000. 

c) 139 directores de grupo de 
cidade e villas, n 3:960$000, ... . . 
550:440$000. 

cl) 35 dircctores de grupos de 
districtos, a 2:640$, 92:400$000 . 

e) 105 professo res da Capital, a 
2:544$000, 267 :120$000 . 

f) 1 . 134 professores de cidade e 
villn, a 2:376$000, 2.694:384$000. 

g) 1 . 1 OI professores ele districto, 
a 1:860$000. 2.047:860$000 . 

h) 2 professores technicos da 
Cnpital, a 4: 140$000, 8:280$000 . 

i) 3 professores technicos de ci-
dade. a 3:450$000, 10:350$000. 

j) 798 professores ru raes e colo-
niaes, a 1 :584$000, I . ?.64 :032$000. 

k) 18 adjunctos da Capital, a . . . 
1:440$000, 25:920$000. 

I) 276 adjunctos de cidade e vil-
la, a 1:200$000, 33 1:200$000. 

m) 93 adjunctos de districto, a 
900$000, 83:700$000 . 

n) 12 adjunctos ruraes e colo-
niaes, a 720$000, 8:640$000 . 

o) 11 porteiros de grupos da Ca-
pital, a 1 :320$000, 14:520$000 . 

p) 51 P9rteiros de grupos de ci-
dncle e villa, 1:200$, 61:200$000. 
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q) 84 portciros-s rvcntcs d gru-
p . d cidades c vi IIns, a I :200 , 
I :800$000. 

r) 34 port iros-scrv ntcs de gru -
pos de districto, a 8ô4$000, .. .... . 
29:370$000' 

s) 11 serventes de grupos da Ca-
pital, n 960$000, I 0:560$000 . 

t) 50 serventes d grupo. de ci-
dade e vill a, a 864$, 43 :200$ . 

2) Gratificaçrics regulamentares: 
a) Gratificação addicional da lei 

n. 425, de 1906, a I professo r de 
grupo da Capital, 3de grupo de 
cidade c I de ~rrupo de cli stricto, .. 
961$980. 

b) Gratificação ele 20 1'/r pelo 
funccionamento de nulns em dois 
turnos, 62:000$000. 

3) Pessoal dos cursos comple-
mentares: 

a) 12 profe sores de 8 cursos 
complementares, a 3:600$000, . .... 
43:200$000 . 

b) 8 serventes, a 1:440$000, .... 
11 :520$000' 

4 Gratificaçües regulamentares: 
a) Aos professores suhstitutos1 

nos termos da lei n. 7fiS, de I !l20, 
1 o: 000$000 ' 

b) Gratificaçi:o a que se refere 
o art. 7.• da lli n. 800, de 1920, 
5:000$000. 

c) Gratificação ao secrctnrio c 
membros elo Conselho Superior dn 
Instrucçiío, 3:000$000. 

d) Uratificnção de 20 7, nos 
professores nos termos do art. 140, 
§ 2.•, do decreto n. 3. 191, de 
1911, 10:000$000 . 

e) Premio de que tratam os arts. 
398 e 140, n. I , do decreto n. 
3. 191, de 1911 , I :500$000 . 

B - Material: 
1) Fornec.imento de livros esco-

lares, 80:000$000. 
2) Mobiliaria escolar, ...... . .. . 

250:000$000 ' 
3) Constnrcção de predios esco-

lares, 500:000$000. 
4) Conservação de prcdios esco-

lares, 400:000$000. 
5) Aluguel de ,prcdio pnra o Ex-

ternato 'do Gymnasio Mineiro ele 
Barbacena, 3:000$000. 
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ll) Exposição scolnr, ........ . 

10:000$000. 
C - Sullv nç•ics: 
I) A ~sco las nHrnicipn s, ...... . 

10 :000$000. 
2) A •sco l n~ llílrficulares, .... . . 

I O: 000$000 . 
:1 ) Ao curso 1cchnic de Lavras 

14:400$000. ' 
4) Ao curso technico de Oliveira 

~:R00$000. I 

O - Pc~so~ f contrnctado: 
I) 3 profc~sores de grupo da Ca-

pital, a 2:544 000, 7:632$000. 
2) 14 professores de grupo de 

;~ú:rde c vi li a, n 2:370$000, .... . . . 
.B: 2ô4$000. 

3) 2 profes. ores de grupo de 
di stricto, a 1 :860$, 3:720$000. 
. 4) 35 adjunctos de grupo da Ca-

pital, a 1:440$, 50:400$000. 
Supprimida a gratificação aos 

inspectores municipaes. 
5) 22 adjunctos de grupo de ci-

dndc c vi ll a, a 1:200$, 26:400$000. 
fi) 4 adjunctos de grupo de dis-

hicto, a 900$000, 3:600$000. 
7) 2 porteiros de grupo el a Ca-

Pital, a I :320$000, 2:640$000. 
8) 1 porteiro-servente de grupo 

ele cidade, I :200$000 . 
9) 2 porteiros-serventes de gru-

po de districto, a 864$, I :728$000. 
10) 21 serventes, a 864$000, . .. . 

IR: 144$000. 
I I) 3 jardineiros, a I :440$000, 

4:320$000. 
I 2) 3 professores tcchni cos da 

C:~pita l, a 4: 140$, 12:420$000 . 
I 3) 4 professores technicos de 

cidade, a 3:450$, 13:800$000 . 
Somma, ~.302 : 79 1 $980 . 

Verba 25 
Ensino normal 

Escola Normal Modelo: 
A - Pessoal: 
I) Oircctor, 9:600$000. 
2) Aux iliar do di rector, .. ... . . . 

5:400$000 . 
3) 8 professores de linguas c 

scicn ci:~s, a 6:600$000, 52:800$000 . 
4) 2 professores de artes, a ... . . 

5:280$000, 10:560$000 . 
5) 2 professores de trabalhos 

ln:lllltaes, a 4: 140$000, 8:280$000 . 

ô) I professor d gyrnnngtictl, . . 
2:700$ o. 

7) 1 port iro, 2: 1fi0$ O. 
R) 1 cont inuo, I :740$ . 
!J) 3 se rven tes, a I :440$00Ó, ... . 

4:320$0 o 

1 0) I preparadora, I :440$000. 
I I) Gratificnçflo da lei 425, de 

1906, no aux il iar do dircc tor ..... 
540$000, I 

B - Ma1crial: 
. I) Expcdie n1 c c li mpeza do prc-

dJO, I :500$000 . 
2) Custeio de gnllinc1cs c lnho-

ratorios, I :000$000. 
Escola de Ouro Fino: 
C - Pessoal: I 

I) Oirector-profcsso r, 4:800$000 
2) Professor nuxiliar do dircctor 

4:200$000, I 

.3) 7 professores de linguas e 
sctencras, a 3:450$, 24 :1 50$000. 

4) 5 professores de artes, a ..... 
2:760$000, 13:800$000. 

5) Porteiro, I :440$000. 
6) 1 continuo, 1 :200$000 . 
7) 2 se rventes, a 864$000, . . . .. . 

1:728$000 . 
D - Material: 
I) Expediente e limpeza do prc-

dio, I :200$000 . 
2) Custeio de gab inetes c lnho-

rnto ri os, I :000$000 . 
Somma, 155:618$000 . 

Verba 26 
Ensino secundaria. 

Exte rnato do Gymn asio Mineiro 
ela Capital. 

A) - Pessoal: 
I) Reitor, 12:000$000 . 
.2) ~ 5 professo res de lin guas c 

SCJenCJaS H 6:600$000, 99 :000$000. 
3) 2 profcs ores de artes a 

5:580$000, 10 :560$000 
4) I prepa rador, 2:760$000. 
:i ) I Secreta ri o, 4:200$000 . 
6) 1 nmanttense, 2:760$000. 
7) 1 bibliothecario, 2:760$000 . 
8). 4 inspectores de Rlumnos :r 

2: .,Ro~ooo, 10 :320$000 . 
cn Porteiro. 2:160$000 . 
10) I Continuo, 1:740$000. 

45 
li ) 4 scrv ntcs n I : ~40$ , . 5) I Bibliothccarl (nuxi liar), . . 

5:7li0 o o 1:440$000. 
13) - Pessoa l controctndo: fi) I II Scrvndor ge ral, . 
I) 2 ill !l pec1or •s de alutllliOS a . . 2:7ô0$ . 

2:5H0$000, 5:160$ 00 . 7) I Porteiro, 2: 1fl0$000 . 
2) I jardi11eiro, I :728$000 . 8) I Continuo, I :740$0 O. 
C) - Gratificnçflcs r 'gulamcll· 9) 5 Serventes a I ::~Hô$000, 

tares: · G:930$000. 
I) Ao auxi liar de bihliothcc;rrio, ) B) - Material: 

400$000. I) Expediente e limpczn, . 
2) Aos profes. o r •s pelo de do- 3: $000. 

hrnmc11to de aula., 33 :6 $000. 2) Custeio de lahorntorios, .. 
3) Ao instructor mi litar, . . . 20:000$000. 

I :800$000. 3) Oflicina e rer11orltn ·k nwt •. 
4) (,. ) Gratificação da lei 425, ria l technico, 3:000$1100 . 

de. 190ô, a tres professa re., n flôO$, C) - ubven. fies: 
I :980$000 . I) A' Fnculdadc de Mcdicin:l d;1 

O) Material: apita i, 80:000$000. 
I) Expcdie11 tc c limpeza do prc- 2) A' Faculdade de Oir(;ito da 

dio, 3:000$000. I Capital, 50:000$000 . 
E) - Pcs. oal do Externato do ' 3) A' Escola de donto lngin c 

Gymnasio Mi neiro de Barbacena: Pharmacia da Capitnl, 10 '100$~1(10. 
I) I Reitor, 7:920$000 . Sommn, 237 :190$000. 
2) I Secretario, 4: 140$000 . 
3) I Amanue 11 se, 2:7fi0$000. 
4) I Bibliothecario, 2:760$00(1 
5) 3 lnspec tores de alu mnos a. 

2:530$000, 7:590$000. 
fi ) Porteiro, 2: 160$000 . 
7) 1 Continuo, I :728$000. 
8) 2 serventes n I :320$000, 

2:fl40$000 . 
9) I 5 Professores de linguas ;: 

sc iencias n fi :600$000, 99:000$000. 
10) 2 Professores de artes a .. 

5:280$000. 10 :5605000 . 
11) I Preparador, 2:760$000. 
F) - Gratificações regulamellta-

mcntares: 
1) (.....,"' ) Ao nuxiliar do hihlio-

th c a ri o, 400$000 . 
G) - Material: 
1) Expediente e limpeza, 

2:000$000 . 
Somma, 348:106$000 . 

Verba 27 
Ensino Superior : 
Escola de Pharm acia de Ouro 

Preto: 
A) - Pessoal: 
1) Oirec tor-lente, 9:600$000 . 
2) fi Lentes a 6:600$000, . 

~!H)Q0$000. 
::n 1 Secretario, 4:800$000. 
4) 1 Amanuense, 2:160$000. 

Verba 28 
lnspecçilo region:~l .lo ~ ·~sin o : 

A) - Pessoal: 
I) I lnspector da Cap: tal, . . . 

1

7 : 200$000 o 

2) 32 ln spec.t,orc;; regi ,Jl<J l·S :1 
4:800$000, 153 :uL!l$00. 

3) Oia ria de 10$000 a 32 inspc-
ctores, I 15:200$000. 

4) Gratificação addicional da lei 
n. 425, de I 906, a I inspcctor, . 
480$000. Som ma, 276:480$000 . 

Verba 29 
Fiscalização federal do ensino: 

I) Fiscali zação do Gymnasio 
Mineiro, rL:000$000 . 

2) Fiscalização da Escola de 
Pharm acia, 6:000$000 . Somma, . 
18:000$000. 

Verba 30 
Archivo Publico Mineiro: 

A) - Pessoal: 
I) I Oirector, 12:000$000 . 
2) 1 Prjmeiro official, 6:900$000 
3) I Segundo offi cial, 5:700$000 
4) I Amanuense, 4: 200$000 . 
5) Gratificação addicionnl dn lei 

n. 425, de 1906, a I primeiro offi-
cial, 690$000. 

6) 2 Serventes a 1:152$000, . . 
2:304$000 o i ; 
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8) - Material: 
I) Expedi •n te, 2:000$000. 
2) Puhlicaçüo da I~ •vistn do 111'· 

ch ivo • ncquisiçiio d • copias de do-
·wn •ntos, 10:000$000. 

:{) T ,I •phonc c illuminnção, . . 
I :000$000. omma, 44:7!14$000. 

Verba 31 
Serviço eleitoral: 

I) Expediente, 10:000$000. 
Verba 32 

Empregados em disponibi lidnde, 
I 00:000$000. 

(*' ) upprimidn a gratificnçflo 
ao profe~sor que serviu de reitor, 
)l(Jr de!inec •ssnrin. 

(*U) Supprimidn a grntificaçflo 
no professor que servi u de reitor, 
por dcsnecessa ria. 

Verba 33 
Subvenções e auxílios 

I - Hospitacs: 
a) A' Santa Casa tle Bello Ho-

rizonte, 30:000$000. 
h) A' Maternidade annexa ;i San-

ta Casa de BeiJo Horizonte, ..... . 
fl:000$000. 

c) A' Maternidade anncxn ~ 
Santa Casa de Ju iz de Fóra, .... . 
5:000$000. 

d) Ao Hospital São Gernldo da 
Capital, 6:000$000. 

c) A' Snnta Casa de Sabará, em 
virtude do contracto de 4 de julho 
de 1918, 8:000$000. 

f) Aos hospitaes de: Abre Cam-
po, Aguas Vi rtuosas (de S. Vicen-
te ele Paulo), Antonio Dias, Abba-
dia (município de Pitanguy) , Aras-
suahy (Hospital de Tuberculosos). 
Ahaeté, Arax;í, Alfcn:~s, Arassuahy, 
Araguill'y, Alto Rio Doce, Ayuruo-
ca (Hospital de Caridade de S. 
Vicente de Paulo), Barbacena, 
Bomfim, Baependy, Bom Despacho, 
Bom· Succes!;o, Bocayuva (de São 
Vicente de Paulo), Bambuhy, Ca-
rangola, Caldas, Curvello (Casa de 

(*) Supprimicln n gratificação no 
lente que servir ele director, por-
que lft c~tn incluída no vencimento 
do di rector. 

Caridade de anto Antonio) , Cnm-
pestr , Catagunzcs, Cncté, Christi-
na , abo Verde, nmpo cll o, 

ampnnhn, nrati nga, Cnpcll in hn, 
Cnxnmbll, onquista ( a. a d n-
ridadc), Diamantina (Santa Casn 
de aridade), Dores dn 8 n Espe-
rança, Dores do lndnyá, Divinopo-
li s, Entre Rios (de Cassinno am-
polina), Formiga, Fortaleza, rão 
Mogol, Guarane. ia, Gunxupé, Gua-
rará, Gunnhãcs, Itapcce rica, ltn-
juh<í, Itaí111a (Cnsa de Caridade 
Mnnocl Uonçn lve. de Sousn Morei-
ra), ltu yutaba, Juiz de Fôra, jacu-
tingn, januarin, .Jaguary, Jequiti-
nhonhn, Lnvrns, Leopoldina, Ma-
riannn, Mar de Hcspanha, Minas 
Novas, Montes Claros, Mach ado, 
Monte Snnto, Mirahy (de S. Vi-
cente de Paulo), Oli veira, Ouro 
Preto, Ouro Fino, Passos, Pará ele 
Minas. Ponte Nova, Poços de Cal-
das, Palmyra, Paraopeba, Piumhy, 
Pouso Alegre, Passa Quatro, Pi-
tan guy, Pequy, Pedrn Branca,, Pn-
racatít, Paragu11ssú, Pamisopoli s, 
Prados (Snnta Casa de Caridade), 
Perdões. Queluz, Rio Espera, Rio 
Preto, Rio Bmnco, Rio Novo, Sn-
bará, Santa Ltda do Rio das Ve-
lh as, S . .João d'EI-Rei. S. joiio 
ci'EI-Rei (Sociedade S. Vicente el e 
Paulo do l~ osarlo), Serro, Sete Ln-
goas, S. Gonçalo do Sanucahy, S. 
Sebastião do Paraíso. Santa Ritn 
do .Jacutin gon (município de Rio 
Preto), S. jm;é de Além Parahylw. 
Santa Rita do Sapucahv, Snnta 
Quiteria, Santa Rita de Cassia, S. 
João Evangelista, Sacramento (Ca-
sa de Caridade), S. Caetano do 
Chopotó, S. joflo do Matipoó, São 
.J oão Baptista, Sylvestrc Ferraz, S. 
Domingos do Prata. Tres Cora-
ções, Turvo, Theophilo Ottoni. Tn-
quarassú, Ubá, Uberabinha. Uhe-
raba, Viçosa, Vllla Braz. Villa No-
va de Lima, a 2:000$000 cada um, 
236:000$000. 

g) Aos hospitaes de: 
S. Vicente de Pauto, .de ltin gn, 

ao Hogpitnt da Associação S. Vi -
cente de Paulo da cidade de Rio 
Preto, a I :000$00 cada um, . . ... . . 
2:000$000. 
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2) A a ylos: 
a) Ao Asyl Affonso Penna, da 

Capita l, 6:0 $000. 
b) Ao A yto . Luiz, ele Caeté, 

5:000$000. 
c) Ao Asylo ele Diamantina, d~ 

ltnmbncury c de Macaltubas, a .. . 
3:000$ cada um, 9:000$000. 

d) Aos asylos de: Aguas Virtuo-
sns ( . Vicente de Paulo), Barba-
cena (de Orphãs), Carmo do Rio 
Clnro (Orphanato), Conceição do 
Serro (de S. Joaquim), Carangolo 
(de Invalidos), Campanha (ele Or-
phãs), Campanha (Pavilhão de Tu-
berculosos) , Diamantina (Recolhi-
mento dos Pobres de Santo Anto-
nio), Estrella do Sul (S . VicentP 
de Paulo), Juiz de Fóra (de Men-
digos), Juiz de Fóra (João Emílio) , 
.Januaria (Sanatorio de Tubercu-
losos), Marianna (de Orphãs), Ou-
ro Preto (de Santo Antonio), Ouro 
Preto (de Santa Isabel) , Ponte No-
va (da Velh ice Desamparada) , 
Passa Quatro (Orphanato de San-
ta Anna), Queluz (de N. S. de Na-
zarcth) , S. João d'El-Rel (Mater-
nidade), S. .João d'EI-Rei (Maria 
Thereza), S. João d'EI-Rei (de S 
Francisco de Assis), S. Frflncisco 
(de Caridade), Serro (de N. S. 
dét Conceição), Theophilo Otton i 
(Recolh imento de Tuberculosos) . 
Uberaba (de Santo Antonio) c 
As v lo de S. .J osé de Alfenas, a 
2:000$ cada um, 54:000$000. 

3) A orohanatos: 
a) Ao Orphanato de Santo An-

tonio, da Capital, 10 :000$000 . 
b) Ao Orph:1nato de N. S. de 

Lourdes. de Pouso Alegre, ... . .. . 
2:000$000. 

c) Ao Orphanato S. Miguel, de 
Marinnna, 2:000$000 . 

4) Diversos: 
a) Ao Instituto Pastcur, de jui1 

de Fóra, 15:000$000 . 
b) Ao Asylo de Orphãs de S. 

.J osé, de Passa Ouatro, I :~0$000. 
c) Ao Hospital de S. Vt cente dl' 

Paulo, de Capital, 3:000$000 . 
d) Ao Lyceu de Artes e Officio:: 

de Diamantina, sendo 1 :800$ parn 
pngamento a ctois orofessores do 
curso nocturno, 2:000$000. 

A' Faculdade cl• Medicina Vete. 
rinnria, de Pouso Alegre, . ..... . . 
3:600$000. 

Ao Hospital de . Vlceutc d~ 
Pau lo, de Matheus Leme, ....... . 
2:000$000. 

Ao Hospital ele nriclade de 
ltarnbacury, 2:000$000. 

Ao H o. pitnl de aridadc de Ma-
lacachcta, 2:000$000. 

A' Casa de Caridade (llospital 
N. S. da Saude), de Diamantina, 
2:000$000. 

A' Ca a de Caridndc de Pouso 
AI to, 2 :000$000. 

Ao Asylo S. Luiz, de Cacté, .... 
5:000$000. 

Ao "Dispensaria Eduardo de 
Menezes" da Liga Mineira Contrn 
a Tuberculose, de Juiz de Fórn, ... 
2:000$000. 

Ao Instituto elo Radium desta 
Capital, 20:000$000. 

Ao Orphanato S . .José, da cidade 
do Pomba, 2:000$000. 

Ao Asylo de Orphãos Desamna-
rados de Nossa Senhora das Do-
res, da cidade de Itabira, ....... . 
2:000$000. 

A' Casa de Cnridade de Siío Vi-
cente de Paulo. de lnconfidencia, 
2:000$000. 

Ao Orphanato O. Silve rio para 
Orphãos, de Cataguazes, .. ..... . . 
2:000$000. 

Ao Asylo O. Annn Carneiro, de 
Além Parahyba, 2:000$000. 

Ao Hospi tal de N. S. das Dores, 
de Itabi ra, 2:000$000. 

Ao Recolhimento de Nossa Se-
nhora Anxi liadora, de Cachoeira 
do Campo, I :500$000. 

Ao Asylo Santa Isabel , de ltaju-
bá. 2:000$000. 

Somm a, 456: 100$000. 

Verba ~4 
Excrcicios findos, 20:000$000 . 

Verba 35 
Eventuaes, 20:000$000 . 
Total, 27.9 10:507$080 . 
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ecre/uria tlai> Finançai> 

Verba 1 
Divida fuudaua: · 

(~ uot:~yara p:~ga mcnto dos juros 
d:ts apolices lllineir:ts,ctn 1924 sen-
do: • 

.a) ? 1/c sobre 54.905 apoliccs 110• 
llltnattvas de 1 :000$000 
:.! • 745:250$000, I ' ' ' ' 

. h) .5% sobre 1.1 76 apolics no-
tntnattvas de 500$000, 29:400$000. 

c) 5 % sob r' 3~!7 apoliccs uomi-
ttattvas de 200$000, :uiO$OOO. 

ti) 3 o/c sohre 17. 141 apoliccs ao 
portador ele ~O $000, 171:410$000 

c). l ~tprcssao de lista do titulos 
da . cltvtda f~nda_ela interna (sortea-
do~) e publicaçao ele avisos, 
2:500$000. Somma, . 
2' !15 1 :9305000' 

2) Divida externa: 
Juros. 
a) Quota necessa ri a para 0 pa-

gamento dos coupons ela divida ex-
terna, em I 924, sendo: 

h) Do cmprcstimo Conve rsão 
f rs . 3 . 207 , 646"" . ' 

c) Do empresti lll o das Munici-
pa lidades, frs. I . 955.598,75. 

d) Do emprestimo Funding-Loan 
frs. 1:!42. 778,75. Som ma, frs. ' 
fi.OOn.022 .. 10 . Total 
I . 24:U75$000. ' . . 

3) - Amortização: 
. Quota prc~i~a para o resgate dos 

tttu los ela dtvtda ~x tema a serem 
so rteados em 1 924, sendo: 

a) I· 357 - "Convorsiio, frs. 
fi7R. 500,00. 

517 - "Municipalidades" frs 
258.500,00. I ' ' 

h) 3.357 - "Fundin g-Loan" ft" 
s:JD.250,00. Somma frs c I • 

1.77fi .250.00. Tota Í · · · · · 
I . 243:375$000. ' . . . . . 

4 .- Despesas acccssorias com 0 
se rVIÇO da divida: 

a) Quota des tin ada ao custeio 
das . de~pesas accesso ri as com 0 
se rvt ço da divida fundada, em 
I 924, como segue: 

b.). Comm issão aos hanqm:iros 
pí1 1'1 SICI1 C: 

c) Elllpres limo "Couvcrsão" 
IU.4:l0,70. I' 

d) Emprestimo ''Municip·tlida-
de:;, li . 070,50, ' 

c) Emprcsti tllo "Funding-Loau" 
16.820,30, I 

Annuncios: 
f) E1111 restimo "Convcrs1o" 

1.500, , < I 

g) Emprestimo "Municipalida-
des, I . 500,00. 

h) Emprestimo "Funding-Loau" 
I .000,00. · 

i) ~cl l os c rclegra mntllS, I.OOO,OO 
frs . J2.32 1.50; réis, 36:625$050. 
S~mma, frs. 7 .834 .594,50. Total 
réts, R.4:m:l45$800. ' 

Vcrha 2 
. Secretaria de EstadJ c Dirl'c:c)-

na de Fisca lização: 
Secretaria: 

A) - Pessoal cff..!~~~vo: 
I) Secreta rio dl! Esmdo 

30:000$000. I 

2) I Officia l de gabinete 
9:000$000, I 

3) I Ajudante do Advogado Ge-
ra l, 7:800$000 . 

4) I lnspector do Thesouro 
13:200$000. I 

5) I Director, I:U00$000 . 
6) I Contador, 10:200$000. 
7) I Guarda-livros, 8:400$000 
8) I Thesourei ro, 11 :400$000 · 
0) I Fiel, 7:200$000. . 
10) 8 Chefes de secção, sendo 

a R:400$000, 67:200$000 . 
1.1) .13 Primeiros escripturarios 

(pnmetros officines) a 6:900$000 
R9. 700$000 . I 

12) 17 Se~!lllldos cscripturario-. 
(segundos offici aes) a 5:700$000, 
!)6 : 900$000 , I 

27 Terceiros cscripturari os (amn-
nuenses) a -!:200$00. 11 ~:400$000 . 

13 1 Porteiro, 2:760$000 ..... 
2:7ti0$000 . 

14) 2 Continuas a 2: t 00$000 
4 :200$000 . ' 

15) 4 se rventes a 1 :740$000 
(1·0110$000 . Tot:tl , 40 1:520$000. · 

R) - Pessoal con tractaelo : 
I) ~ara contractar praticante até 

o max tmo de 200$000 por mez, . . 
!16 :000$000. 
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2) Idem, scrvclllcs c dinristn .... . 
12:000$000. Somntn, 108$000. 

C- 'uhstitui çli •s c dinria ·: 
I) Parn att •ndcr {\ 2. • parte 

du art. 2, do I •g. n. 4.607, de 8 
de julho de 1916, 5:200$000. 

2) uchras regul amentares, sen-
do ('i 0$000 ao thcsoureiro c . . . 
300$0 no fiel (Dec. n. 4.607 de 
I !J I fi, ar\. 35), 900$ O . 

3) Gratificação aos funcci onarios 
em commis ão no gabinete do Se-
cretario, 4:800$000. 

4) Oiarias ao Advogado Geral, 
Cousultor juridico e ou tros fun-
ccionarios em commissües espe-
ciaes, 15:000$. Somma, 25:900$000. 

O - Preparo de fo lha e Servi-
~·os de Abonos: 

I) Preparo de fo lhas, I :400$000 
a) I Chefe, I :800$000. 
b) 6 Auxi liares, 7:200$000. 

c) I Servente, 600$000. Som- ' 
ma, 9:600$000. Total, 11 :000$000 . 
E- Material: 
1) Fardamento do pessoal su-

balterno, 10 :000$000. 
2) Expediente, 40 :000$000. 
3) Passagens em estradas de 

ferro e automoveis, 75:000$000. 
4) Telegrammas, 35:000$000. 
5) Custeio do automovel, . 

G:OOQ$000 . 
6) Conservação do ed ificio, . . 

5:000$000. 

3) I •gundl.l ·:~cript urad (2 , o 
official) , 5:700$000. 

4) I T ·rcciro escripturario, (3." 
alllélliUCnS •), 4:200$000 . 

5) I crvcnlc, 1:740$000. 
I) - Expediente c sc ll os de cor-

rcspondcncia (Dcc . n. 5.26H, de 
1919, art. 79, n. 16), 1:!:000$000. 

0111111<1, 908:500$000. 
Verba 3 

A) - Pessoal: 
I) onsultor jurídico, 18:000, UUO. 
I Praticante, 2:400$000. Som-

ma, 20:400$ . 
8) Material, 2:000$000. SOIII-

ma, 22:400$000. 
l~ecebcdoria de Mina ·: 

A) - Pessoal: 
I) I Oirector, lfi:500$000. 
2) I Ajudante, 9:1300 000. 
3) 2 Chefes de secção a U:OOO$, 

18 :000$000. 
4) I Thcsourciro, 10:400$000. 
5) 1 Fiel, 7:200$000. 
6) 4 Escripturarios, a 6:000$000. 

24:000$000. 
7) 5 Primeiros confereutcs a , 

6:000$000, 30:000$000. 
8) 15 Segundos con ferenh!s, a. 

5:400$000 I 81 :000$000 , 
9) 8 Amanuenses a 5:400$000. 

43:200$000. 
10) I Porteiro, 4:200$000. 
11) 3 continuas a 3:000$000. 

9:000$000. 7) lll uminacão c telephon e, ... 
6:000$000 . Somma, 177 :000$000 12) 2 Serventes, a 2: 1ti0$000, 

Di recto ria da Fiscalização: ' 4:320$000 . Som ma, 257:420$000. 
F) - Pesoal effectivo: B) - Pessoal contractado: 
1) 1 Director, 13:200$000 . 1) 3 Segundos conferentes em 
2) I Sub-clirector. 10 :200$000 . commissiío a 5:400$ 16:200,000. 
3) 3 Auxi liare!-i, 8:400$000 . Som- 2) 10 Praticantes a 2:400$000, 

111:1. 2fí::?00$000 . 24:000$000 . Somma, 40:200$00. 
4) I ServPnte, I :740$000 . Som- C) - Quebra : 

nw ,. 50:340$000 . Quebras, sendo I :200$ ao Tlll'-
0) - Material: soureiro, 1:200$ ao aj udan te de 
1) lntnortancia que se ca lcula , ca ixa e 300$000 ao fi el, 2:700$000. 

ncccssa ria él aco uisiciío de objectos Somma, 300:320$000 . 
t' exoediente e se llos de correspon- O) - Material: 
dl'nr. ia. 8:000$000. 1) Objcctos de expediente,. 

H) Secção de Imposto Ten·ito · 16:000$000 . 
ria1 : 2) Conse rvação do edifício, 

1) 1 Suh-dlrrctor, 10 :2()()~000 . 2:500$000 . 
2) 1 Primeiro esc ripturaria ( 1." 3) Illuminação e telcphoncs, 

offi cinl) 6:900$000. 2:924$000. 
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4) Comlucção, 2:250$000. 
5: Transporte c ca rretos 

200 000 , I 

6) .c usteio e reparação de auto-
moveis, 15:000$000. 

7) ratificação ao cha uff ·ur 
:! : I 00$00. I •• 

H) Idem, ao ajudante do mesmo 
I :200$000. 

U) .. COJ~~ervação do elevador c 
grat1f:::açao ao cabinei ro 
2:240$000. Somma, 44:4'14$ooo : 
Total, 344:734$000 . 

Verba 5 
~erviço tlc arrecadação pela fron-

teira: 
A) - Pessoal: 
I) 22 vigias fiscacs de 1. • das-

"l' a :U60$000, 73:920$000 . 
3-1 vigias fi scaes de 2. • classe a 
2:H80$000, 97:920$000. ' . . 

240 Guardns fi scaes rt 1 :500$ 
3fi0:000$000. I 

2) Porcentagem dos vigias fi s-
cacs c guardas fiscaes sobre a ar-
recadação, 75:000$000. 

8) Materia l: 
I) Livros e materia l de expedi -

ente, 40:000$000. 
2) Passagens em estradas de 

ferro e telegrammas, 34:432$000 
Somma, 74 :432$000 . · 

C) - Esc ri ptorio de c a fé : 
a) I Encarregndo n 400$000 men-
sacs, 4:800$000 . 
2 aj udantes com a gra ti fi cação de 
175$000 mensaes, 4:200$000. 

b) Expediente, 200$000. Som-
Jna, 690:472$000. 

Verba 6 
Servi ço de fiscali zação das ren-

das c elo patrimonio: 
Natureza da despesa: 
A) - Pessoal: 
5 lnspectores de rendas - Dcc. 

G.290, de 1 92:~, arts . 5 c 43), a . . 
7:200$000, 36:000$000. 

2) 22 fi scaes de rendas (Dcc . 
~uno, ctc 1 92:~ , arts. 5 e 43), a . . 
~ :H00$000, 105:fi00$000 . 
<~) 2 fiscaes de rendas (Dcc . 6.2!JO, 
de 1923, arts. 57 c lei 617,-1913 
-art. 25), 18:000$000 . 

b) I lnspcctor de fa zenda ( clas-
se ex tlncta) (Dcc. 6.290, de 1923 
art. 57 e Dec . 1.781 - 190-) ' 
!l :000$000. I ' ' 

3 diarias regulamentares: 
a) 5 inspcctores de rendas 

15$000x365x5 ( Dec. 6. 290: de 
1923, ar t. 43), 27:375$000 . 

b) 22 fiscacs de renda , . . 
12$000x365x22 (Dec. ô.290, de 
1923, art. 43) 911:360$000 . Som-
ma, 292 :335$000 . 

8) - Material: 
1) Expediente dos 30 inspectores 

c f1scaes, a 50$000 por nnno a cada 
um, I :500$000 . 

2) Sell os e tc lcgrammas para o~ 
inspectores fi. caes (I :200$00 . . 
3 :000$000) . Som ma 4:200$000 . 

3 pnssagens c conducção: 
a) Em es trada. de ferro c empre-

sas de navegação (Dcc. 6. 290, de 
1923, art . 44), 78:000$000 . 

b) Em automovcis, 25:290$000 . 
c) Em viagens a cava ll o, . . . 

95:640$000. Som ma, 204:630$000 
Totnl , 4911:965$000. 

Verba 7 
Imprensa Official: 

A) - Pessoal: 
I) Administração: 
I ·Director (titulado), .. . . 

15:600$000 . 
1 Official de gab in ete, 3:000$000. 
2) - Sec~·ão central : 
I Mestre das Officinas (titula-

do), 9:000$000. 
1 Aj udante do mestre das offici-

nas (titulado ). 6:000$000. 
I Caixa Secretario (titulado), 

7:200$000 . 
I Auxi li ar do Caixa Secretario 

(titulado), 1!:200$00 . 
I Contado r, 6:000$000, 
I Auxi liar do Contador, . 

3 : :{30$000 . 
I Guarda livros, 4:800$000 . 
I Auxi liar do gua rda-livros 

3:000$000. I 

4 Escripturarios c I auxiliar, . 
14:1110$000. 

I Protoco lista, 2:400$000 . 
1 Dactylographo, 3:000$000 . 
3) Revisão di urna: 
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3 Revisores (sendo 2 titulados), 
li :400$ o. 

3 onfcrentes, 7:200$000. 
4) - Photogravura: 
I chefe, 4:200$000 . 
1 auxi li ar, 3:000$000 . 
1 2." e 1 3. • officiaes, 4:200$000. 
5) - Elcctricidade: 
1 clcctricista, 3:600$000. 
I tclephoni ta, I :200$000 . 
6)- Mecani ca : 
I chefe (tcchnico), 4:800$000 . 
2 offic iaes de I . •, 5:520$000. 
I escrip turari o, 3:600$000. 
I forjaclor, 2:400$000. 
1 offi cial de 2. • e I de 3. •, . 

3:960$000. . 
7) - Stereotypia, Galv:111oplastia e 

Carpintaria: 
I chefe, 4:200$000. 
I auxi lia r (official ele I . • classe), 

2:520$000. 
2 Officiaes: I de 2. • e I de 3. •, 

3:960$000 . 
I Stereotypador, I :R00$000 . 
I pedreiro dia ri ·ta, 2:520$000. 
8) -Garage: 
I chefe (technico), 4:800$000 . 
I mecanico de I . • e de 2. •, 

4:680$000. 
I fer rei r o, 2:400$000. 
1 forj ador, 2:160$000 . 
I "chauffeur" , 2:520$000. 
I ca rpinteiro, 2:520$000. 
1 pintor c I auxi liar, 4:800$000. 
I capotista e I aux iliar, 

-1:200$000. 
I hombeiro, 1:800$000. 
9) - Aimoxarifado : 
I almoxa rifc (titulado como im-

prl'ssor) , 4:800$000 . 
I guarda-livros, 3:600$000 . 
I auxi liar do guarda-livros, . 

3:000$000 . 
4 offi c1aes: I de I . • c 3 de 2.•, 

I O· 200$000 . 
10) - Archivo: 
I enca rre.gado (titulado como en· 

ca rre l!ado da sala de composição) , 
4:200$000 . 

I aux iliar, 2:400$000 . 
li )- Expedição de encommendas: 
I chefe, 4:200$000 . 
2 auxi liares. 5: 160$000 . 
12) - Fundição: 
I chefe, 4:200$000. 

1 auxi liar fundidor, 2:880$000. 
2 fundidorcs: I de 2.• c I de 3.", 

3:960$000. 
13) Composiçfio de ob ras: 
I chefe (contra-mestre contracta-

do), 4 :800$000 . 
I auxilia r escripturario, . 

3:G00$000. 
1 emendado r, 2:160$000. 
14) - Encadernação : 
I chefe ( con Ira-mestre titulado), 

4:800$000. 
I auxiliar dourador, 3:000$000. 
15) - Composição de Avulsos: 
I chefe (contra-mestre contracta-

do), 4:800$000. 
1 aux iliar do paginador, . . . .. 

3:600$000 . 
I official de t.• classe, 3:000$000. 
Brochura: 
I chefe, 4:200$000. 
I auxiliar, 3:000$000. 

Accessorio, : 
I encarregado, 2:400$000. 
2 of fici ae., 3:600$000. 

Pautação: 
I chefe (con tra-mestre), . 

4:800$000 . 
I auxi liar, 3:600$000. 
1 official pautador (titulado) , 

3:000$000. 
I co rÜtdo r, 2:640$000. 
I of fici al de 3. • classe, . . . . . 

I :800$000 . 
Impressão de Avulsos: 
I chefe ( con Ira-mestre contracta-

clo), 4:800$000. 
I aj udante engradador, .. .. . 

3:1100$000. 
4 officiaes, 18:000$000 . 

Gravura: 
I gravadot contractado, . 

12 :000$000 . 
I chefe, 4:200$000. 
3 officiaes, 6:000$000 . 

Li thographia: 
1 desenhista , 6:600$000. 
I transportador-chefe, 4:800$000. 
1 impres. o r, I :800$000. 

lmpressilo de Obras: 
1 chefe (contra-mestre, titulado), 

4:800$000 . 
1 a i udantc-cngradador, . . . . . 

3:600$000 . 
4 officiacs de 1.', 2 de 2.• e 1 de 

3. •, 18 :600$000. 



I official corttHior, 2:640$000. 
I fuudidor de rolos, 2:640$000. 
I foguista, 2: 160$ 

Pagiuaçiio de Obras: 
I chefe, 4:200$000. 
I guarda-typos, 3:000$000. 
3 p:1ginadorcs, 9:000$000. 
3 retrancas, 5:400$ . 
I distribuidor, I :440$000. 

Portaria: 
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I porteiro (titulado), 2:760$000. 
2 auxi liares (sendo 1 titulado), 1 

•1:200$000. 
21 ticrvcntcs (sendo 

3G:540$000. 
titulado), • 

2 supplcntcs, 720$ . 
:l4 apprcndizcs, 3fi:000$000. 
Obreiros, JH0:000$000. 

I 

l.iccnças c abonos, 20:000$000. 
Serviços cxtraordinarios, sextas c 

scnics, 30:000$000. 
Total, 718:550$000. 

Mi11as Geraes: 
l ~cdacçflo: 
2 auxiliares de rcdacçiio 

dusL l4:400$<XXJ . 
(titula-I 

I 
Reportagem: 

2 Reparters, 5:280$000 . 
Pagi nação: 

I paginador (ti tulado), ·. 
4:H00$000. 

I ajudante do paginado r, . 
3:G00$000. 

I retranca, 2:520$000. 
3 cmendadores, 7:560$000. 
I mecanico, 2:400$000. 
I se rvente, 1:740$000. 

Revisão : 
I chefe, 4:200$000. 
3 rev iso res, 10:800$000. 
:l conferentes, 7:200$000 . 
I supplcnte, 360$000 . 

Impressão: 
I chefe, 4:200$000 . 
I of fi cia l auxili11r, 2:520$000 . 
1 foguista, 2: 160$000 . 
fi im pressores, 1 I :520$000. 

ô)- Expedição: 
I chefe (titulado), 4:200$000. 
I offi cial auxiliar, 2:40()$000. 
I co rtador das listas, 2:7fi0$000 . 

11 cx neditores c 1 supplcntc, 
21 :060$000 . 

li cntrcgadorcs, 7:020$000 . 

' i 
I 

7) - Portaria: 
I porteiro, 2:400$000. 
2 scrvcn tcs, 3:480$000. 
R typoJ!rílphos linotypista:;, 

tlQ :000$000. 
Serviços extraordinarios, licenças 

c nhonos, 10:000$000 . 
crviçns nocturnos, 15:000$000. 
Tot:1l, 105:3 0$000 . 

O) Material 
I - Material pa ra o rgiio offi-

cia l c obras: 
a) Bobina', 150:000$000 . 
h) Papel para obras, . . ... . ... . 

200:000$000 . 
c) Tinta, 10:000$000 . 
d) Papelão, 15 :000$000 . 
c) Diversos, 50:000$000. on l-

ma, 425:000$000. 
2) Machinas c ferramentas, .... 

50:000$000. 
3} Fretes, carretos c despachos, 

108:000$000. 
4) Di versas despesas: 
a) Força, luz e combustivcl, .... 

18:000$000. 
h} Estampilh as c portea mcnto do 

"Mi nas Oeraes", 23:500$000. 
c) Tclegrammas, 15:000$000. 
d} Even tu al, 10:000$000. Som-

ma, 66:500$000 . Total, . .. . .. .. . . 
64 1 :500$000 . 

Rewpifulação 
Officinas 

Pessoal: 
Titu lados, 78:000$000. 
Jornaleiros, 374:550$000 . 
Ob reiroR, licenças c abonos, . ... 

200 :000$000 . 
Serviços ex trao rd inario , sés tas 

c ~c rõcs, 30:000$000 . 
A ppren di ze~. 36:000$000 . Som-

ma, 718:550$000 . 
"Minas Geracs" 

Pessoal: 
Titu lados, 23:400$000 . 
.J orna leiros, 106:980$000 . 
Obreiros, se rvi ços ex trao rdin nrios, 

li cenças c abonos, 50:000$000 . 
Serviços nocturnos, 15:984$800. 

Somm a. 195:380$000 . 
Tota l, 913:930$000 . 
Materi al, 641:500$000 . 
Total ge ra l, 1. 555:430$000 . 

Verba 8 
Collcdorias 

A - Pessoal: 
I ) 72 collcctorcs c c ·cri vã· · de 

1. • classe, porcentagem m dia, .. . 
1.440:000$000. 

27 co llcctorcs c escrivães de 2. • 
classe, 252:450$000 . 

19 collectores c escrivães de 3 . • 
classe, 159:fi00$000 . 

20 coll •ctnres c escrivães de 4. • 
classe, 143:000$000. 

20 coll ectnre~ c escrivã s de 5. • 
classe. 120:000$000. 

12 coll cctoreR I! escri vães de fi. • 
cl n-;sc , .17:000$000. 

fl rol I dores c c niviics ele 7.' 
dél•;. c. :r~ :000$000 . omma, ..... . 
2 . ?05 · O.í0$000 . 

2) fiO 11iudante!;, n I :800$000 ... . 
I OR · 000$000 . 

10 ai udantcs, a 2:400$000, . ... . 
2ti·00$000. 
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1 :li n rl;~ntr . :1 ~:000$000 .... . . .. . 
3:000$000 . Somm11. 1 ~5 : 000$000 . I 

B - Material: 
1) Livro~ . co nh eci men tos, ...... 1 

50:000$000. 
M11teriacs de expediente ....... . 

10 . 000$000 . 
2) AcquisiçãrJ de cofres, ...... . 

li ·000$000. 
3) T ra n sporte~ c ca rretos ...... . 

n · OOO'tOOO . ~o 111m;~ , 80: 000~000 . 
Tot11l. 2.420:050$000 . 

Verba 9 
Porccnta(!cm a estrada de ferro. 

I . 1100:000$000 . 
I) Ca dernos de co nh ecimentos, .. 1 

14:000$000. 
2) Transportes e rorrctos ..... . . 

2:000$. Sonuna, 1.616:000$000 . 

Verba 10 
jun ta Commercial 

A - Pessoal: 
I offi ci al, 4:500$000. 
I amanuensc, 3:240$000 . 
1 porteiro, 2: lfi0$000 . 
Expediente, ~.00$000 . Somnw , .. 

I O: 400$000. 

Verba 11 
Fcirns de gado 

Trcl! oraçocs 
A - Pessoal: 
I ) 1 administrador, dia ria ·, .... 

2:!)20$000. 
2) I ajudant ·, gratificação, .. . . 

2:800$000 . 
3) 3 capatazes, salnrio, ....... . 

4: 140$000. Somma, 11 :860$ 
B - Material: 
I ) A1ugueis de ca ·a c terrenos, 

3:800$000. 
2) Conservação de curracs, ha l.• 

600$000 . Somma, 4:400$000 . To-
tal, 16:260$000 . 

Bem fica 
C - Pessoal: 
1) I administrador, dinrias, ... . 

2:920$000. 
2) 1 ajudante, gratificação, ... . 

!:800$000. 
3) ?. capatazes, salari o, .... .. . 

2:880$000. Sornma, 10:600. 000 . 
D - Material: 
I) A lu gueis de casa c terrenos, 

4:440$000. 
2) Conscrvaçf•O de curracs, etc. 

fi00$000 . Somma, 5:040$000. To-
ta l, 15:640$000. 

Passa Quatro 
F. - Pessoal: 
I) 1 administrador, dia rias, . . .. 

2:920$000. 
2) I ai udantt, ~! ra tificação , .... 

4:800$000. 
3) 2 capatazes, 2: 160$000 . Solll · 

ma. 9:880$000. 
F - Material: 
1) o n srrvaç~o de curracs. etc. 

fi00$000. Somma, 10 :480$000 . 
Livramento 

G - Pessoal: 
I) 1 administrador, dia rias, . ... 

2:920$000 . 
2) 1 aj udante, gra tificação, ... . 

4:800$000 . 
3) 2 capatazes, I :400$000. Som-

ma, 9: 160$000 . 
H - Matcrinl: 
I Conse rvação de curracs, etc . 

600$000. Sorn ma , 9:760$000 . 
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' 
Curvcllo 

I - Pcs ·oal: 
I ) I adrni ni trauor, dia ria , .... 

2:020$000. 
2) I ajudante, gra ificaçfio, .... 

4:H00$000. 
omma, 7:720$000 . 

J - Material: 
I) Con ervação de cu rracs, etc. 

G00$000. 
2) Aluguel . de casa, 960$000 

Somma, 9:280$000. 
S. Sebastião do Paraíso 

K - Pessoal: 
I) I ad ministrador, dia rias, .... 

2:920$000. 
2) I ajudante, gra tificação, . . .. 

4:800$000. 
3) I capataz. I :800$000 . 
L - Material: 
I) Conse rvação de cu rraes, etc. 

600$000. Somma, 10:120$000. 
Paraisopolis 

M - Pessoal: 
I) I administrador, dia ri as, . ... 

2:920$000. 
2) I ajudante, gratificação, .... 

4:800$000 . 
3) 3 capatazes, 3:240$000 . 
N - Material: 
I) CQ nse rvação de cu rraes, etc . 

600$000. Somma, I I :560$000. 
Sitio · 

O - Pe soal: 
1) 1 adm inistrador, dia ri as, . ... 

2:920$000. 
2) 1 ajudante, gratificação, .. . . 

4:800$000. 
3) 2 capatazes, 2:232$000. 
P - Material: 
I) Conservação de curraes, etc . 

600$000. 
2) Augueis de casa, I : 120$000 . 

Som ma, I 1 :752$000 . 
Além Parahyba 

Q - Pessoal: 
1) I adminbtrador, dia ria ~ •. . .. 

2:fl20$000 . 
2) I ajudante, grafi ficação, .... 

4:800$000 . 
::1 ) 2 capatazes, 2: 160$000 . 
R - Material : 
I) Conservação de cu rraes, etc. 

600$000. 

2) Aluguel de casa, 840$0 
omma, I I :320$000. 

Campo Bello 
- Pcs ·oal: 

I) I admi nistrador, dia rias, . ... 
2:920$000. 

2) I ajudant , gra tificação, .... 
4:800$000. 

3) I capataz, I :080$000. 
T - Material: 
I) Conse rvação úc curracs, etc. 

600$000. 
2) Aluguel de casa, 9fi0$000. 

10 :360$000. Total, 11 6:532$000 . 
Recapitulação: 

Pessoal, 98:332$000. 
Material, 18 :200$000 . Somma, .. 

11 6:532$000. 
Verba 12 

A) Aoosentados e reformados: 
1) Apnsentados, R08:4 11 $054. 
2) Reformados, 299:920$8!12. 

Votada para 1923, 1. 11 0: 122$6fi l; 
orçada para 1924, 1. 108:3] 1$956. 
Pede-se para menos, 1 :790$705. 

Observação . Pede-se par a me-
nos 1 :790$705 neta inclusão de 
aposentados e refo rmados em 1924 
e peta exclusão de outros dclles, 
por fa llecimento. 

Verba 13 
Gratificações addicionaes por 

tempo de serviço: 
Ao director da Fiscalização, .. .. 

1:320$000 . 
Ao contador, 1 :020$000. 
A quatro ( 4) chefes de secção, 

a 840$000, 3:360$000 . 
A 1 primeiro offi cial , 690$000 . 
A 1 fi scal de rendas, 900$000. 

Somma, 7:290$000. 
Verba 14 

juros de emprcstimos, dcposi tm: 
e cauções: 

1) juros de emprestimos de or-
phãm;. 77 :364$341. 

2) juros de depositas na Caixa 
Economica, 793:624$690. 

3) juros de cauções: 
a) de· cxactores, 2:627$066. 
h) para ga rantia de contractos, 

15:000$000. 
4) Juros de depositas, ... ..... . 

ti :383$903. Som ma, 900:000$000. 
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Verba 15 
txpcdi ntcs e publicaçtics: 

I) Ma teria I de cxpctl icn te, .. . . . . 
20 :000$000. 

2) Puhlicaçties de leis, regula-
me nto~ c diverso!i, 10:000$000. 

T rnnsportcs c c a r retos, . . .. . . . . 
30:000$000 . omma, fiO :000$(XXl. 

Verba lô 
ausas da Fazenda: 

1) Para custnl>, honorarios c des-
pesas diversas, 50:000$000 . 

Verba 17 
cguros, 30:000$000. 

Verba IR 
l~estit ui ç!ics: 

Reposiçücs de verbas de exerci-
cios encerrados e sa ldos en tregue:. 
a cxnctorcs, dl! exercícios anterio-
res, 200:000$000. 

Verba 19 
Excrcicios findos, 50:000$000. 

Verba 20 
Despesas cvcntuaes, 20:000$000. 

Verba 21 
Fisca li zaçfio da loteria : 
Fisca li zação da Loteria do Esta-

do, de nccordo com o contracto de 
16 ele maio de 1923, em virtude do 
dec. n. 6. 227, de 29 de novembro 
de 1922 : 

A) Pessoal: 
1) 1 fi scal, 12:000$000. 
2) 1 a iudante do fi scal, 

6:000$000 . Somma, IR:000$000 . 
Verba 22 

Auxili o para calçamento da ca-
pitnl elo Estado. 240:000$000. 

Somma total, 19.301:250$756. 

Secretaria da Agrlmlfura 

Verba 1 
Secretaria de Estado 

1) Directoria de Viação e Obras 
Publicas: 

A) - Pessoal effectivo: 
1 Secretario de Estado, . . ..... . 

30:000$000 . 
1 official de gabinete, 9:000$000. 

I aux ili nr Jurídico, 13 :200$000 . 
1 dir ctor, 13:2 $000. 
1 chefe technico, 10:200$000 . 
2 ch fes de !lecção, a 8:400$000, 

I u: R00$000. 
2 primeiros officiacs, a fi :OOO$, 

13:800$000. 
2 segundos offi cincs, n 5:700$, 

11 :400$000 . 
3 amanucn!ics. a 3:200$000, . .. . 

12:600$000. 
1 desenhista architecto, ... .. . . . 

7:200$000. 
1 desenhista . 6:900$000. 
10 engenheiros d t.• classe, n 

R :400$000, 84:000$000 . 
10 enQ'enheiros de 2. • classe, a 

fi:900$000, 69:000$000. 
5 condur. fores dr ohrns de I." 

elas." , a 3:900$000, 19:500$000. 
4 conductorcs de nhrns dr 2 . • 

classe. a 3 :000$000, 12:000$000 . 
1 porteiro, 2:760$000 . 
4 contin uas, a 2: 100$000, . .. .. . 

8:400$000. 
!í servrntes, n 1 :740$000, ... .. . . 

8:700$000. 
B) - Pessoal contrartado: 
IR enl"e nheiros, a 6:600$000, . .. 

11R :800$000. 
1 desenhista, 3:600$000. 
6 pratir;mtcs, a 2:400$000, . . ... 

14·400$000 . 
1 auxiliar de desenhista, ..... . . 

1:200$000. 
3 sr rventes, a I : I 00$000, .... . .. 

3:300$000. 
2 "chau ffeu rs':, a 2:760$000, .. .. 

5:520'1\000. 
1 iudan te de "chauffeur", ... . . 

1:200$000 . 
1 mestre de obras, 5: 100$000 . 
C) - Addidos: 
1 chefe de secção. 6:500$000. 
O) - Gratificações regulamen-

tares : 
1) A 2 auxili11res de -gabinete, n 

1:200$, 2:400$000. 
2) Ao auxiliar da Secçiío Tcch-

nica, 1 :200$000 . 
3) Gratificação aos sub'R titutos 

quando os substituídos nada per-
dem, 2:000$000. · 

4) 10 % addicionaes ' a 2 chefes 
de secção, 1:490$000 . 



5) 10 Cfi adtlicionncs no port i· 
r o, 27fi$000. 

E) - larias: 
I) Diarias regulam ntarcs, .... . 

5:000$000. Somma, 520:646$000. 
F) - Material: 
I) Conducção a ft111 cc ionari os 

em se rviço publico, 10:000$000. 
2) llluminação c tclephones, . . . 

2:000$000. 
3) Custeio do autornovcl da Se-

cretaria, 6:000$000 . 
4) Auxilio ao pessoal subalterno 

para acquisição de uniformes, .... 
7:500$000. Somrna, 25 :500$000 . 
rotal , 546: 146$000 . 

11) Directoria da Agricultura , 
ferras c Colonização 

A) - Pessoal effectivo: 
I director, 13:200$000 . 
4 chefes de ~ccção, a R:400$000. 

:n :600$000 . 
4 primeiros officiaes, a 6:900$, 

27 : 600$000 . 
4 segundos officiaes, a 5:700$, 

22:800$000 . 
4 ama nuenses, a 4:200$000, . . .. 

I fi:800$000 . 
1 almoxarife, 5:700$000. 
B) - Pessoal contractado de ac-

cordo.com o art . 36 do Reg. n. 
4.35 1,, de 1915: 

I ajudante do Almoxarifado, . .. 
2:760$000. 

I auxilia r do almoxarife, .... . . 
2:400$000. 

I empregado do Almoxarifado, 
9fi0$000. 

I se rvente do Almoxarifado, .... 
1:740$000 . 

C) - Extranumerarios: 
D) - Gratificações regulamen-

tares: 
8 pratica ntes, a 2:400$000 . ... . 

19 :200$000, I 

1) 10 lf'r addicionaes ao director, 
1 :::120$000 . 

2) Gratificação aos substitutos, 
quando os substituídos nada per-
dem. 2:000$000. 

E) - Di arias: 
1) Dia rias regulamentares, .. .. . 

3:000$000. Somma, 153:080$000 . 
f) - Material: · 
1) Conducção a funccionarios 

em serviço publico, 4:000$000. 

Sommn total, 157:000$000. 
111) Dircctoria da lndm;trin c 

Commcrcio 
A) - P . soai cffcctivo : 
1 dirccto r, 13:2 $000 . 
3 chefes de r.ecção, a 8:400$000, 

25:200$000 . 
3 primeiros officiaes , a ô:flOO$ 

20 : 700$000 , 0 
I 

2 segundo. officiacs, a 5:700$, 
11:400$000. 

3 amanucnscs, a 4:200$000 . ... 
12:600$000, I 

B) - Contractados: 
I auxi li ar, 5:060$000 . 
2 praticantes, a 2:400$000 ..... 

4:800$000 , I 

C) - Gratificaçries regulamen-
tares: 

10 % addicionaes a um chefe dr 
secção, 840$000. 

D) - Diari as: 
Dia rias regu lamentares, ... . . . . . 

3:000$000 . Somma, 96:800$000. 
E) - Material: 
Conducção a funccionarios em 

se rviço publi co. 4:000$000 . Som-
ma, 100:800$000 . Total, ... . . . .. . 
804 :026$000 . 

Verba 2 
Obras Publicas 

A) - Pe.soal: 
I) Sa1arios ao pessoal da ferra-

ria do Estado. 6:000$000 . 
2) Salarios ao carpinteiro do Es-

tado, 2:240$000. 
3) Salarios ao pessoal encarre-

Q"a do dos jardins. dos edifícios pu-
blicas da Capitnl, 3:800$000 . 

4) Sala rios ao pessoal enca r re-
gado da conservação dos edifícios 
publicas da Capital, 80 :000$000 . 

5) Diarias aos engenheiros c 
conductores de obras, 50:000$000. 
Som rn a, 142:040$000. 

B) - Materi al: 
1) Construcção e reparação de 

pontes. 2. 000 :000$000 . 
2) Construcção de cadeias , fo-

runs c outros edi fí cios, 500:000$00n. 
3) Conservação de proprios do 

Estado. 200:000$000. 
4) Compra de material para a 

ferraria, carpintaria e com;ervação 
dos edifícios publicas da Capital, 
30:000$000. 
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5) Conducçiio aos cngcnh iros c 
conductorcs de obras, 20:000$ . 

omnw, 2.750:000$000. Total , ... 
.802:040$000. 

Verba 3 
lnsti tutOli gricola!< 
I) João Pinheiro 

A) - Pcssoul effcctivo: 
I) I dircctor, 6:000$000. 
2) I mestre de cu ltu ra, , ...... . 

::!: fí0$000 . 
3) I profc .. o r de traba lhos ma-

1111aes, ::l :450$000 . 
4) 1 profe so r prima rio, .... .. . 

2:760$000. 
5) 4 chefe. de pavilhão, a 2:400$, 

!) ; 600$000 . 
. fi) 2 professoras primari as ad-
J1111 Ctas, ::l :456$000 . 
'> 7) I escriph11 ario almoxarifc, . . . 
w: 1 60$000 . 

8) I professo r de musica ... . . . 
1 :440$000 , I 

f)) I professor de desenho, . .... . 
I :-140$000. 

lO) 1 .rruarda , 1:440$000 . 
R) - Pessoai contractado: 
I) Empregados internos do esta-

belec imento, 8:520$000 . Somma, . . 1 
44:3 16$ooo . I 

C) - Material: 
I) Alimentação aos alumnos ... 

fi I :840$000. I 

2) Vestuario para os alumnos 
14:400$000 , I'' 

3) llluminação e telcphone 
2:fí20$000 . , ... .. 

4) Expediente, 360$000 . 
5) Hygiene, 2:160$000. 
6) Combustível, 1 :440$000 . 
7) Material ciidactico, 1 :800$000 . 
8) Material de lavoura 

I :200$000 . ' ..... .. 
9) Tratamento de animaes fl00$000 , 'I • ' • " 

10) Diversões, 600$000. 
11) Eventuaes, 3:600$000 . 
12) Moveis e utensílios, . . . . , . .. 

I :560$000 . 
13) Medicamentos, 1 :800$000. 

Somma. 83:880$000. Total 128: 196$000, I ' ' • • ' • ' 

11) D. Bosco 
A) - Pessoal effectivo: 
1) 1 director, 5:400$000. 

B) - Pc!<soal contractaclo : 
I) I rn cstr' d cultura, ..... . . , 

3:450$000 . 
2) I prof sso r primaria, .. , . . . .. 

I :440$000. 
3) I profcs.c;o r de dcs nho, ..... 

I :440$000 . 
4) I mestre de ferra ria ,, ..... , . 

1:440$000. 
5) I mestre de sapatnrin,, ..... . 

I :440$000 . 
6) I mes tre de alfaiataria, ..... . 

I :440$000. 
7) I mestre de se lia ria,, .. ... . 

1:440$000. 
8) I chefe ele pavi lhão, ...... . . 

2:160$000. 
9) I professor de musica, ... . . . 

720$000 .. 
10) 1 auxi li ar de cscr ipta, .... . . 

720$000 . 
ti) Empregados internos do cs-

tnbelecimento, 2:520$000. 
C) - Salarios e peculios, .. . . . . 

1:200$000. Somma, 24:8 10$000 . 
D) - Material: 
1) Alimentação aos alumnos, .. . 

25:920$000 . 
2) !Iluminação e telephoncs ... 

340$000 . I 

3) . Expediente, 420$000 . 
4) Hy f!' iene. 1:200$000 . 
5) Combustível. 960$000. 
6) Material didactico, fi00$000. 
7) Material para lavoura , . . ... . 

2:400$000. 
8) Tratamento de animacs, ... .. 

600$000 . 
9) Material para officinas, ..... 

2:400$000, I 

10) Vestuario, 7:200$000. 
11) Di~ersões, 300$000. 
12) Eventuaes, 1 :800$000 . 
13) Moveis e utensilios, ti00$000. 
14) Medicamentos•. 1.200$000 . 

Somma . 45:940$000. Total . ..... . 
70 :750$000 , I 

111) Bueno Brandão 
A) - Pessoal effedivo: 
I) I direc tor, 5:400$oo0. 
B) - Pes~oa l contractado: 
I) 1 professor prima rio, . : . ... . 

2:160$000. 
2) 1 mestre de ferraria , ....... . 

1:340$000. 
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3) I mestre de cultu ra, ....... . 
3:450$000. 

4) J mcstr de sapatarin, ... . . 
I :440$000. 

!i) I professor de musica, ..... . 
I :440$000. 

fi) I professor de trahnlhm; ma· 
llllíl S, 2: 1fi0$000. 

7) I medico, 950$000. 
8) J auxiliar de escripta, ..... 

720$000. 
9) E1f1pregado. in ternos do csta-

hclccimcnto, 5:280$000. 
C) - alarias e pcculios, .... . . 

I :200$000. Somma, 25 :fi40$000. 
O) - Material: 
J) Alimentação aos atum nos, .. . 

20:088$000 . 
2) I Iluminação c telcphoncs, .... 

31i0$000. 
3) Expediente, 420$000. 
4) Hygie ne, n00$000. 
5) Combustível, 480$000. 
ô) Material tlidactico, 480$000. 
7) Material para lavoura, ..... . 

J :200$000. 
8) Tratamento de an imaes, . . . .. 

fi00$000. 
9) Material para offic in as, .... 

I :284$000. 
lO) Vestuario. 6:000$000 . 
li) Diversões, 240$000. 
12) Eventuaes, I :320$000 . 
13) Moveis e utensilios, 3ô0$000. 
14) Med icamentos, I :200$000 . 

Somma, 34:632$000. Total, ...... . 
!ifl: fi72$400 . 

E) - Eventuaes : 
I) Despesas extraordinarias com 

concertos, etc ., 21 :75fi$000 . Total 
r,c ral, 280:618$400 . 

Verba 4 . 
Apprendi zados Agricolas 
I) José Gonçalves 

A) - Pessoal effectivo: 
I) I dircctor, 4:200$000 . 
8) - Pessoal contractado: 
I) I mestre de cultura, ....... . 

3:450$000. 
2) I professor primaria, ...... . . 

2:160$000. 
3) Empregados internos do esta-

belecimento, I :200$000 . Som ma, . . 
li :010$000. 

C) - Mal ria!: 
I) Alimcntaçfio n . alumnM, ... 

20:08 $ o. 
2) llluminaçüo c t lephone, .... 

I :800$000. . 
3) Expcdicnk, 240$000. 
4) Hygicn , 840$000. 
5) omhustivcl, fifi0$000 . 
fi) Material tlidactica, 3ô0$000 . 
7) Mal ria! pnra lnvoura, ..... 

fi00$000. 
8) Tratamento de animacs, ..... 

300$000. 
!'l) Vestuario, 5:400$000. 
10) Oivcrsilcs , 240$000. 
11) E vcn tua s, 360$000. 
12) Moveis c utcnsi lios, 3fi0$000. 

. 13) Medicamentos, 2:400$000 . 
Somma, 33:648$000 . Total, . . . ... . 
44:658$00~ . 

11) Borges Sampaio 
O) - Pessoal effcctivo: 
I) I director, 4:200$000 . 
E) - Pessoal contractado: 
I) I mestre de cultura, ....... . 

3:450$000. 
2) I auxili ar de mestre de cultu· 

r a, 2: 160$000. 
3) I profesSGr prima ri o, ... ... . 

2: lô0$000 . 
4) Empregado!' internos do esta· 

belecimento, 3: 120$000. Sommn , .. 
15:090$000 . 

F) - Material: 
I) Alimcntaçflo aos alumnm;, ... 

20 :088$000. 
2) llluminação c telcphone, .... 

900$000 . 
3) Expediente, 240$000. 
4) Hygiene, I :200$000. 
!i) Comb ustível, 480$000. 
6) Material didactico, 480$000. 
7) Material para lavoura, ... . . 

2:400$000 . 
8) Tratamento de animae!'l, .. .. 

360$000. . 
9) Vestuario, 5:400$000. 
I O) Diversões, 240$000 . 
li) Eventuaes, 360$000. 
12) Moveis e utensílios, 

480$000. 
13) Medicamentos, 1 :200$000 . 
Som ma, 33:828$000. 
Total, 48:918$000 . 
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111) Barão d • mnargos 
' ) - Pes ·oal cff •ctivo: 
I ) I Dircctor, 4:200$000 . 
H) - Pessoal con tractado : 
I) I Mestre de cultura, ...... . 

~~ : 450$000 . 
2) I Professor prirnario, ... . . . 

2: IGO$ . 
3) I Auxiliar de mestre de cu!· 

tura, 2: 160$ 
4) Empregados internos do cs. 

tabcleci mcnto, 3: $000. 
l) ·- Olarias: 
1) Diarias ao rncstrc de cultura, 

2:232$000 . 
Som ma, 18: 102$000. 
j) - Material: 
1) '/\limcntação aos alumnos, 

11 :346$000. 
2) llluminação e tdephonc, 

900$000 . 
3) Expediente, 240$000. 
4) Hygicnc, '960$000. 
5) Combustível, 480$000 . 
6) Material didactico, 420$000 . 
7) Material para lavoura, .. . . . 

2:400$000 . 
8) Tratamen to de animaeli, · .. . . 

600$000. 
!J) Ves tuari o, 3:000$000 . 
1 O) Diversões, 240$000. 
li) Eventuaes, 360$000. 
12) 'Moveis c utensílios, 360$000 
13) Medicamentos, 1:200$000. 
Somma, 22:506$000. 
Total, 40:602$000. 
IV) Carlos Prates 
I<) - Pessoa l contractado: 
1) I 'Mestre de cultu ra , . ... . . . 

2:760$000 . 
2) I Auxiliar de mestre de cul· 

tu r a, 1 :440$000 . 
Somma, 4:200$000. 
L) - Material : 
Subvenção annual, 7:200$000 . 
Total, li :400$000 . · 
Total geral, 145:584$000. 

Verba 5 ' 
Escola Supetior de Al!ricultura 

r. Veteri naria 
A) - Pessoal contractado : 
1) 1 Director, 48:000$000. 
2) Diurias, 2:000$000 

A. S. -42 

s lllllla , 50:000$000 . 
13) - Material: 
1) crviços da Escola ·e de con-

Mrucção, acqui ição ·de npparclhos 
de phy ·ica c chimica. etc. , 
400 :0 $000 

Total, 450:000$000. 

Verba 6 
fazenda da Oamcllci ra 
.-\) - Pcssonl effec tivo : 
1) I Director de colonia en1 

com missão na Fazenda, 4:140$000. 
B) - 'Pessoal contractado: 
1) Pessoal assa lariado, 

12:276$000. 
2) Salarios e pcculios, 

8:400$000. 
Somma, 24:8 16$000. 
r. l ·- Ma teria!: 
1) Alimen tação de appren:Jize~, 

f',·,l00$000 . 
2) lllum ina:,•ío e tl:lephonc, . . . . 

~00$000. ' 
:n Lenha, 240$000 . 
4) Acquisição de sementes, ... 

600$000. 
5) Acquisição de adubos, . . .. . 

060$000. 
6) Eventuaes, 600$000 . 
7) Moveis e utensílios. 360$000. 
8) ·Combustível, lubrificantes ' e 

conservação de machinas, 600$000. 
9) Compra de machinas, vehicu-

los c concertos de machinismos. 
fi:600$000 . 

Somma, 15:660$000. 
Total. 40 :476$000. 

Verba 7 
Ensino ambulai!le ·agro-pecuario 
A) - Pessoal contractado: 
I) I 'lnspector, 4:800$000. 
2) I !i Mestres de cultura, a . ... 

~ :000$000, -45:000$000 . 
3) 15 Auxilinres de mestre de 

cultura, a 2: 160$000, 32:400$000. 
8) - Diarias: 

I 

1) Dia ri as aos mestres de cu l-
tura. 55:000$000 . 

Somma, 137:200$000 . · 
C) - Material : 
I) Passes c conducção, 

7:!í00$00 . 



2) Transporte de material; · .... 
4:800$000. 

Somma, 12 :300$000. 
Total, 149:500$000. 

Verba 8 · 
Defesa Agrícola 
A) - Pessoal contractado: 
1) 5 Mestr s de cultura, a .... 

3:000$000, 15:000$000. 
2) 5 Auxiliares de mestre de 

cultura, a 2:160$000, 10:800$000. 
8) - Diarias: • 
1) Olarias ao 'me tre de cu ltu. 

ra, 18:000$000. 
Somma, 43:800$000. 
C) - Material: 
I) Acquisição de 'adubos, insc~· 

cticidas, etc. , 30:000$000. 
Total, 73:800$000. 

Verba 9 
Hortos Flor staes 

I) Horto de 8ello Horizonte 
A) - Pessoal effectivo: 
I) 1 Director, 6:000$000. 
2) 1 'Mestre de cultura, ... .. . . 

3: 000'~000 . 
8) -- Fessoal contnc:ado: 
I) Irn:pl'eg·ados JOrm·leiros, 

20:000$000. 
Som ma, 29:000$000. 
C) - Material: 
I) Tratamento de animaes, 

2•:000$000. . 
2)' AcQuisição de machinas e 

fe rramentV~s, 1 :000$000. 
3) Acquisição de adubos e inse-

cticidas, 2:000$000. 
4) Preparo de caixas para 

transpo rte de mudas, t1 :000$000 . 
Somma, 11 :000$000 . 
Total, 40:000$000. 

11) Horto de Nova 8aden 
A) - Pessoal effectivo: 
1) I Director, 6:000$000. 
2) 1 Mestre de cultura, ... . : . . 

3:000$000. 
B) Pes oal contr.actado: 
I) Empregados jornaleiros, 

20:000$000. 
Somma, 29:000$000. 
C) - Material: 
I) Tratamento · de animaes, 

2:000$000 . 
2) Acquisição de machinas e 

ferramentas, 1 :000$000. 

3) Acqui ição de adubo e inse· 
ctic ida , 6:000$000. 

ornma, 'li :000$000 . 
Total ge ral, 80:000$000. 

Verba 10 
crvipo do Algodão 

A) -- Material: 
I) Quota do Estado na despe ·a 

do erviço do Algodão, ........ . . 
100:000$000. 

Verba 11 
Po to. Zootechniuos 

A) - Material : 
I) Custeio com diaristas, forra-

gem, etc., 40:000$000 . 
Verba 12 

Ttnportação c selccção de repro· 
ductores: 

A) - Material: 
I) Importação de reproductores, 

1 00:000$000 . 
2) Selecção de gado nacional, ... 

50:000$000 . Somma, 150 :000$000. 
Verba 13 

Defesa Pa ·toril 
A) - Pessoal contractado: 
I) I veterinari o, 6:000$000 . 
2) 2 auxiliar s, a 2:760$000, .... 

5:520$000 . 
3) 1 auxiliar do Almoxarifado, 

I :872~000. Somma, 13:392$000. 
8) - Material: 
I) Vaccin as c soros para cessão 

a menos do custo, 210:000$000. 
2) Tanques insecticidas, .... . . . 

20:000$000 . 
3) lnsecticid:ts, 20:000$000 . 
4) Despesas com transportes c 

eventu aes, 20 :000$000. Son11na, . .. 
270:000$000 . Total , 283 :392$000 . 

Verba 14 
ementes de forragens 

A) - Materi al: 
1) Acquisição de sementes para 

distribuição pelo cu. to ou él menos 
do custo, 35 :000$@00 . 

Verba 15 
Terrenos Dinmantinos 

A) - Pessofll effectivo: 
I) 1 delegado, 5:280$0@0. 
2) 1 secnetnrio, ·2 :760$000 . 
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B) - Pe soai contractado: 
1) 1 auxi liar, 1 :44 O. Som· 

mn, 9:480$000. 
C) - Matenal: 
1) Objecto~ de expediente, ... . . 

200$000. 
2) Eventuaes, 1 :000 O . om-

rn a, 1:200$ O. Total, 10:6 0$000 . 
Verba 16 

erviço de Minas Rio 
A) - Pe oal contractado: 
1) 1 engenheiro fi cal de jazidas, 

6:000$000. 
2) 1 zelador de lavras de mica, 

1:440$000. 
3) 1 zelador de lavra de mica, 

I :200 000. . 
4) 1 zelador da lavra "Juca VI-

eira", 2:160$000 . 
5) 1 zelador da lavra "Descober-

to", 720$000 . Somma, 11 :520$000. 
B) - Material: 
1) Objecto de expediente, . ... . 

200$000 . 
2) Acquisição de instrumentos 

de engenharia, 10:000$000 . 
3) Eventuaes, 2:000$000 . Som-

ma, 12:200$000. Total, 23:720$000. 
Verba 17 

Medição c divisão de terras pu-
blicas: 

A) - Pessoal effectivo: 
1) 6 engenheiros de districto, a 

6:600$000, 39:600$000 . 
2) 6 escripturarios, 2: 160$000, 

12:960$000 . 
8) - Pessoal contractado: 
1 18 turmas de medição, .... .. . . 

216:000$000. Somma, 268:560$000. 
C) - Material: 
1) Acquisição de instrumentos de 

engenhari a e expediente, 37:600$ . 
Som ma, 306: 160$000. 

Verba 18 
Defesa de Terras e Mattas 

A) - Pessoal effectivo: 
1) 4 fiscaes, n 4:140$000, ..... . 

16:560$000. 
8) - Pessoal contractado: 
1) 1 fiscal, 4:140$000 . 
C) - Dia rias: 
1) Diarias ,regulamenta.res, . .... 

10:000$000. Somma, 30:700$000. 
D) - Material: 

1) Expedi ntc, 2:000$000. Som· 
ma, 32:700$000 . 

Vi!rba 19 
lmmigração 

A) - Pes ial effectiva: 
I) I administrador de Ho pcda-

ria de Immi grante , 3:600$000. 
8) - Pe soai contractado: 
I) l cscripturario almoxarife, ... 

3:000$000 . 
2) I interprete, 3:600$000. 
3) 1 guarda, I :800$000. Som-

12 :000$000 . 
) - Material : 

1) Construcção d um predio pa-
ra Hospedaria de lmmigrantes, ... 
200:000$000. 

2) Alimentação a immigrnntes, .. 
60:000$000. 

3) Assistencia medica e pharma-
ceutica a enfermos e parturiente . 
15:000$000. 

4) Objectos de expediente c ar-
tigos para o escriptorio da Hospe-
da ria, 1 :000$000. 

5) Transporte de bagagen de 
immigrantes, 10:000$000. 

6) Auxilio á União correspon-
dente a 50 % da Hnportanc~a de 
passagens de 3.• c~as e do porto 
de procedencia do immigrante ao 
do Rio de janeiro, etc., ......... . 
1 .000:000$000. Somma, .. . ... .. . 
1:286 :000$000. Total, ....... ... .. 
I :298:000$000 . 

Verba 20 
Nucleo Coloniaes 

I) Colonia "Vaz de Mello" 
A) - Pessoal effectivo: 
I) 1 ncÇ~rreg~do, 3:450$000. 
8) - Pessoal contraotado: 
1) 1 Mestre de cultura, .•... . .. 

3:450$000 . 
2) '1 Empregado permanente, 

1 :080$000 . 
Son~tna, 7:980$000. 
C) - MateriÇ~I: 
1) Custeio, 15:000$000. 
SOI11111fl, 15:000$000. ' 
Total', 22:980$000. 

li) Colonia "Pedro Tóledo" 
D) - Pessoal effectivo: '' ' 
1) 1 Encarregado, 3:450$0ô0. 
E) - Pessoal 'contractado: 
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I r I Empr gado pcrmRn 'lliC, 
805$200. 

Sornma, 4:255$200. 
f) - Material: 
1) Custeio, '2 :000$000 . 
Sommn, 2:000$000. 
Total, :265$200. 

111 ) olonia "Guidoval" 
) - Pessoal t:ffcctivo: 

1) 1 'Encarregado, 3:450$000. 
H) - Pessoal contractado: 
I) I Mestre cin' cultura, . ..... . 

3:450$000. 
2) I Empregado permanente, 

841$800. 
Somma, 7:741$800. 
I) - Material: 
1) Custeio, 5:000$000. 
Somma, 5:000$000. 
Total, 12:741 $800. 
IV) Colonia "David Campista". 
J) - Pes ·o ai cffectivo: 
I) 'I Encarregado, 3:450$000. 
I<) - Pessoal contractado: 
I) I Empregado permAtwnte, 

900$000. 
Sornma, 4·350$000. 
L) - 'Material: 
I) Custeio, 8:600$000. 
Somma, 8:600$000. 
Total, 12 :!:l:i0$000. 
V) Colonia- "Alvaro da Si lveira '' 
M) - Pessoal effectivo: 
I) ' I Encarregado, 3:450$000. 
N) - Pessoal cuntractado: 
f) 2 Auxiliares de administrn-

~·ào, a I :800$000, 3:600$000. 
2) 2 Mestres de cultura, a 

3:450$000, 6:000$000. 
Somma, 13 :950$000 . 
O) '- Material: 
I) Custeio e conclusão da fun-

dação, 50:000$000. 
Som ma, 50:000$000. 
Total. 63:950$000. 
VI) Cofonia "Padre José Bento" 
P) - Pessoal: 
I) I Engenheiro em commissão 

encarregado das obras de funda-
ç<io, 6:000$000. 

2) 'I Encarregado, 3:450$000. 
Q) - Pessoal contractado: 
I l I Auxiliélr da adminigtraçãu :! : 1 (i0$000 , I 

2) I Mestre de cultura 
J :450$000, 0 

I 

) I Agrlm nsor, 3: 0$ 
R) - Olarias: 
I) Dia rias ao encarregado án 

fundação, 2:920$000 . 
2) 'Dinrins ao agrimen or, 

I :8 0$000 . 
Somma, 23:380$400. 
) - Material: 

1) Custeio dél s obras dc f.•nda-
ção, 200:000$000. 

Smnma, 200:000$000. 
Total, 223:380$000. 

VII) Coloni a ''Francisco Sá'' 
T) - Pessoal: 
I) I Engenheiro em 'commi:;..;ão 

~;:ncarregado rJ ns obra - de fttnd n-
ção, 6:000$000. 

2) I Encarregado, 3:450$000. 
U) - Pessoal contractado: 
1) 2 Agrimensores, a 3:600$000, 

7:200$000. 
2) I Mestre de cultura 3:450$000, I ' ' •'''' 

V) Oiarias: 
! ) Diarias ao encarregado da 

fundação, 2:920$000. 
2) Diarias nos agrimensores, 

3:600$000. 
Sommn, 26:620$000. 
W) - Material: 
1) Custeio das obras de funda 

ção, 150:000$000 . 
Somma, 150:000$000 . 
Total, 176:620$000. 

VIII) Colonias cnlilllt:ipadas 
X) - Pessoal : 

, 1) I Zelador 'da c lonia VargL'll l 
Grande, l :S00$000 . 

2) l Zelador da colonia Wenccs· 
lau Braz, l :800$000 . 

. 3~ l Zelador da colonin Major 
Vtwa, I :800$000. 

4) l Zelador da colonin Lonsr•-
lhei ro Joaq uim Delfino, I :800$000 .. 

Sommn, 7:200$000 . 
Total. ·7 :200$000. 
IX) Inspectoria de Terras e Co-

lonização 
Y) - Pessoal em commissão: 
1) l lnspector de 'terras c colo-

llização, . 12 :000$000. 
Z) - Oiarias: 
I) Diarias ao inspeclor de t ~ r .. 

r.1s 1 coloniznçiío, 3:000$000. 
Somma, 15:000$000 . 
Total, 15:000$000 . 
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AA) - J\ddido : 
I) V •ncim nt d um mcstrt 

d • cuitura 'addid i1 ecçfi cl • O· 
t oni za~,~ o, 3:450$ . 

2) V ·ncimcntos de 11 111 1111.:slre 
de cultura adtlido, 3:45U:ti000. 

~; , llHTIU, 6:000$ Ü. 
Total gernl, 547 :977$ 

Verhn 21 
Protecçfio nos lvicolas 
A) - P ssoul c ntraclado: 
I) Gr:1tificnção no 'zelndrJr da 

colonia indígena do "ltnmbnrury". 
iú em:utci1wd:] . 1 .~co~ooo . 

Son11nn , I :SOt .$000 
BJ - Mnt •ri :• l: 
I) Despesas v:1r;n~ 'com oho·::t~ 

ueccssarias ·aos prcdios publicas 
da colonia, ncquisiçfio de medica-
mentos, roupas, gcncros alimentí-
cios ·e objectos de presente nos 
selvicolas, 5:000$000 . 

Somma, 5:000$000. 
Tota l, 6:800$000. 

Verba 22 
Estradas de Rodagem 
A) - Pes. oal effectivo : 
I) 4 Fe itores de estrada, a 

2:760$000. li :040$000. 
8) '- Pessoal contractado: 
I) I Engenheiro-chefe de se-

cção, 8:400$000. 
2) I Auxiliar technico, . ...... . 

6:000$000. 
3) I 'Desenhista. 4:600$000 . 
4) 2 Escripturarios, a 4:600$000. 

9:200$000. 
5) 1 Auxiliar de escri pta, . .. . . 

1:800$000 . 
6) ·t Feitor de estradas, .....• 

2:400$000. 
C) - Oiarias: 
1) Diarias aos engenheiros e 

conductores de ob rn g, 15 :000$000. 
. Som ma. 58:440$000. 

O - Material: 
1) Construcção c reparação de 

estraclns, 750:000$000. 
2) Conservação de e, Iradas, . . .. 

150:000$000 . 
3) Acoui ição de in. trumentos 

de engenharia, machinas c ferra-
menta!'. 100:000$000. Som ma, ... . 
1.000:000$000 . Total, . . .... .. .. .. 
1.058:440$000. 

V rba 23 
R~d ui-Min irn 

A) - P S..'iOnl ff tiv : 
1) 1 . • Divisão, 334 :4 8$000 . 
2) 2.• ivi ~ii o , 1.2 1:111 $fi00 . 
3) 3. • i visão, 1 . 16:797$ 
4) 4. • Di vi. iío, I . 849 :00 $ 

omma, 5.206 :405$200 . 
B) - Materi:1 l: 
1) Ocspesns gcrncs d:1 I . • Divi-

são, 94 :700$000 . 
2) O . pesas gera s d:1 2. • Oivi-

. [lO, 180:000 000 . 
3) O spesas I! raes da 3. • Di vi-

. iío. 2. 632: $000 . 
4) Despesas ge raes da 4. • Divi-

são, 670 :000$000. mma, .... : . . 
3.57ó:700 000 . Total, ........ .. 
8. 783 :105$200 . 

Verba 24 
Estrada d Ferro PnracatÍI 

A) - Pes. oal: 
1) Pegsoal administrativo, . .... . 

1 . 000 :000$000 . 
8) - Material: 
1) Expediente, 30:000$000. 
2) Custeio e acquisição de mate-

rial fixo, rodante, etc .. 500:000 000. 
3) Eventuaes, 100:000$000. Som-

ma. 630 :000$000. Total, .. ······· 
I . 630 :000$0000 . 

Verba 25 
Fiscalização de E. IradA!' de 

Ferro 
I) E. F. Leopoldina 
A) - Pessoal effectivo: 
1) t engenheiro chefe, . · · · · · · · 

12:000$000. 
2) 2 ajudante!' de 1 . • ela .. e, a 

9:000$000, 18:000$000. :n 2 ajudantes de 2. • ela. c, n 
8:000$000, 16:000$000 . 

4) 2 escripturario , a 3:600$000, 
7:200$000. 

5) I servente, I :100$000. 
8) - Olaria~: 
1) Dia rias regulamentares, ... . . 

I 0:000$000. Som ma, 64 :300$000 . 
C) - Material : 
I) Exoediente, 3:000$000. 

11) E. F. Morro Velho 
O) - Pessoal effectivo: 
1) 1 engenheiro fiscal (gratifica-

~ão), 1:200$000. 



111) E. P. Máchad n 
E) - Pe o ai effectivo: 
I) I en nh iro fi . cal (grn tificn-

çiio), 1:2000 000. 
IV) E. F. Espera a Tr Pontns 
P) - P oal effectivo: 
I) 1 engenheiro fi scal (gratifica-

ção), 1:2 $000. 
V) E. F. Morro do Ferro 

) - Pe onl effectivo: 
I) 1 engenheiro fiscal (gratifica-

ção), I :2 $000. omma, ........ 

Verba 27 
rviço Met orologico 

A) - P ssoal e ff~ctivo: 
1) 1 ngenheiro ch fe, .... .. .. . 

9:240$000 . 
2) 2 a istente , a 6:600 000, ... 

13:200$000. 
3) I in pector, 5:280$000. 
4) 1 cripturario, 4:200$000. 
5) 1 auxiliar, 2:760$000. 
6) 1 observador, 2:4 4$000. 
7) 2 dactylographo , a 2: I 60 , 

4:320$000 . 
72: I 00$000. 

Verba 26 
Commis ão Geographica 

logica 

) I servente, I :740$000. 
9) Pessoal da rMe meteorologi-

eo- ca, 52:800$000. 

A) - Pes oal effectivo: 
1) 1 engenheiro chefe, .. . ..... . 

19:800$000. 
2) I triangulador, 9:240$000 . 
3) I geologo, 9:240$000 . 
4) 4 topogrlphos, a 6:600$000, 

26:400$000. 
5) 1 desenhiQta, 6:000 000. 
6) 1 escripturario, 4:200$000. 
B) - Contractados: 
1) 1 triangulador, 8:400$000 . 
2) 4 topogmphos, a 6:0000 000. 

24 :000$000. 
. ::!) 1 desenhista, 5:000$000. 

4) 1 engenheiro encarregado de 
medição de aguas. 6:000$000. 

5) 1 encarregado da turma de 
perfmação de poços, 4:800$000 . 

6) 1 servente, 1 :440 000 . 
C) - Diari m:: 
I) Diarlas regula111entares, .... . 

::10:000$000' 
2) Desnesa~ com 12 turt11as, .. . 

40:R00$000 . bnima , 19!'ít::!20$000 . 
D) - Material: 
1) Trataniento de' anl h1a cs, . .. . 

!l:000$000. 
2) Passes, trnnsnorte~. corretos 

c telcl1tamm as. 14 :Odd$000. 
3) Expediente. 3:000$000. 
4) Publicnrõcs. 15:00$000 . 
!'í) Acquisiçãn de instrumentos, 

animncs c ferrnmenta A, I :000$000. 
6) Tuho~ PHTfl revestimc11to ·de 

pocos, IO :OOO$GOO. 
7) Eventufles, 5:000$000 . Som-

mn . 73 :000$000 . Total, . . . .. .. .. . 
268:320$000 . 

B) - Olarias: 
1) Dia rias regulamentares, .. ... 

4:000$000. Somma, 100:024$000. 
C) - Material: 
I) Expediente, 1 :073$000 . 
2) Publicações, 6:000$000 . 
3) Reparação de po tos, . ..... . 

6:000$000. 
4) Montagem de novos postos, . . 

7:000$000. 
5) Construcção de abrigo~ , . . .. 

3:000$000. 
6) Acquisição de apparelhos, ... . 

6:000$000 . 
7) Acquisicão de livraR e reviR-

tas, 1 :000$000. 
8) Acquisição de moveis, ...... . 

1:000$000 . 
9) Passes e transportes, ...... . 

6:000$000. 
10) Eventuaes, 6:200$000. 
1 1) Reparação de apparelhos, ... 

1:000$000 . 
12) Serviço hydrometrico, ..... . 

::1:000$000 . Somma, 47127:l$000 . 
Total, 147:297$000 . 

Verba 28 
Estancias Hydro-Minern es 

A) - Pe~soal effecfivo : 
1) 1 fi scnl gera l, 12:000$000 . 
2) 1 fiscal da estancia de Ca-

xambli . 2:500$000. 
~) (Jratificaçõe~ regulamentares 

a 5 prefeitos, a ~ : 000$, 15:000$000. 
ommn, 29:500$000 . 
B) - Material: 
1) Expediente, 200$000. Total, 

29:700$000 . 
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Verba 29 
Acqulsição de mnchina ngrico-

lns, adubos e in cticidas 
A) - Material: 
I) Machina t: ferrnm ' nlll ); agri-

c las, 350:000$000 . 
2) Semente , 20:000 . 
3) Adubo c insccticidas, ..... . 

30:000$000 . omma, 400:0QO$ 
Verba 30 

erviço Anti- phidico 
A) - Material: 
1) ubvcnção e f rnecimento de 

cnixas e laços ao In. ti tuto "Eze-
quiel Dias", 48:000 000 . 

Verba 31 
ubvençõc 

I ) E cola de Engenharia da Ca-
pital, 50:000$000. 

2) In. tituto de Chimica, ....... . 
~0:000$000 . 

3) Insti tu to Electra-Te hnico e 
Mechnnico de ltajubá, 35:000$000 . 

4) Escola D. Bosco, de Cachoei-
ra do Campo, 15:000$000. 

5) Escola Agricola de Lavras, . . 
I O :000$000 . 

6) Escola Mineira de Agronomi a 
e Veterinaria, 10:000$000 . 

7) Apprendizado Agrícola do 
Gymnasio Leopoldlhen é, . ... .. . . . 
3:600$000. 

8) Cotlegio Agrícola S. Fran-
cisco, de Conceição do Serro, ..... 
3:600$000 . 

9) ervi ço de navegnção do rio 
Paracatli, 30:000$000. Somma, ... 
207:200$000' 

Verba 32 
Expansão Economica 

I) Serviço de expansão economi-
ca, 500:000$000. 

Verba 33 
Exercícios findos 

I) Despesas de exercícios encer-
rados, 20:000$000. 

Verba 34 
Passes e trat1sportes 

A) - Material: 
I) Despesas com passes e ttrtn. -

portes das 3 Dlrectotla 1 .. ••••..• 
60 :000$000, I 

Verba 35 
Expediente telcgramma 

A) - Material: 
1) Acqui içao de ar ti os de ex-

pedien te de peso com sello. c 
telegrammas d 3 Di r ctorias, ... 
!10: 000$000 . 

Verba 36 
Eventuaes 

A) - Material : 
I) Despesas imprevistas, .... . . . 

50:000$ O. Total, 21.07 :635$000. 

TABELLA EXPU AT IVA DA 
RECEITA 

Quadro da renda comparada nos 
tres ultimas exerci cios: 1920, 
1921 e 1922 

Titulbs de renda 
Rehda ordinaria 

1 - Renda dos imposto : 
1) Direitos de exportação: 
a) Imposto ad-valorem, em 1920, 

23.597:277$326; em 192 I , ...... .. 
28.559:357$699; etn 1922, .... .. .. 
26 .630:553$981. Médias, . .. ..... . 
26.262:396$335. 

b) Imposto sobre ouro c din man· 
te, m 1920, 258:404$744; em 1021, 
553:638$822; Chl 1922, .. , . .. .. , ., 
603 :526$762. Médias, 471 .856$776. 

c) Sobre-taxo do café, em Hl20, 
3. 341 :335$039; ehi 1921 , ........ . 
0.381:6 9. 162; em 1922,.: ...... . 
5. 602:970$776. Médias, ...... . .. : 
5.108:664$992. 

d) Sobre-taxa do man~an ez, etn 
1920, 189 :341$800 ; em 1921 ; .... . 
399:971$900; ~h1 1922, ''. ' .. ' .. . 
317:660$200. Médias, 302 :324$633. 

c) T11xa de passagem . . . 
2) lh1posto iêrritorlal, eln I 920 

2.223:763$362; en1 1921, ... ,.,. ,. 
2.289:400$062; em 1922, ........ . 
5. 189:374$868. Médins, .. ... . ... . 
3 ' 234: 179$434' ' 

3) Imposto de indn~tri as e pro• 
fi ssões, em 1920, 2. 71 4:388$928; 
em 192 1, 2.676:635$ 138; em 1922, 
2. 729:498$683 . Média R, .. 1 • • •••• 

2.706:840$916. 
4) Imposto de bebidas, th 192 , 

3.273:979$295! en1 1921, ...... ; ,, 
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:l. 4:lO :086$445; em 1 022,.. .. .. .. . I 
3.0 1 ::J5r.$771. Médias, ..... . . . . 

2 - nd:t. pntrimonia . : 
15) Arrendamento dos t rr n . 

dinmantinos, em 1920, 15:4 1$544· 
l'n1 I ~ I , 17: 19::'$ 4 ; m I 22, .... 
10:5!17 513. Médias, 17:427$502. 

3.26 1:607$170. 
5) lrnp ·to dt• frnnsmi !'ti int r-

vivos, •n1 1020, 4 .40~:047$337; em 
Jt2 J, :·UYô :RS I 920; Clll I !)2~, . .. . 
3.725:036$807. M dins, ..... .. . . 
3.904:655$355. 

6) Imposto de transmissão causa-
mortis, crn Hl20, I . 75 :903$7 1 O; 
em 192 1, I . 69G :396$832; m 1922, 
1. 30:0 7$253. Médias, ... ... .. . 
I . 761:795$93 1. 

7) Imposto de novos c velhos di-
r i tos, em I 920, I . 582:8 17$459; 
em 11)2 1, I .G55 : !96$3 11 ; em 1922, 
1. 602:0 10$634. Médias, ......... 
1.61:i:34 1$4ô . 

8) Im posto do sello: 
a) ello, custas judiciaria. e 

emolume ntos, em 1920, ........ . . . 
1.947:207$262; em 192 1, ....... . . 
1.956:2'63$702; em 1922, ........ . 
1.966:096$108. Médias, .. ..... .. 
I . !)56:522$357. . 

b) Sello de garantia de aguas 
minerae.o;, em 1920, 82:323$500; em 
192 1, 88 :313$500 ; em 1922, ...... . 
91:142$220. Médias, 87:259$740. 

9 Im posto sobre pa agens ferro-
viari as, em 1920, 1.229:416$546; 
em 192 1, I . 147:697$966; em I 922, 
I : ~26 : 596$453. Média. , .... . . .. . . 
1 .301 :236$988. 

10) Taxas dr feiras de gado, em 
I 920, I 96:004$300; em 192 1, . . ... . 
211 :493$200 ; em 1922, 248:333$700. 
Médias, 218 :610$430. 

11 ) Taxas de di versões, em 1910, 
318:682$532; em 192 1, .. ....... . 
320:813$ 151 ; em 1922, ..... . ... . 
334:437$800. Médias, ..... . . . ... . 
324 :644$494 . 

12) Taxa de estatistica, em 1920, 
19:934$330; em 192 1, 16 :440$800; 
em 1922, 36:288$ 198. Médias, .... 
24:221$109. 

13) Taxa nddicional de 10 %, 
em 1920, 1.5 12 :902$460; em 1921 , 
1. 420:340$984; em 1922, ........ . 
1 . 454~ 539$733 . Médias, ... . . . . . . 
1 . 462:594$392. 

14) Taxa de viação, em 1920, .. . 
629:958$021; em 1921, .......... . 
544:492$603; crn 1922, ........ .. 
664. 227$996. Médias, 609 :892$873. 

I fi) Arrendnm •nto dt' proprius 
do Estado, 111 I 20, 136:646$065; 
em 192 1, 101 :540$760; em 1922, . . 
136:2 11 $:120. M dia. , 124:799$38 1. 

17) Dividendo d titulas c juros 
de npoliccs pertenc nt s ao E ta-
do ... 

3 - l~cndas industriacs: 
18) Renda d:1 l~êde Sui-Min ira. 
19) l~enda d :~ Estrada de Ferro 

Paracatü. 
20) Renda da Imprensa fficia l: 
a) Do "Minas eracs, em 1920, 

311 :601$282; '111 192 1, 279:078$540; 
em 1922, 318:448$725. Média., ... 
303:042$849. 

b) Producção ... 
21) Henda de c. tabelccimcntos 

do Estado: 
a) Estabelecim entos de ensino, 

em 1920, 63:841$273; em 192 1, .... 
61 :615$792; em 1922, 48: 797$450 . 
Médias, 58:084$838. 

h) Institutos di ve rsos. 
c) Estabelecimentos de Assisten-

cia . 
22) Re nda da loteria: 
a) Contri buição fixa . 
b) Quota de lucros. 

Renda cx traordinaria 
23) Empreslimos diversos: 
n) Ju ros de emprestimos munici-

pacs, em I !120, I . 502:319$488; em 
192 1, I .356 :224$325 ; en1 1922, ... . 
I .402:574$336. Médias, . . . .. ... . 
1.420:372$71 6. 

b) Amortização de emprestimos 
municipaes, em 1920, 321 :935$061; 
em 192 1, 403:049$027; em 1922, .. 
302:34 1$94 1 . Médi as, 342:442$099. 

c) Juros e amorti zação de em-
prestimos di versos. 

24) Juros de depositas em ban-
cos, em 1920, 1.1 82:557$444; em 
1921 , 1 .325:306$170; em 1922, . . . . 
1. 239:41 6$467 . Médias, ......... . 
1 . 249:093$360 . 

25) Venda de machinas agrico-
Jas, reproductores, mudas, semen-
tes e vaccinas, em 1920, 1, ••••• • •• • 
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244: 101$010; C111 I. 21, , , ....... . 
2 5:3 $3 4; em I 22, .......... . 
285 :323$ 2 . Médias, ' 27 1 :607$ 11. 

26) V nda de t rras pr prio. 
do ~- ta do, •m I 20, 143: 11 3$462; 
em 102 1, 2:100$520; c111 1022, ... 
68:469$628. Médias, 97 :924$536. 

27) uota ele fiscalizaçã , m 
1920, 63:5 $000; m 192 1, ..... . . 
10 :954$812; em 1922, 62:700$ O. 
Médias, 78::184$037. 

28) Cobrança da divida ac tiva: 
a) Orçam ntaria, em 1920, .... . 

:i : O . M dia do. trcR ulti· 
111 s •.<c r ici s. 47 1 :8!16$77 , . 

) • nbr -taxa do caf'o (L i 11. 
434, df! 10 d agb:to d I. !l), m 
1022: •otado, :UJ71l ·IO $454; nrre-
rndado, . ôU~ : V7U 77ti . Or\·adu pa-
ra 1923, 4. 700 :000 000 . ~1 dia dos 
Ires ultim s ex •rcicios, .... .... .. . 
5. I 08 :li64$992 . 

d) Sohr taxa do 11lílll ga ncz. em 
1922 : nrrecadndo, :H7 :660$2 . 
Média do. trcs nlt imos exerci i s, 
302:324$633. 1. 47 1:153$23 1; em 192 1, ....... .. 

804 :827$785; em 1922, . . . . . . . . . . c) Taxa dÍ pa:o;sagcm (L i 11. 
982:74 1$932. Médias, ........... 27 1, de 1." (l! outubro d I 00; 
I . 086:240$fl82 . Lei n. 646. de 8 de outubro de 

h) Divida in.cripta . 1914, art. 9."). 
c) Ga ran tia de juros . 2 - lmp sto ter ritorial (L ' i n. 
29) Reposições, em 1920,... .. .. 27 1, de 1. " de outubro de 1890; 

50:345$842; em 1921, 326:455$23 1; Lei n. 646, de 8 de outubro de 
em 1922, 254:808$593. Médias,.. . 1914, art. 9. 0 ), em 1922: votado, 
210:536$555. 1.96 :313$470; arrecadado, ..... .. 

30) ln demn izações, em 1920,... 5. 189:374$868. Orçado para 1923, 
204 :632$353; em 192 1, .. .. .. .. .. 4.900:000$000. Médi a dos trcs ul-
139 :670$ 133; em 1922, . . . . . . . . . . limos exerdcios, 3.234: 179$434. 
421:865$932. Médias, 255:389$472. 3 _ Imposto de industrias c pro-

31) Multas, ern 1920, ....... .. . fissües (Leis ns. 16,6 (add.), 418, 
374:03 1$134; em 192 1, . . . . . . . . . . 440 e 469), em 1922: votado, .... . 
527:72 1$901; em 1922, 465:360$23~ . 2.352:226$945; ar recadado, . .. . . . . 
Médi as. 455:704$423. 2.729:498$683. Orçado pa ra 1923, 

32) Entradas de origens diversas, 2. 900:000$000. Média dos tres ui-
em 1920, 744:699$721 ; em 192 1,.. timos exercidos, 2. 706:840$916. 
785:658$802; em 1922,...... . .. .. 4 _ Imposto dl! bebida (Leis ns. 
14.843:278$828. Médias, .. . .. . .. 393, 395, 440 e 533), em 1922: vo-
5.457:879$ 117 . tado, 1.670: 185$880; arrecndado, 

Somma, 111 1920, 56. 189 :056$951; 3. 081:355$771. Orçado parn 192:{, 
em 192 1, 63.449:996$838; em 1922, 2.500:000$000. Médi a dos tres ul-
78.485:673$873 . Médias, ......... i timos cxercicios, 3.261:607$170 . 
116. 041:575$88 1. 5 _ Imposto de transmis ão in-

ter-vivos. (Art. IX , n. 2, da Con-
stituição Federal, n. 16, de 19 de 
novernhro de 189 1. Leis 310 c 46 1), 
em 1922: votado, 3. 348:368$352; 
arrecadado, 3. 72.? :036$809. Orça-
do par a 1923, J. 750:000$000 . Mé-
dia dos tres ultimas exercidos, . .. . 
3.904:655$355. 

B) RENDA ORDINARIA 
Rendas dos impostos: 

I - Di rei tos e exportação: (Leis 
ns. 16, 107, 208, 325, 362, 393, 493, 
596 c 617), 

a) impostos ad ver/orem, em 
1922: votado, 21.!\'19:534$545 ; ar-
recadado, 26.630:553$732. Orçado 
para 1923, 22 .500:000$000 . Média 
dos Ires ultimo~ exercidos ....... . 
26 .262 :396$335 . 

b) Imposto sobre ouro e diaman-
tes (Leis ns . 16 e 596), em 1922: 
votado, 304:970$838; arrecadado, 
603:526$762 . Orçado para 1923, .. 

6 - lmpo to de transmissão cau-
sa-mortis. (Lei geral, de 8 de 
maio de 1833. Leis ns. 16.383 e 
461), em 1922: votado, .......... . 
1.425:763$93 1; arrecadado, . .. .. . 
1.830:087$253 . Orçado para 1923, 
1. 700 :000$000 . Média dos tres ui-
ti mos exercidos, I. 761 :795$931 . 

• 
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7 ..._ Imposto d novo . v Ih s 
direitos. (Lei 567, d I 5 ; 3 , de 
I 2; 246, 393 e 578, nt 1922: VO· 
tado, I .325:509$2 2; arrecadado 
1. 02:010$ 34. rçado para 1023' 
I .500:000$000. Média dos trcs u i ~ 
ti mos exerci cios, I . 613:34 I $46 . 

8 - lm po to do ello: 
a) ello, custa judiciarias e 

emolumen tos. (Leis J]s. 16, 452 
462, 471 e 601) , ern 1922: votado: 
1.654:897$006; arrecadado, ...... 
I .966:096$ 108. rçado para 1923 
1.800:000$000. Média dos tres ui: 
ti mos exercicios, 1 . 956:522$357. 

b) Sello de garantia de agua 
mineraes. (Leis ns. 160 246 282 
465, 596 e 613) , em 19:b: vb tado; 
75:830$833; arrecadado · 
91: 142$220. Orçado pa;a '1'923',:: : 
80:000 000. Média dos tres ui ti-
mos exerci cios, 87:259$740. 

9 - . Imposto obre passagens 
ferro-vtarlas. (Lei n. 16 de 19 de 
novembro de 1891) ,· em 1922: vota-
do, 860:751$624; arrecndado, .... . 
1.526:.196$453. Orçndo para 1923 
1.000:000$000 . Média dos tres ui: 
ti mos exercícios, 1 . 301 :236$988. 

~~ - Taxn de feiras de gado . 
(LeJs ns . 160, 246, 282 455 59Fl 
r 613) , votado em 1922'· ' .. 
168:235$524; arrecadado. · · · · 
248:333$700. Orçado p;r~ ' 1 92~~·. 
I RO :000$000 . Media .dos tr~s ulti-
n:os exercicios, 218 :6 10$430. · 

664, d f d et mbr de 1915) 
votad m I 22: 514 :357 11 ; ar~ 
r cndado · 4:227 9 6. rçnd pa- . 
ru 1021 55 :000$000 . M6din dos 
tr ·s ultimas exerci cios, . . 
60 : 2$ 73. 

Henda, patrimoniae : 
15 - Arrendam nto do. t rre· 

no ' diamantino (L i n . 146, 
147, 245 c 387, votado em 1922: 
15: 194 274; nrrecndado .. . , .. 
19:5 5$5 13. rçado para 1923, . . 
15:000$000. Média dos tr . ult i-
mas cxcrcicio , 17:427$502 . 

In - Arrendamento de proorfo!l 
do E ta do, votado em I 922: . . . 
137:8 6$473; arrecadado 
136:2 11 $320. Orçado pa.ra· ·19Ú 
~0:000$000. Média dos tre. u l timo~ 
exercidos, 124:799$381. 

17 - Dividendo de titulas <! ju-
ro~ de apo li es pertencentes ao Es-
t:tdo, votado. 

Rendas iudustriaes: 
18 - Renda da Rêde Sul-M inei-

ra, orçada para 1923, . .. .. . 
8.600:000$000. 

I 9 - Renda ~a Estrada de Fer-
ro Paracaftí. 

20 - Renda da Imprensa ffi-
cia l: 

n) do "Minas Gerae ", votado 
em 1922, 246:685$274· arrecadada 
318:448$725 . Orçada 'pnra 1923, .' 
240:000$000. Média do tres ui ti-
mos exerci cios, 303:042$849. 

b) produoção. 
21 - Reudn de cstnbefednientos 

do Estf[do: 

1 t - Taxa de diversões, votadu 
C'm 1922: 250:145$558; arrecnda-
~o , 334:437$800. Orçado pnra 1923, 
.•00 :000$000 . Média dó~ tres uH;. 
mo~ eX'erciciqs, 324:644$494 . 

12 - Taxa de estatistitn. (Leis 
ns . 356, art. 7.•, 374, art . 16; 4611 
nrt . 4. • e 646, art. 22), votndo e~ 
1922 : Hl :ORS$16.1; arrecadado, . . 
36:288$198. Orcado para 1923, .. 
20:000$000 . Média do~ tt·es ulti-
mo!-> exe r c ici o~ . 24:22 1$109 . 

, a) Es tabelecimeutos de eh'sino 
arrecadado em 1922, 88!436$74 1; 
arrecadado, 48:797$450. Orçado 
pa~a 1923, 70 :000$000 . Média dos 
ultlmos t~es exercicios, 58:0~4$838. 

b) fu shtutos diversos. 

. I ~ - Taxa addi'cionaf de 10 %. 
t Le1s ns. 301 e 393), votAdo em 
Hl22: 1. 101 :282$247; arrecadar!o . 
1 . 454:539$733. Orç:1 do para 1 923; 
1 .. 335:000$000 . Média dos tre~ ui ·· 
h mo!' excrcicios, 1 . 4n2 :594~392. 

14 - Tnxa de vinção. (I. e i 66 1, 
de 14 de setembro de 1915 e Lei 

. c) Estabe l ecimento~ de As i~ten-
CJa. 

22 - R cu da da loterin: 
a) Contribuiçfto fixa . 
h) Quota dos lucros. 
Totnl votndo em 1912· 

43 .063 :770$4;37; fi rrecn da·d~. ·. ·. : 
58 . 1!5ô :792$95:t 0tÇ!1 do pa ra l92~ · 
59.110:000$000. ., 

23- Emprestimo diver os: 
a) juro de mpre tlmo munlci-

pu , votado 111 1922: . .. .. . 
I . 3 ·:I 2$809; a rrccadado, . . . . 
I .402 :574$336. rçado pura 1923, 
1 . 450:000$0 . Média dos trc ul-
timo xcrcicios, 1.420:372$7 16. 

b) Amortização de cmprcst imos 
municipa s, votad m 1922: .. . 
240:45 1$ 00; arrecadado, ... . 
:l02:341 $94 1. Orçado para 1923, 
360:000$000. M dia do tres ulti-
mas cxercicio 342:443$009. 

c) ju ro e amortização de ern-
prcstimos diverso. (Lei 5 I 5, de 
2t3- 12-9 10) o 

24 - juros de depo ito em ban-
cos, vótado em 1922: 968 :467$205; 
arrecadado, 1.239:416$467. rça-
do para 1923, 990:000$000 . Média 
dos trcs ultimas exerci cios. . . . 
I .249:093$360. 

25 - Venda de machinas agri co-
lns, r productores, mudas, semen-
t s e vaccina , votado em 1922: . . 
207:398$146; arrecadado, . . . . 
285:323$029. Orçado pata 1923, 
240:000$000 . Média dos tres ui ti-
mos exerci cios, 27 f :607$817. 

26 - Venda de terras c proprios 
do Estado, votado em 1922:. . . . 
239:441 458; arrecadndo, .. . .. 
68:469$268. Orçado para 1923, .. 
160:000$000. Média dos tres ulti-
mas exercíc ios, 97:924$536. 

27 - Quota de fiscalização, vo-
tado em 1922: 68:450$000 ; arreca-
dado, 62:700$000. Orçado par:t 
1923, 85:000$000. Média dos tres 
ultimas exercidos, 78:384$931. 

28 - Cobtança d a dtvida a diva: 
a) OrçaJ11ét1taria, votado em 

1922: 1.561 :552$955 ; tmetadada, 
082:741 gg2. Orçada para, Í923, 
I . 000 :000$000. Média dos tres ul-
fimos exerclcios, I . 086:240$982. 

h) Divida lnscripta. 
c) Oaralltla de jt1rbs . 
29 - Reposições, orçado em 

1922: 61:054$ 152; arrecadado, .. 
254!808$593 . rçnda pára 1923, .. 
RO :000$000 . Média dos tres ui-
ti mos exerc idos, 210:536$!555. 

30 - lndemnizações, . . . . . . 
124:704$2901 arrecadado . . 
421:865$932. Orçlidó para 1923, 

150:000$000 . Média do tre ultl-
m ex rei cio , 255:3 9$472. 

31 - Multa , votado, ... .. 
27 1 :I 98$57 ; nrr cadado, . . . . . 
4 5:3 $234. rçado para 1923, 
:300:000$000. M dia do tres ulti-
mo exerci cios, 455:704$423. 

32) ntradas de origens diver as, 
votado m 1022: 993:336$081; .ar-
rccndado, 14. 843 :278$828; Média 
dos tres ultimo exercido , . . . . 
720:000 000. 5.457:879$117. To-
tal votado em 1922: 6.372:227$574. 

rçada para 1923, 5. 445:000$000 . 
Fica sobre a me a para entrar 

em ordem do dia, a requerimento 
Pas a-se á 

Apresentação de parecere~, proje· 
elos, indicações e requenmentos 

R. RIBEIRO DE OLIVEIRA: 
obtendo a palavra, offerece c envia 
á mesa, peln commis ão de Finan· 
ças, os :cguintes: 

PARECERES 
Dá para discussão o projecto Tl. 6, 

sobre vencimentos do funcciona-
/ismo 
A commis ão de Finanças a que 

foi presente o projccto n. 6, da Ca-
mara, já votado em 2. 1 di scussão, 
com emendas, é de parecer que o 
mesmo s~ja submettido a 3. 1 e ap 
provado. 

Sa la da f; co nunissões, 3 de setem-
bro de 1923. - Ribeiro de Oliveira . 
- Getu lio do Carvalho. ~ Levindo 
Coelho. 

Ficn o projecto sobre a Mesa pa-
rá a ordcl11 do. trubnfh os, a reque-
rlm otltll. 
Manda arcllivar um requerimento da 

Dirccloria do Asy/o S. José, do 
Passa Quatrp. 
A l!Otntlll sslio de Filtanças a que 

foi prcselt te o requerimento do di· 
tel!tot· do A yio S. José do Pé do 
Morro en1 Pnssa Qulltro. pedindo 
auxi lio pnra construcção c augmelt· 
to el a verba para sua tnanu tenção; 

de par cer e requer seu arch iva· 
mento .em vista das informações 
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prc~tadns p lo g vcrno, om ns ·:td ins-hospi tn s pnrn r clusos e 

trnturnent d cond rnnado p rl'íl· 
dores d' mol •stins contagi SflS. 

quacs cone rda . 
S:1la das corranis. ti·~ do • nado, 

3 de set mbro cJ > I02;i . - Ribeiro 
u j liveira . - ctu lio d • arv:t· 
lho. - Levirrdo ' o •llio . 

oncluido em requerinr nto sse 
parecer, cntrélr imrn diatanrcnte em 
di. cussiío c é approvado sem de· 
bate. 

A requerimento do . r. Bnsilio de 
Maga lhiie , o sr . Pr sidcnt norn ia 
o :-~r. etulio de Carvalho pnra conr-
plct.1r n conrmis. iío de I~ clncçiío com 
n ausencin do sr. Xnvicr Holirn. 

O I ~. BA JLI DE MAGA-
LI-i Ã ~S •. obtendo ::r pnlavrn, off ·rcce 
c envrn a Mesa pela c nunissiio re-
spectiva, a seguinte Hcdacçiio fi -
rral . 

REDA ÇÃ FINAL 

Do projecto 11 . 5, creando colonias 
rorreccionaes 

·" commis ão de Reclncçiio, a que 
for presente o projccto n. 5, do Se-
rrado, sobre creação de colonias 
correccionacs, já approvado pelo Se-
rrado nas trc. discussões regirnen-
taes, offcrecc á discussão c é de pa-
recer se adapte para o mesmo a se-
guinte redacção final : 

O Congres. o Legislativo do Esta-
do de Minns Geraes' decreta: 

Art. I ." Fica o governo auctori-
zado a construir quatro colonia. 
correccionnes paril adultos e um in-
stituto disciplinar irrfantil, para me-
nores abandonados, moralmente per 
vertidos ou delinquentes, localizan-
do-as ~m pont?s ngricolns que jul-
gar rnars proprros e convenien tes, de 
pre.ferencia nns zonns, cujas munici-
pnlrdes se propuzera m a auxi linr a 
construcção e custeio desses cstnbe-
lccimen tos. 

Art. 4." Fi a o governo auctori-
znd n abrir os 11ccessarios reditos 
puril ·xccu ·iio desta lei. 

Art. 5." Revogam-se ns di po. i-
çõcs m corrtrnrio. 

ala das cornnrissiies d cnad 
:l de s tcmhro de 192:i. - etrr li ~ 
de arvnlho. - Vnlladnr . Ribeiro . 
- Basilio de Mngalhiies. 

1\ r •querimcnto do me. mo . r ., 
.ntnr immcdiat:rm nt • crn discus. fio 
c é approvnda sem dchn te css:r redn-
c~·fio, i~rdo ;~ co-pinr-se pnrn ser en-
vrada a nnrnrn d . srs. Dl•p trtn -
dos. 

Pn. sa- e á 

2. • PARTE DA ORDEM D DIA · 
Entra em 2. • discussão, por :trti-

gos, sendo npprovndo sem dehatc o 
seguinte : 

1 023-P I~ JECTO N. 3- CAMARA 

Fixa a Força Publico do Estado 
para 1924 

O Congresso Legislativo do Es-
tado de Mina Geracs decreta: 

Art. I . o A Força Publica do Es-
tado de Minas Geraes, para o exer-
cício de 1924, compor-se-á de ... ,, 
4. 000 homens, a sim di tribuidos: 

Commando Geral. 
Cinco batalhões de Jnfantarin. 
Esquadrão de Cavallaria. 
Secção de Bombeiros. 
Secção de Metralhadoras. 
Serviço de Saude. 
Art. 2. • Para manutenção da 

Força Publica fica o Poder Execu. 
tivo auctorizado a despender, no 
referido exercício, a importancia de 
8. 117 :340$000, de accordo com a 
ta beiJa an rr exa n. I . 

Art. 3. • O pes. oa l da Força 
Publica terá classificação constante 
dos quadros annexos. 

Art. 2. o A internação dos ndultos 
e menore nesses estabelec imentos 
far-se-á de accordo com a legisln-
ção p~na l em vigor e pela fórma que 
em ler o regulamento fôr estabeleci-
da. 

Art . 3. • Fica o governo egual-
mente auctorizado a construir ou 
adaptar, onde julgar conveniente 

Art. 4. • Os vencimentos dos of-
ficiaes, praças, auxiliares e demais 
despesas da Força Publica são os 
fixados na tabella annexa n. 1 . 
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Art. 5." R v am- as disposi. 
çü •s cnr c ntrari . 

ala das Commiss1ies, 23 d • agos-
to d • I 923. - B rnardin Vieira. 
- Pedro Labornc . 

C MMAND EHAL 
ommandante cra l ... 
Estado maior: 

I tenente-coronel a sist ntc, v •n· 
cimento mcnsncs 900$000; annuacs 
10: 00$000; total 10 : 00$000. 

I major intt•ndentc reral, venci-
mento~ mensaes 650$000; annuaes 
7:800$000; total 7: 00$000. 

I capitão ecretario geral, ven-
cimentos men ae 550$000; annuacs 
6:600$000; total 6:600$ O. 

I capitão auditor, vencimentos 
rn •nsae 550$000; annuaes ...... . 
6:600$QOO; total 6:600$000. 

I I . " tenente auxi liar, vencimen-
tos mcn. aes 450$000; annuaes 
5:400$000; tota l 5:4 $ 

5 - omma, 37:200$000. 

!. " BATALHAO 
I tenente-coronel commandante, 

vencimentos mensaes 900$000; an-
nuaes 10:800$000; total ....... . 
10:800$000. 

E tado-Maior : 
I major fisca l, vencimentos rnen. 

saes 650$000; annuacs 7:800$000; 
totn l 7:800$000. 

I capitão ajudante, vencimentos 
mensaes 550$000; annuaes .. . . .. . 
6:600$000; total 6:600$000. 

I 1. • tenente secretario, venci-
mentos mensaes 450$000; annuaes 
5:400$000; total 5:400$000. 

1 I . • tenente intendente, venci-
mentos mensacs 450$000; annuaes 
5:400$000; tota l 5:400$000. 

Estado menor: 
1 sargento aj udan te, vencimentos 

tos mensaes 216$000: a nnuae~ ..... 
~:5Y2$000; total 2:502$000. 

2 primeiros sargen tos intendcn-
!t•s venrimrntos mensaes 204$000: 
a nnuac~ ele cada um 2:44R$000 ; d 
todos 4:896$000. 

12 primeiros nrg ntos amanu •n-
cs. vencimentos rn ensa s 204$ ; 

annua s d cada um 2:448$ ; de 
todos 2 :376$000. 

I I ." argcrrto pratico de pilar-
macia vencimentos rnensa ·s ..... . 
204$000; annuaes 2:44 $000; total 
2:448 000. 

I I .'' sargento en fermei ro.m 'r, 
vcnciment s m •n ae. 204$000; an-
nua •s 2:44 000; t tal 2:44 $000. 

4 segundos sargentos amanuen -
scs, vencimentos mensaes 192$000; 
annuaes de cada um 2:304$000; de 
todos 9:216$000 . 

1 3. • sargento corneteiro-mór, 
vencimentos mensae I 0$000; an-
nuaes 2: 160$000; total ........ . . 
2:160$000 . 

I cabo co rneteiro, vencimen tos 
rnensa•s 135$000; nnnuaes ....... 
1 :620 000; total I :620$000. 

I cabo tambor, vencimento men-
saes 135 000; annuaes I :620$000; 
total I :620 000. 

4 cabos enfermeiros, vencimentos 
mensnes 135$000; annuaes de cada 
um I :620$000; de todos 6:480$000. 

2 cabos praticas de pharmacia, 
vencimentos mensaes 135$000; an. 
nuaes de cada um I :620$000; de 
todos 3:240$000. 

I cabo fiel do intendente, venci-
mentos mensaes 135$000 ; annuaes 
I :1120$000; total I :620$000. · 

4 a n s 1~·~ · adas ajudantes de en-
fermeiros, vencimentos mensaes . . . . 
120$000; annuacs de cada um .. . 
1:440$000; de todos 5:760$000. 

Compnnhias: 
4 capitães commandantc , venci. 

mentos mensae 550$000; annuaes 
de cada 6:600$000; de todos •.... 
26:400$000. 

4 primeiros tenente. , vencimentos 
mensaes 450$000; annuaes de cada 
um 5:400$000; de todos 21 :600$000. 

8 segundos tenentes, vencimentos 
mensaes 400$000; annuaes de cada 
urn 4:800$000; de todos 38:400$000. 

4 primei r os sa rJZentos, vencimen. 
tos mrns:~es 204$000; nnnuaes de 
rada um 2:448$000 ; de todos ... 
Y:792$000. 
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4 s gundos argentos Jn tenden-
tes, vencimento mcnsaes 192$000; 
annuae de ada um 2:304$000; de 
todo 9:216$000. 

15 egundos sargento , v ncimen-
to mensa s 1 2$000; annuaes de 
cada um 2:304$000; de todos .... 
34:5 0$000 . 

14 terceiros argento , vencimen. 
to mensae 1 O 000; annuaes de 
cada um 2: 160$000; de todos .... 
30;240$000. 

E QUADRÃO E CAVALLARIA 

Annexo ao 1.• Batalhão 
1 capitão commandante, venci. 

mentos mensaes 550$000; annuaes 
:600$000; total 6:600$000. 
2 primeiro tenen tes, vencimentos 

men aes de cada um 450$000; an. 
nuaes de cada um 5:400$000; de 
todos 10:800$000. 

2 segundos tenentes, vencimento 
m n aes 400$000; annuae de ca-

39 cabos, vencimento mensae da um 4:800$ ; de todos . . · .... 
135 000; annuaes de cada um . . . . 9:600$0Q0. 
I :620$000; d todos 63 :1 O 000. I I . o argento, vencimentos 

38 anspes adas, vencimentos men ae 204$000; annuaes .. . .. . . 
men aes 120$000; annuaes de cada 2:448 000; total 2:448$000. 
um 1 :440 000; de todos !14:720$000 8 segundo sa rgen tos, vencimen-

8 soldados corneteiros, venci-
mentos rnen ae 11 4 000; annuaes 
de cada um 1 :368$000; de todos .. 
10 :944$000 . 

to mensacs 192$000; an nuaes de 
cada um 2:304 000; de todos .. : . 
I 8:432$000. 

I 2. o sargento intendente, venci. 
mentos mensae 192$000; annuacs 
2:304$000; total 2:304$000. 8 soldados tambores, v ncimentos 

mcnsaes 11 4$000; annuaes de cada 
um 1 ·3~8$000 d t d 1 2." sargento veterinario, ven. . v ; e o os, ... . . . . . 
10 :944$000. .cimentos men aes 192$000; annuaes 

428 soldado , vencimentos men. 2:304$000; total 2:304$000 . 
saes 1 05$000; annuae de cada um 1 3. o sargento, vencimentos me,n-
1 :260$000; de todos 539:280$000. saes 180$000; annuae.s 2:~60$000; 

otnl 2: 160$000 . 
Banda de Musica: 

I I . o sargento mestre, vencimen-
tos mensaes 204$000; annuaes ..... 
2:448$000; tota l 2:448$000. 

I 2. o sargento contra.mestre 
vencimentos mensaes 1()2$000: an-
nua es 2:304$000; total 2:304$000. 

lO musicas de 1. n classe, ve nci -
mentos mens~es )26$000: annuac<: 
de cada 1.1m 1 :5 12$000; ele todos . .. 
15: 120$000. 

1 O mu icos de 2. • cf aR e, venci-
mentos mensaeR 120$000; annuaes 
de cada um 1 :440$000; dr. todos .. . 
14 :400$000 . 

TO musicas de 3. • classe, venci-
mentos mensaes 114$000; annuaes 
de cn da um1 :368$000; de todos ... 
13:680$000 . . 

646 - Somma, 1.006 :704$000. 

16 cabos, venci mentos menases, 
135$000; annuaes de cada um . . .. 
1:620$000; de todos 25:920$000. 

I c11ho fcrr11 dor, vencimentos 
mensaes 135$000; annuat .. ... . . . 
t :620$000; total 1 :620$000. 

I cabo clarim, vencimentos men-
saes 135$000; annuaes 1 :620$000 ; 
~o tal I :620$000. 

I cabo picador, vencimentos men-
~a.es 1:!5$000 ; annuar I :620$000 ; 
total 1:620$000. 

2 cabos instructores, vencimentos 
mensaes 135$000; annuacs de cadíl 
um I :620$000; de todos 3:240$000 . 

I cabo corrieiro, vencimentos 
mensaes 135$000; annuaes .... . . . 
1 :620$000; fotar 1:620$000. 

2 cabos enfermeiros, vencimentos 
mensaes 135$000; annuaes de cadn 
um 1 :620$000; de toclos 3:240$000. 

673 

16 anspe ada , ven im ntos 111 n. 
sa~ 120$000; annua s de cada un1 
I :440$000; de todo 23:040$000. 
1 <1 •1 pes ada ferrador, vencimen-
tos mensaes 120$000; annuaes . ... 
I :440$000; total I :440$000 . 

I anspessada clarim, vencimento 
rnen aes 120$000; annuaes ..•.•• 
I :440$000; total 1 :440$000. 

3 soldados ferradores1 vencimen-
tos mensaes 105$000; annuae de 
cada um 1 :260$000; de todos .... 
3:780$000. 

4 soldados clarin , vencimentos 
mensaes 114$000; annuaes de cada 
um I :368$000; de todos 5:472$000. 
. 2 oldados corrieiros, vencim n-
tos mensae 105$000; annuaes de 
cada um 1 :260$000; de todos .... 
2:520, 000 . 
2 soldado enfermeiros, vencimen-

tos mensaes 105$000; annuaes de 
cada um 1 :260 000; de todos .... 
2:520$000. 

4 so ldados picadore , vencimen-
tos mensaes 105$000; annuaes de 
cada um 1 :2t3Q$000; de todos .... 
5:040$000., 

106 so~dado , vencimentos men-
saes .,105$000; ~nnuaes de cada um 
I :260$000; ale tudo 133:560$000 . 

180- Somma, 272:340$000. 
4 ml.lares . 
180 cavallos. 

SECÇÃO DE BOMBffiROS 

Annr!xa ao 1. 0 Batalhão 
1 2. o tenente commandante, ven-

cimentos mensaes, 400$000; an-
nuaes 4:800$000; total 4:800$000. 

• 1 1 . • sargento, vencimentos 
mensae. 204$000; annuaes ..... . 
2:448$000; total 2:448$000. 

I 2. o sargtnto intenden'te, venci-
m ntos mensaes 192$000; annuaes 
2:304$000; totàl 2:304$000. 

2 segundos sargentos, vencimen-
tos mensaes 192$000; annuaes de 
cnda um 2 :304$000; de todos .... 
4:!108$000. . 

3 terceiros sangentos, vencimentos 
men aes 180$000; annuaes de cada 
um 2:160$000; de todos 6:480$000. 

4 cabos, v ncimentos mensaes .. . 
135$000; ann uacs de cada um .. . 
1:620$000; de todos 6:480$000. 

1 cabo oçnetciro, vencimentos 
me11 ~ij 135$000; annuaes . .. .•.. 
1 :620$000; total 1:620$000. 

1 q1bo mechanico, vencimentos 
mensaes 135$000; annuaes ....•.. 
f :620 000; total I :620$000. 

6 cabos motoristas, vencimentos 
men aes 135$000; annuaes de cada 
um 1 :620$000; de todos 9:720$000. 

fi an pe ~ãda , venc!mentds rtlen-
aes 120. lJOO ; annuaes de cada urn 

1 :440$000· de todos 7:2fJü$000. 
2 con1et iro , vencimentos men-

saes 11 4$000; annuae de cada um 
1:368$000; de todo 2:736$000. 

33 soldados, vencimentos men· 
saes 105$000; annuaes d cada um 
I :260$000; de todos 41·:580$000. 

60 - Somma, 91:596$000. 
2.• BATALHÃO 

, 1 te.nent -coronel commandante, 
vencimentos mensaes 900$000; an-
nuaes 10:800$000; total 10:800$000 . 
· Estado-Maior: 

1 major fiscal , vencimentos men-
,sa fi!iiD$000, annuaes 7:800$000; 
total 7:800$000. 

I capitão ajudante, vencimentos 
mensae 55Q$000; annuae ...... . 
6:600$000; total 6:600$000. 

1 I . • tenente-secretario, . v-enci-
mentot; mensaes t15Q$000; ann ua s 
'5:400$000; total 5:400$000. 

I 2. o ,tenente intendente, venci-
mentos mensaes 400$000; annuaes 
4:800$000; total 4:800$000. 

Estado Menor: 
I sargento ajudante, vencimentos 

m nsaes 2 1~000; annuaes ...... . 
2':592$000; totalt 2:592$000. 

1 1 . o sargento intendente, venci-
mentos men aes 204$000; annuaes 
2:448$000; total '2 :448$000. 

2 primeiros sargentos amanuen-
scs, vencimentos mensaes 204$000; 
annuaes de cada um 2:448$000; de 
todos 4:896$QOO. 

4 segundos sargentos amanuen. 
1ses, vencimentos mensaes '192$000; 
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tlltnua .. d cada utn 2;(304$000; de 
dos 9:2 1 $000. , 
I . 3." sa rgento cornct iro-mór, 

vencrm ntos mensae. 180$000; an-
nuacs 2:160$000; total 2:160$000. 
I cabo tambor, vencimentos men. 
sacs 135$000; annuaes I :620$000; 
total I :620$000. 

I cabo corneteiro, vencimentos 
mensacs 135$000; annuaes .. . ... . 
1 :620$000; total I :620$000. 

Companhias: i 
4 capitães commandantes ven-

ci mento· mensaes 550$oo0; an-
nuaes de cada um 6:600$000; de to. 
dos 26:400$000. 

4 primeiros tenentes, vencimentos 
mensaes 450$000; annuaes de cada 
um 5:400$000; de todos 21 :600$000. 

8 segundo tenentes, venci mentos 
mcnsaes 400$000; annuaes de cada 
um 4:800$000 · dc todo 38:400$000. 

4 primr iros sa rgentos, vencim t::n-
tos mensaes 204$000; annuae.~ de 
ca da um 2.448$000; rJe todos . .. . 
9:792$000 . 
4 s~gundos sa rgentos intendentes, 

vencrmentos mensaes 192$000; an. 
nuaes de cada um 2:304$000;de to-
dos 9;216$000. 

15 segundos sa rgentos, venclmen. 
tos mensaes 192$000'; annuaes de 
cada um 2:304$000; d'e todos •... 
34:560$000 . 

14 terceiros sargentos, vencimen-
tos mensaes 180$000; annuaes df 
cada um 2:160$000; de todos . .. 
:m:240$ooo . 

47 cabos, vencimentos men aes 
135$000;annuae da cadH um ... . 
I :620$000; de todos 76 :140$000. 

46 an pessadas, vencimentos men-
saes 120$000; annuaes de cada um 
1:440$000; de todos 66:240$000. 

8 so ldados corneteiros, vencimen-
tos mensaes 114$000; nn n uaes de 
cada um I :368$000; de todos .... 
10 :044$000. 

8 soldados tambores, vencimentos 
mcnsaes 11 4$000; nnnu;res de ca-
da um I :3fi8$000 ; de todos 
10 :0-14$000. 

22 s Ida do ·, v ncimenlos niert -
aes 105$000; annun 's de cnda um· 

1 :260$000; d • odo • 783:720$000. 
800 - Somma, I . 17 : 148$000. 
I muar. 

3." BATALHÃO 
I tcn ntc.coroncl commandante 

vencimentos men acs 900$000; a n~ 
nual 10:8 $000; total 10:800$000. 

Estado-Maior: 
I major-fi ·ca l vencimentos mcn-

sacs 650$000; annuacs 7:800$000· 
total 7:800$000 . ' 

I capitão-ajudante, vencimento 
mcnsaes 550$000· annuaes 
6:600$000; total 6:600$000. · · · · · • • 

I I · • ' tenent -secretario, venci-
mentos mensaes 450$000; annuaes 
5:400$000; total 5:400$000. 

I tenente intendente, vencimentos 
mensaes 400$ ; annuaes 
4:800$000; total 4:800$000. · · · · · · • 

Estado-Menor: 
I s~ rgento-ajudantc, vencimentos 

mensaes 216$000; annuaes 
2:592$000; total 2:592$000. · · · · · · • 

I 1. • sargento intendente venci-
mentos mensaes 204 000; annuaes 
2:448$000; total 2:448$000 . 

2 primeiros sargentos amanuen-
ses, vencimen tos men. aes 204$000· 
ann11aes de cada um 2:448$000· d~ 
tod'os 4:896$000. ' 

4 segundos . nrgentos amanuen. 
ses. vencimentos mensaes 192$000; 
<ll lnunes de cnda 11111 2:304$000; de 
todos !1:2 16$000 . 

I terceiro sargento corneteiro-
mór, vencimentos mensaes 180$000; 
annuaes 2:160$000; total 2: 160$000. 

I cabo corneteiro, vencimentos 
mensaes 135$000; annuaes .... .• 1 
I :620$000; total I :620$000. 

I cnbo tambor, vencimentos men· 
saes 135$000; annuaes 1 :620$000; 
total I :620$000 . 

Companhias: 
4 capitiie commandantcs, venci-

mentos mcnsaes !'í50$000; annuaes 
de cada 11111 6:600$000; de todos ... 
20:400$000. 
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I 
4 primeiros sa rgcnt s, vencimen-

to· m •nsa s 204 O ; nn n11a ·s de 
cada um 2:44 000; de todo . ... . 
0:792$000. 

4 egundos sa rgentos int •ndcn-
tes. vencimentos mensaes 192$000; 
annuacs de cada um 2:304$000; de 
todos

1 
Q:2 16$000 . 

15 segundos sargentos, venci-
mentos mensaes I 2$0 ; a,nnuaes 
de cada um 2:304 000; d'e todos ... 
34:560$000 . 

14 terceiros sa rgentos, vencimen -
tos mcna·e 180$000; annuaes de 
cada um 2: 160$000; de todos .... 
30:240$000. 

39 cabos, vencimentos men acs, 
135$000; annuaes de cada um .... 
I :620$000; de todos 63: 180$000. 

38 anspessadas, vencimentos 
rnensaes 120$000; annuaes de cada 
um I :440$000; de todos 54:720$000. 

8 soldados corneteiros, vencimen-
tos mensaes 11 4$000 ; annufles de 
cada um 1 :368$000; de todos .... 
10:944$000 . 

8 soldados tambores, vencimento~ 
mensaes 11 4$000; a nntr !'l' '~ ,.I n ~- • 

um 1 :368$000; de todos 10 :944$000. 
38R sold:rdos. v •n ci nwnto!' mcn-

saes 105$000; annuaes de cada ;um 
1 :260$000 ; de todos 488 :880$000 . 

550 - 0111 111<1, 858:828$000 . 
4 cavallos. 
2 muares. 

4. o BATALHÃO 

1 tenente-coronel commandante, 
vencimentos mensacs Y00$000; an-
nuaes 10:800$000; total 10 :800$000. 

Estado-Maior: 
1 major-fiscal, vencimentos men-

sae. 650$000; annuaes 7:801.)$000: 
total 7:800$000. 

A. S.-43 

Estado-Menor: 
I sa rgento ajudante, vencimentos 

mcnsnes, 216$000; annuac · •••••• •. 
2:592$ ; total 2:592$000. 

I I . o sa rgento intendente, ven-
vcnciment.o. mensacs 204$000; an-
nuaes 2:448$ ; total 2:448$000. 

2 primeiros sargentos amanuen. 
e , vencimentos mensac 204$0 ; 

annuaes de cada um 2:44 000; de 
todos 4:896$000 . 

4 segundos sargentos amanuenses 
vencimento mensaes 192$000; an. 
nuae de cada um 2:304$000 de 
todos 9:216$000 . 

I :3. • sargeuto corneteiro-mór, 
venci meu tos mensacs 180 000; · an-
nuaes 2: 160$000; tota l 2:160$000. 

I cabo co rneteiro, vencimentos 
mensaes 135$000; annuaes .. . ... . 
I :620$000; total I :620$000. 

I cabo tambor, vencimentos men-
saes 135$000 ; annuaes I :620$000; 
total I :620$000 . 

Companhias: 
4 apitãcs commnndantes, ven-

cimentos men. aes de cnda um 
550$000; nnnuaes de cnda um . . . . 
G:ô00$000; d todos 26:400$000 . 

4 primeiros tenentes, vencimen-
tos men aes 450$000; annuaes de 
cada um 5:400$000; de todos .... 
21 :600$000 . 

8 segundos teuen te:; vencimen-
tos rnensaes 400$000; annuae de 
Cilda 11m t\ :800$000; cre todos . .. . 
38 :400$000 •. 

4 primeiros sa rgentos, vem: int ~ n 
to · m nsaes 204$000; annuae de 
til da 11111 2:448$000; de todos . . .. 
9:702$000. 

4 segundos sa rgentos intenrlPn. 
tcs, vencimentos mcnsacs 192$000; 
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annua' d adA um 2: $00'1 ; <' 
todos 9:21 $000. 

15 segundo arg nt s, vcm:ir l "' 
t !I mensa I 2 000; annuaes de 
cada um 2:3 4 000; a t to o~ . .. 
34:560$000. I 

14 tere iros ar rcrllo , vencimen-
to· mt!n ae ~80$000; annuacs de 
cada um 2:160$000; d I ;n 
30:240$000. 

47 cab , vencimento!! m nsttcs. 
3 $000; annuac d cada um · · · 

1:620$ · tre t do 7n :l o. o. 
46 ansp adas, vcn imentos men-

sae 12 $000; annua de.: cada · · · 
1 :440$000; d , todo 66:240$0 

8 soldados corneteir , vcr1ci. 
t,nentos mensa 1 14 000; annual'S 
de cada um 1 :368$000; de todos ... 
10 :944$000 . 

8 oldado tambores, vencimentos 
mensaes 114$000; annuaes de cada 
um 1 :368$000; de todos 10 :944.000. 

572 soldado , vencimentos men-
. aes 105$000; annuae de cad:t .. .. 
1:2n0$000· de todos 720 :72Q~nno . 

71)0 _ Somma, 1.115:148$000-

5.0 BATALI;{AO 

I tenente.corotiel commàndante, 
vencilllento mensacs, 900$000; an-
nuaes 10: 00$000; t~t11 l 10:800$000. 

Estado maior : 
1 major fi cal, vencimentos men-

saes 650$000; annuaes 7 :800$000; 
total 7':800$000. 

1 Cllpi~iío ajudante. vencimentos 
mensaes 550$000; annuaes ······· 
6:600$000; tota l 6:600$000. . 

1 1 . o tenente . ecretarlo, vencr-
mentos mensa s 450$000; annuaes 
5:400$000; total 5:400$000. . 

1 1. • tenente intendente, venct-
mento mensaes 450$000; ann uaes 
5:400$000; total 5:400$000. 

Estado Menor: 
1 sargento aj udante, vencimentos 

mens11es 216$000; annuaes . · · · · · · 
2:502$000; total 2:592$000. . 

1 1. • sargento intendente, venci-
mentos mensaes 204$000; annuaes 
2:448$000; total 2:448$000 · 

2 primeiro sargentos antanuen. 
se v n imento m n ae 2 $000; 
am:uae de cada um 2:44 $000; de . 
t do~ 4: $ . 

4 egundó arg ntos amanuense , 
vencimen to mensaes 192$000; an-
" uae de cada um 2:304$000; de to· 
t d :216 000. 

1 3.• arg nto corneteiro-mór, 
vencimer1to men ne 180 000; an· 
nuac 2: 160$ O; total 2:160$000. 

1 cabo corneteiro, vencimentos 
m·n a., 135$000; annuaes ....... 
J :620$000; total I :620$000. 

1 cabo tambor, vencimentos men-
sa s 13:>$000; annuae I :620$QOO; 
total 1:620$000. 

Ompanhias: 
4 capitãe commandantes, ven. 

cim ntos mcnsaes 550 000; annuaes 
de cada um 6:600 000; de todos ..• 
26:400 000. 

4 primeiro tenentes, vencimen-
tos mensaes 450 O; annuaes de 
cada um 5:400 000; de todos ...... 
21 :600$000. 

8 segundos tenentes, vencimentos 
mensaes 400$000; annuaes de cada 
t~m . ~· 00$000; de todos 38:~$000. 

4 primeiros sargentos, venctmen-
tos mensaes 204$000; annuaes de 
cada um 2:448$000; de todos .... 
9:792$000. 
4 egundos sargentos intendentes, 
vencimentos mensaes 192$000; an. 
nuaes de cada um 2:304$000; de 
todos 9:216$000. 

24 segundos sargentos, vencimen-
tos rnensaes 192$000; annuaes de 
cada um 2:304$000; de todos ... .. 
55:296$000. 

24 terceiros argentos, vencimen. 
tos men aes 180$000; annuaes de 
cnda um 2: 160$000; de todos ... 
51 :840$000. 

48· cabos, vencimentos mensaes 
135$000; annuaes de cada um .... 
1:620$000; d todos 77:760$00Q. 

48 anspcssadas., vencimentos men. 
sae~ . 120$000; annuaes de cada um 
1 :440$000.; de .todos ?~: 120$0?0. 

8 soldados corneteiros, venctmen-
tos mensaes 114$000; annuaes de 

677 
cada um 1 :3 000; de todos ..... 
I r 44 000. 

8 otdado tnmbore , v ncim ntos 
m n ae I 14$000; nnnuae de cada 
um I :368$000i de todos ..... .. . 
10:944 000. 

743 oldado , v ncimentos men-
. a 1 5 000; annuaes de cada um 
I :260 000; de todos 936:180$000. 

Banda de Muslca: 
1 I. o argento mestre, vencimen. 

tos men ae 204$000; annuaes ... 
2:448 000; total 2:448$000. 

I 2. o nrgento contra-me tre, ven. 
cimentos mensaes, 1 92$000; an-
nuae 2:304$000; total 2:304$000. 

10 muslcos de I . • ela e, venci. 
mentos mensae 126$000; annuaes 
de cada um I :440$000 de todos, 
15:120 000. 

10 musicos de 2. • elas e, venci· 
mentos mensaes 120$000; annuaes 
de cada um I :440$000; de' todos ... 
14:400$000. 

10 musicos de 3. • ela se, venci. 
n\entos mensaes I 14$000; annuaes 
de cada um I :368$000; de todos ... 
13 :680$000. 

975 - Somma, l.425i996$000. 
2 muares. 

SECÇÃO DE METRALHADORAS 
Annexa ao 5.• Batalhão 

I I . • tenente commandante, ven 
cimentos mensaes 450$000; annuaes 
5:400$000; total 5:400$000. 

1 1 . o sargento, vencimentos men-
saes 204$000; annuaes 2:448$000; 
totéll 2:448$000. 

I 2.0 sargento, vencimentos men-
saes 192$000; annuaes 2:304$000; 
total 2:304$000. · 

2 cabos cdnductore~. vencimentos 
rnensaes 135$000; annuae de cada 
um 1 :620$000; de todos 3:240$000. 

2 cabos chefes d~ güarrliçãb\ 
vencimentos rnensaes 135$000; an-
nuaes de cada um 1 :620$000; de 
todos 3:240$000. 

2 anspessadas servente , venci· 
mentos mensaes 120$000; annuaes 
de cada um 1 :440$00(!); de todos ... 
2:880$000. 

2 an pessadas encarregado da 
machliJa de carregar, vencimentos 
m n a 120$000; annuaes de cada 
um I :440$000; de todos 2:880$00C. 

I soldado nrmeiro, venc.mcnt\Js 
men aes 105$000; annuaes .. , •••. 
1:260 000; totall:260$000. 

I soldado corneteiro, vencimentos 
men acs 114$000; annuaes ....... 
I :368$000; total 1 :368$00()'. 

2 oldados serventes municiado. 
res, vencimento men ne 105$000; 
annuae I :260 000; total 2:520$000. 
4. oldados servente remuniciado-

re , vencimentos mensaes 105$000; 
annuae de cada um 1 :260$000; de 
todo 5:040$000. 

6 soldados conducfores1 venci. 
mento mensaes 105$000; annuaes 
de cada um 1 :260$000; de todos •.. 
7:560$000. 

25 - Somma, 40:140$000. 
6 muares. 
I cavallo. 

SERVIÇO 0E SAUDE 
Corpo medido: 

1 major chefe e directo11 do Hos-
pital Militar, vencimentos mensaes 
650$000; annuaes 7:800$000; total 
7:800$000. 

6 capitães medico 1 vencimentos 
mensaes 55(1)$000; annuaf dl! cada 
um 6:600$000; de todos •........• 
39:600$000. 

Serviço pna'rmaceútitQ: 
11 t·. • ten~rlte pharmaceutico, ven-

cirhentos mén aes 450$000'; annuaes 
5:400$000; total 5:400~000. 

Serviço dentario: 
1 1. o tenente cirqq~ião-denti sta, 

vcJ)Cimt>ntos mcnsnes 4ó0$000; · an. 
nuaes 51400$000; total 5:400$000. 

O - S0mmfl, 58:.200$000 . 

RESUMO DO PES~OAL 
,Cornniondo geral,· 5 homens, 

37:,200$000. 
1 batal11ãol 646 homens, ..... :. 

1.006:704$000, q I 

2.• bfltalhão, 800' homens e I 
muar, 1. 1?8: 148$000'. 
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3. " bala lhã, h 111 11, 4 ca-

v 11 s 2 muar s, 858 : 2 $ O. 
4. v hatalhão, 750 homens, ..... . 

I. I 15: 148. O O. 
5." batalhá , 975 h menti, c 2 

m are , 1.42":t $000. 
Esquadrão de cav:11laria, I O ho-

111 •ns, I ·avallos, c 4 muares, .. . 
272:340$000. 

'Cçã d Bombeiros, tiO homens, 
91:596$000 

ecção de Metralhadoras 25 ho-
Jllt! fl ,, 1 cava li 6 muares, ..... 
40: 140$000. 

erviço de Saud , 9 homen., .... 
58:200$000. 

omma, 4.000 homens, 185 ca-
va llo · e 15 muare , .......... . . . 
6. 084: 300$000. 

N. 1 - Tabella de fixaçrio da For-
ra Publica do E fado de Minas 
Oeraes para o exercicio de 1924. 

I) Pessoal: 
a) 
6 tenente •. wroncis, sendo I a -

sis lentc. po r anno 10:800$000; to-
ta l 64:800$000. 

7 majores, sendo I intendente ge 
ral' e I chefe do Serviço de Saude, 
por a11no 7:800$000: tota l . .. .. . . 
54 :600$000. 

6 capitães rncdicos. por anno . .. 
6:600$000; to tal 39:600$000 . 

1 capitão aud itor. por anno .. . . 
6:600$000 ; total 6:600$000 . 

27 Ca p,itães, sendo I secreta rio 
geral e I commandante do Esqua-
drão, por anno 6:600$000; total. . 
17 8 :200$000. 

33 primeiros tenentes, sendo 2 
intenden tes, 2 do esquadrão, 1 au-
xi liar do assistente, 1 pharmaceuti-
co. I ciru rgião denti ta e 1 com-
ma ndante da Secção de Metralha-
doras, por anno 5:400$000; total 
17R:200$000. 

46 segundos tenentes, seqdo 3 in-
tendentes, 2 do esq uad rão e 1 com-
ma ndante da Secção de Bombeiros, 
1.10 r an no 4:800$000; total ...... . 
220:800$000 . 

1 director de mus1 a, por anno 
4: 140$000 ; total 4: 140$000. 

, ·53 prim ir :; sur nl s, 
in! ' lldt•ntcs, 20 amanu n s, I cn. 
fermt•iro-múr, I pratico d pilar-
macia 2 mestres d rnusicél, por 
dia2800;prann 1: ;to-
tal 53:424$000. 

140 segundos sélrgent s, send•) 2(l 
nmanu nses, 2 contrn-mestres de 
u.u!iica. 22 int Pclr:JtC!' e I YclCii-
nnri . ;1or dia 2 400; por anno .. . , 
864$000; total 120:9 0$ 

9 terceiros sargen tos, sendo 5 
co rneteiro -móres, por dia 2$000; 
p0r anno 720$000; total ....... . 
64:0 0$000. 

277 cabos, !icndo 5 corneteiros. 1 
clarim, 5 tamborc:, 4 enfermeiros 
do Hospital Mi litar. 2 praticos de 
pharmaciÇl, 1 fiel do intendente do 
Ho pita! Mi litar, I f rrador, I picador, 
2 instructorcs do Esquadrão de Ca 
va ttaria, 1 corrieiro,2 enfermeiros do 

Esquadrão de Cavallaria, I mccha-
nico, 6 motori ·tas, 2 conductores c 
2 c h fes de guarn ição. por dia .. .. 
2$000; po r anno 720$000; total .. . 
199:440$000. 

247 anspessadas, sendo 4 ajudan-
tes de enfermeiros do Hospital Mi-
litar, I ferrador, 2 serventes 2 
encarregados da machina de ca rrc· 
ga r da Secção de Met ralhadoras c 
1 clar im, por dia 2$000; por anno 
720$000; total 177 :840$000. 

87 soldado · signalei ros, sendo 43 
corneteiros. 40 tambor s e 4 cla-
rins. po r dia I $800; por an no .... 
648$000; total 56:376$ 

'20 mu icos de 1." ela. se, po r di a 
2$000; por anno 720$000; total ... 
14:400$000 . 

20 mu icos de 2. n classe, por 
dia 1$800; por anno 648$000; to tal 
12:960$000 . 

20 musicas de ~. • clnss , por dia 
.1$1100: por anno 576$000; to tal . . . 
li :!í20$000. 
· 2.916 soldados. por dia l$!í00 ; 
por an no 540$000 ; total . . .. . . . 
I . 574 :640$000 . ' ~ 
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b) 11 trnctnd : 
I in tru t r d • cavattariu. por an-

n I : $ O ; I to l 18: $ 
) Etapa d 4 parn 287 in -

r rior s, d 2$5 para 277 abos, 
de 2$2 pnra 60 rnu ic s ' ct · ... 
2$000 para 247 ansp . sadns, 87 
:~otdactos s i ~ lélleir s ' 2. 16 . tda-
d s, tota l 3.050:100$ 

d) ratificação dn lei n. 425. de 
1 OOli, a saber: 

3 t n ntes-coron is, por an no ... 
I :080$ O; I ta l 3:240$ 

1 capitão, por nnno fiGO 000; to 
ta I 660$000. 

e) rntificaçiío a recngajado. u 
$200 (3.000 praças), I tal ... ... . 
219:000$000 . 

f) Ajuda de custo a officiéles em 
clili g ncia , totn l 50 :000 000. 

2) Material: 
él) Fardamento para 3.874 pra-

ça . . tota l 713:250$ O. 
b) Calçado para 3. 874 pra-

n. , tota l 276:750$000. 
c) Compra e concerto de arma-

mento, tota l 130:000$0 . 
d) Compra de mun ições, total . . . 

31:000$000. ! 
c) Compra c concerto dt; ct~uipa. 

mento, tota l :í:000$000 . 
f) Forraacm, ferragem e trata-

mento dos animnes e for ragem pa- 1 
ra os dos officiacs montados, to-
ta,t 128:000$000 . 

g) Remonta de aninwes do e~
quadrão e dos officines montados, 
total 30:000$000 . 

h) Ob.iecto de expcdicnt , to•at 
40:000$000 . 

i) Conservação c limpeza dos 
quarteis, total 30:000$000 . 

j) llluminação e tetephones do!! 
qua rte i , total 10 :000$000 . 

k) Entcrrnmento, total ... . ... . 
9:000$00., 

I) Aq uartelamento, total .... . . . 
184:000$000. 

m) Conse rvação da linhél de 
tiro, total 1 :000$000 . 

n) Auxilio ao Hospital Militar, 
total 1b:OOO$Q(X) . 

çfl d Bomb iros: 
a) Mat rin l remonta, total 

130: $000. 
omma, 8. I 17:3 0$000 . 
alél das S . ii s da amam dos 

Oeputad . , 29 de agosto dl' 1923 . 
Pre. idtml . joiio dI Alm •idn 

Li. hon. - 1." sccr tnri. jo. é 
Brnz P •r ira Gome~. - 2. • . -
crctario. ·utcr d Sn llc. o ·lho. 

doptndo 111 2. • pnra passar {J 
~ . • di ~cussfi , fica o projcclo sohr I 
n M ~ ~~ pélrn n ordem dos traba-
lhos. 

Eu1 rn l' lll 2. • di scu ~sii o, por a r-
1igns, !-l'glllnt ' : 

1!11 9- 1 I~ JECT N. 29- AMAHA 
Cus/as a juizes de direi/o e promo-

tores pu/Jiit'os 
O ongre. so Lcgislativ do Et~ta

do ele Minas Geraes decreta : 
Art. 1 . " Os juizes c demais ftJn-

c(; ionnrios rctrihuidos pelos cofres 
do Estado pcrcehcriio p r inteiro :Js 
custas que lhes forem contadas, ex-
cepto as das ncções crlminacs e fis-
cacs, ern que deca hir o Estado . 

Art. 2." Os promotores de justi 
ça terão a mesma gratificação dos 
juizes de direito, quando sahircm. 
em serviço do jury, pa ra fó ra dos 
termos l'm que servirem. 

Art. :L " Os e ·crivãcs elo crime 
pcrcch rão, annualmente, dois con-
tos e quatrocentos mil réis de venci-
mentos. 

Art. 4." Revogam-se as di . posi-
çi,cs em contrario. 

Sala das sessões da Ca ntara dos 
Depu tados, Bello Hori zonte, 27 de 
agosto de 1919. - presidente, 
Pc rictes de Mendonça. - O I ." 
secretari o, Adolpho Vianna. - O 
2." secretari o, mons nhor João Ma r-
tinh . 

Em discussão o art . I. • 
R. FRANCISCO ESCOBAR, 

obtendo a palavra, offcrece envia 
á Mesa n scguiute 

EMENDA 
Accresceutc-se onde convier : 
Art. . . E' extensiva aos processos 

divisorios a porcentagem que a lei 



n. 772. conf lu aos juiz s êsc ri-
vile noS" lnve ta rios. 

ala da scs' ~e , 3 ~~: tembro 
de 1023. -Fr~~ci o ~SC6bar. 

Lida e apo1alfa, cntrà irllme lata-
meu te c111 di seus fto. 

lt RIB IR DE LIVEII~A. 
~ r. Pre i dente, u de ·ejavn pedir 
á 11lustrada c mmi ão esclarecimen-
to n rc peit dcs.c projetto. pa-
recer '• lnconico c opina ummaria-
mentc p •la rcj •i iio. Eu tive occa-
sião de estudar o a umpto por par-
te dn commis õo de f-inanças, e, 
achnndo que se tratava de materia 
mais da compctencia da commissão 
de Ju.stiça c Lcgi lação, pedia a au-
dlcncra dcs a commi ão. O eu pa-
r~cer, porém, como di c, é summa-
rro e nada sclnrece. Por i o, to-
mo a liberdade de solicitar do seu 
!Ilustre r lator esclareCimento a re-
speito. (Muito bem!) 

O SR. MIGUEL LANNA, occu-
pando a tribuna, expende ligeiras 
con iderações, dando os motivos pe-
los quaes opinou, como relator, pe-
la rejeição do projecto. 

O .SR. OL YMPIO MOURÃO, ob-
tendo a palavra, envia á Mesa o se-
guinte: 

REQUERIMENTO 
Em vista da duvida levantada por I 

um do illustre. membros da com-
missão de Finanças · e cottvindo seja 
devidamente estudada a emenda do 
. r. senador Francisco Escobar, re-
queremos o adiamento, por 24 ho-
ras, da discus ão do projecto n. 29, 
da C a ma ta . 

Srla da. . e~sões1 3 de setembro 
de liJ23. - Alhertino Drunimond. 
- Olympio Mourão . 

Lido, entra conjunctàmeh te em 
discussão. 

Não have ndo <j!reH1 peça a pala-
vra, encerra-se a di cussão, sendo 
em seguida posto a votos e app.ro-
vado o requerime11to e fi cando adia- I 
da a di scussão do projecto. l 

O SR. PRESIDENTE . - Por 
pnda h'lyer a tratar-se, qesigno pa- ~ 
ra a prox·mi.l sess·o a se~I'Ít:Jfe 

ROEM 00 DIA 
Primeira parte 

té á 13 hora : 
itt rn da neta, expediente, apre-

:scntação de pareceres, projecto , in-
dica ÕI.!S c requerimentos. 

egunda parte 
Até ás 16 horas: 

ontinuação da 2. • discu são do 
projeto n. 2!J, da amara, obre pa-
ganr nlú de cu ·ta· a funccionario 
remunerado ' de justiça e vencimen-
tos de e ·crlvãe do ctlme. 

I . • discus ão do projécto n. 5, 
da Camara, orçando · a receita e fi-
xando a despesa do Estado para o 
excn:icio de 1924 . 
· 3. • di cussão do projecto n. 6, 

da Camara, sobre vencimentos do 
funcciona lismo publico do Estado e 
contendo outras di posições. 

Levanta- e a se ão. 

Ses ão ordidaria. 
39 . • ESSA O AOS 4 DE E-

TEMBRO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

SUMMAI~IO: - Acta. - Expedi-
ente. - Congratulações com o 
povo do Machado. - Discurso e 
req uerimento do sr . Passos Maia 
- Projecto n. 29, da Camara, so-
bre cqstas judlciarlas. - Decla-
ração' !e voto. - Proj ecto n. 5, 
da Camara sob e otçamehto do 
Estado. - Ptojecto n. 6, dá Ca-
mara, sob re vencimentos db fun-

. ccior1a llsmo. - Discursos é ettlen-
da dos srs . Alfredo Catão1 Al-
bertina Drummond, Ribalta de 
Oliveira e F. Escobar. - Ordem 
do dia. 
A' ·do ze horas, feita a cHarnada, 

acham-se presentes os srs. Diogo 
de Vasconcellos, Ribeiro de Olivei-
ra, Olympio Mourão, Albertina 
Orurnmond, Gabriel Santos, J. Mon-
tandop, Camjllo de Brilp, Leyipdo 
Coelho, úetulio de Cf\~~éll~o, Ba~i-
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Jio d Magathã , a os Mn(a, AI· 
frcdo ntã , Mi guel Lanna, F. Es-
cobar, M r ira da R cha, Vnllada-
1' Hib iro c P ri les de Mendon-
ça, faltando com causa participada 
os srs . Miranda Jun ior, Xnvlcr Ro-
lim c iruão da Cunha c, s 111 clla, 
o: m<lis scuhore . 

Abre- e a sessão. 

R. 2." ECRETARI proc • 
de á leitu ra da neta da an tecedente 
que é, sem obs rvaçfíe , approvada. 

SR . I . • SECRETA RI dú con-
ta do seguinte 

EXPEDIENTE 
0{/icios 

Do ex mo. sr. dr. Raul Soares, 
prc. idente do Estado, agradecendo 
as congrahrlaçõc do Senado. pelo 
brilhante exito do emprchendrmento 
da comarca de T. Pontas constru-
indo urll raniál ferrco entre aquel-
la cidáde e a estação de Espera. -
Inteirado. 

Dos si' . Secr tarios do Interior 
e da, Finanças, devolvendo, infor-
mados, div~rsos papeis remettldos 
do Senado para informação . - Á' I 
coml11issAo de Finanças . 

Passa-se á 

iio do Estado, 
ini iaram ll es os eu erviço c 
cHperarn ai I ao fim do anno con-
seguir inn\Jgurar 2 kilomctros, com 
duns e taç • es multo bem on trui-
da , estando todo o servi ço de loca-
ção prompto, o ·crviço d tcrrap1c-
nagern e d asscntament já muito 
adl.!an tado. 

mat ria! rodante adqui rido já 
e tá quasi todo na e tação d Alie-
nas. 

Mnchado qu foi o melhor centro 
inverrristn d'J ui de MifHI , expor-
tando as famosas novilhada cltirlas 

hoje um centro agrícola, que hon-
ra o Estado, c uma idade rica, 
prospera c feliz. 

E' muito ju to, sr. Prc idente, que 
e. a empre as ptirtlculnres, que 
muit!ls v ze c orr,trtlliZaltl coln 
grandes sacrifícios, ma qui! não 
ob tantc vão surgindo aqui e alli, 
devido á enctgia c á ro ça de von-
tade do nosso povo laborio o, rece-
bam de quando n\ vez de ses estí-
mulos por parte dos poderés publi-
cas. Niw h a muitos dias fa lei aqui 
de egual ernprehendimento do povo 
de Tres Pontas1 e hoje tra o ao co-
nhecimento do enado e. sa outra 
noticia alviçurcira m n:lw;iio á cm-
prc a do Machado. Acho,, como t~i
zia, que os pocler s pubhcos nao 

Apresentação de pareceres, proje- podem ficar indifferentes e antes 
elos, indicaçõl!s e requerimentos devem sempre olhar com muita 

sympathia para esse povo creado , 
Congratulaçcio com o povo etc Ma- qu e, a expensa proprias, pas ando 

r/lado sobre t das a difficlr ldades, con-
O SR. PASSOS MAIA. (Sem a eg11e r1 t:! lhóMin 11tos ele a ordem, 

revisão cio orador) _ Pedi a pala- que ~til to Vêm em prov I to na o sG 
vra, sr . Presidente, afim dtJ SLtbm~t- da nossa populaÇÕes, rl1as tarl1bem 

S d da riqueza publica c da grandeza 
ter á con ldcração do ena o um dti nosso Estado. (Apoiados,· tlllli-
rcqucrimcnto, no sentido Ue se col1- to bem!) 
•tratulnr ta Casn do Congrc so 
K1ineiro com o st. Presidente do De ejando, póls, cllnnid < altcn-
EMado, pela feliz. iniciativa do po- Ção do Scllallb par;l 'éssa rlbva em-
v do mlt nici plo do Machado, con- pYe :1 c para o serviÇó qlle elln lá 
struindo, a expensas proprlas, uma tem rcnliZ<Ido, cdft1 rl cónstru l:ç~o 
linha ferrea li ga ndo a~uella locali- dessa nova linha fcr 'cél, pas. o <ls 
dndc n ci dade de Alfenns c nlrnla ex- n1ilos de v. ex~. o egüinW ~ccj!rcl· i
tcnsfto de 41 kilometros \ menta: (lê) . (Muito bem! Nr/11/o 

Confiudn a direcção dessa em- bem!) 
prc~a. sr . Presidenté1 abs . cuitlndt)s V ;~c ú Mesa é li dd posto ~m dis-
c compctenclu dos drs. Flavib de cussao u apptq,yado s 111 U bat o 

Salles bias e Eduartlb f!)Jas, qLle segulnte t• 
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f~E ·RIM ENT art . 1." h 111 nRsim a em ndn a 
cll r ler nl . 

e- artigos 2. • a 4. • silo gual-
mPnl r j itél d s, s m d bate, indo 
o proj r t n ar hiva r-se. 

ala dos scssi,cs, 4 d . ctcmhro 
de 1923 . - Pns. o~ Mnin. 

SR . PR E !DENT E. - A ·Me-
sa providenciará conforme o requeri-
mento. 

Pnssa-se á 

Dec/arar6es de votos 
s . rs. Al bc rtino rummond 

Pass s Maia pedem faze r con. tar da 
ac ta que v taram n favo r do proje-
cto . 

Entra em 1. • discussão e é ap-
provado sem debate, end rcmetti-
do á commissão de fin ança , o se-
guinte: 

1 !123-PI~ JECT N. 5- CAMARA 
2. • PAIHE DA ROEM D DIA (Orçamento do Estado) 

E' annunclada a continuaçiio da Congresso Legislativo do E ta-
2. • di. cus ão, com mcnda, do se- do de Min as Ocracs decreta : 
guinte: 

1919 - PROJECTO N. 29- CA-
MARA 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Oerae decreta: 

Art . I. o O~ juizes c demais fun-
cciona ri os retribuídos pelos cofres 
do El' tado perceberão por inteiro as 
custas que lhes forem contadas, ex-
cepto as das acções · criminaes e fi s-
cae., em que decahir o Estado. 

Art . 2. o Os promotores de ju ti-
ça terão a mesma gratificação dos 
juizes de direito, quando sahirem, 
em se rviço do jury, para fóra dos 
termos em que servirem. 

Art. 3. o Os escrivães do crime 
perceberão, annualmente, dois con-
tos e quatrocentos mil réis de ven-
cimentos. 

Art. 4. • Revogam-se as disposi-
Çiics em contrario . 

Sala das scssõe. da Camarn dos 
Deputados, BeiJo Horizonte, 27 de 
àgosto de 1919. - O presidente, 
Pericles de Mendon ça . - O I . " se-
cretario, Adolpho Vianna. - O 2. " 
secretario, monsen hor João Marti-
nho . 

Em discussão o art. I. • . 
Não havendo quem peça a pala-

vra, encerra-se a di cussiio e, pro-
cedendo-se á. votação, é rejeitado o 

DESPESA 
Art . 1 . • E' o governo auctoriza-

do a despender no exe rcício de 1924 
a im portancia de 68. 286:399$336 
com os se rviços do Estado, pelas 
Ires Secretari as, na fórma abaixo: 

~ 1." - Pela Secretaria do In-
terior: 

I. Subsidio ao Presidente do Es-
tado, 48 :000$000. 

2. Gab inete da Presidencia, . . ... 
88 :000$000 . 

3. Despesas com o Palacio e ~uas 
cl pendencias, 154:600$000. 

4. Representação ao vice-presi-
dente do E. tado, 12:000$000. 

5. Subsidio nos s na dores, : . • I 

151:200$000 . 
6. Secretaria elo Senado, . • • I 

97:220$000. 
7. Subsidio aos deputados, . ·1 

302:400$000. 
8. Secretaria da Camnra elos 

Deputados, 123:934$000 . 
9. Ajuda de cu. to nos membros 

do Congresso, 72 :000$000 . 
10. S crctaria do Interior, 

545 :508$000 . 
li . justi ça de 2. • instancia, . . .. 

354: 128$000 . 
12 . .Justi.,.a de I . • instancia, . • I 

I . 704:260$000 . 
13. Ministerio Publico, .. . . ..1 

468:360$000. 
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1 . , crctnria da I olicin, . 
4fi7 :!i $ 00 . 

15. l e~ndo d policia , . 
495:fi00$00 . 

10. Di li g 11 in policia s, . . 
120 :000 00 . 

17 . Força Puhlicn, . 
R. ll7 :340$0fl0 . . 

1 R. uarda i vil da npital, . 
502:200$000 . 

Hl. P nit nciarin. , 191 :9.íR$000. 
20. Pri. fies, 974:780 
21. •rviço d • Hygicn , . . . 

002 :200$0 . 
22 . Assistcncia a alienados, 

72R : I R0$000 . 
2~. S ccorros puhl icos, . . 

300:000$0 o. . 
24 . Ensino primario, . . . . 

9 . ~02 : 7~ 1 80. 
25 . Ensino normal, 155:618$000. 
26. En in o secundurio, . . . . . 

348: I 06$000 . 
27. Ensino superior, 237:190$000 
28. In. pecção r gional do ensino, 

276:480$000 . 
29. Fi. cali zação federal do en. i· 

no, 18:000$000. 
30. Archivo Publico, 44:794$000 . . 
31. Serviço eleitoral, 10 :000$000. 
32 . Empregados em di poni bili-

dade, 100 :000$000. 
33 . Subvenções e auxílios, 

456: 100$000. 
34. Exercício. findos, 20 :000$000. 
35 . Evcntua s. 20:000$000. 
Somma, 27.910:510$980. 
§ 2. o - Pela Secretaria elas Fi-

nanças: 
1- Servicos da divida fund ada: 
Scrvico dn divida interna, . . . 

2. 951 :930$000 . 
Di vidn externa - frs. 7.8345 !'14, 

a 700 rs . , 5. 484 :215$ 00. 
Somma, 8.436 :145$800. 
2- SecretariR, inclusive a Dire-

ctori a de FiscRiizacão: 
Pessoal. 715:500$000 . 
Material, 193:000$000. 
Somma, 008:500$000. 
3 ·- Gabinete do consultor ju-

richco: 
PC:ssoal, 22:400$000 . 
4 - Recebedoria de Min11s: 1 Pessoal e material, 344:734$000. 
Somma, 344:734$000 . 

5 - rviço de arrecada ã p la 
rront •ira: 

Pcss ui, 650:-171 $ 00. 
MatPri al, 40 :2 .. 
, omm<, liJO : 47~$ 
J. crviço de Fisca lização dns 

I ~ •ndns • do Pat rimoni : 
P •ss ai, 292 :335 000. 
Material, 204 :G30 O. 
• omnw, 4!J(j :!)ô!í o. 
7 - I mprcn. n fficin l: 
Pessoa I, 913:!'!30$000. 
Mnte rial, 6 I :5 $000 . 

ommn, 1.555 :430 000. 
8 - ll cctorias: 
Pess nl:· 
a) Pore ·ntagem a C'o ll cc torcs c 

esc ri vães, 2.205:050 000 . 
h) Ajudantes, 135:0 . 000. 
Materia l, 0:000$ O. 
Somma, 2.420:050 000. 
9- Porcentagem a c Irada. de 

fe rro, pela arrecadação, . . 
1.616:0 0$000. 

10 -- Junta Comrncrcial: 
Pessoa l. 9:900$000. 
Materi al, 500$000 . 
Somm a, 10:400$000 . 
11 - Feiras de gado: 
Pes:oal, g, :332.1 000 . 
Material, 18:200$000. 
Somma, 11 6:532$000. 
12 - Aposentados e reformados 

Pcn. iícs de aposen tadorias, . . . . 
08: 411 $06~ 
Pensti s de reform a, . . 

299:920$892. 
Somma, 1. 108:33 1$956. 
O r a ti fi caçiio addicionnl por tem-

po de se rviço, 7:290$000. 
13 - Juros de cmpr ti mos, de-

positas CP. II ÇIÍCS, 900 :000$C!OO._ 
14 - Exp cliente c pubhcaçoes, 

GO: 000$000 . 
15 - Causas da Fazenda, .... 

50:000 000 . 
16 - Seguros, 30:000$000. 
17 - Restituições, 200:000$000. 
18 - Exercícios findos, . . 

!i0 :000$000. 
19 - Despesas cventuaes, . . 

20 :Ó00$000. 
20 - Fiscali zação da loteria do 

E tndo, 18:000$000 . 
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21 - Auxilio para calçame,uo 
dn api tnl, 240:000$000. 

omma, 19.301 :250 756. 
§ 3. • - Pela ecr ta ria da Agri-

ulfura: 
1 - cr taria do E lado, 

04 :026$000. 
2- bra · l'ubllca , . . 

2. 892:040$ o. 
3- ln tituto Agrícolas, 

280:6 1 $400 . 
4- Apprendizados Agricola., . 
145:5 4$000. 

5- Escoln Superior de A rricultu-
ra c Vetetlnaria, 450:000$000. 

6- Fazenda da amell ira, . . . 
40:475$000. 

7- En ino amb ulante agro-p eua-
rio, 149:500$000 . 

8- 0 fe a agricola, . . . . . . 
73:800$000. ' 

9- Hortos florestaes 80:000 000 . 
I O- Servi ço de algodão, . . . 

100 :000$000. 
li - Postos Zootechnico , .... 

40:000$000 . 
12- lmportação e selecção de re-

producto res, 150:000$000 . 
13 Defesa pastoril . . . . . 

283:392$000 . 
14-Sementes de forragens, . 

35:000$000. 
15-Terrehos diamantinos, . 

10 :680$000 . 
t 6~Se rviço de minas e ri os, 

23:720$000. 
17- Medição e divisão de temts 

publicas, 306 :160$000. 
18 - Defesa de terras e mrl tths, . . 

32 :700~000. 
19- lmill igração, .. . · · · 

I . 298:000$000 . 
20- NIIcleos co l onlac~. . . . . 

54i·!:l17$00U . 
21- Protecçilo nos se rvicolas, 

6:800$000. 
2~-HstrHllil s tlt : rotln gem, 

I . 058 :440$000. 
23-R~tle St11 Mineirn1 . 

A. 783: 105$200 . 
24 - Estroda de Ferto P<ttaca-

tu' , 1.630:000$000 . 
25 -- Fisca lização de Estrnd~s de 

Ferro, 72 :100$000 . · 
26 - Commlssão Geograpli lca e 

Geologica, 268:320$000. 

27 - ::;,ervi o m teor logico, 
147 :2 7$000. 

2 - E. tuncla hydro-mlneraell, 
29:7 0$0 O. 

29 - A qulsição de macruna~ 
agricolas, ndubo. insecti ida , . . 
400:0 0$000. 

:iO - Serviço nnti-ophidi o, 
4 : o. 

31 - Subvençõe. , 207:2 000 · 
32 - Expnn ão economica, . 

500:000 . 
33 - Exercicios findo , . . 

20: 0$000 . 
34 - Pa si! e transportes, . 

60: 00$000. 
35 - Exp dlcnte e telegrammas, 

50:000$000. 
36 - Evcntua 'S, 50:0 .O 000. 

0111111!1, 21.074 :635$600. 
Art. 2. • Para o mesmo ex rei-

cio de 1924 rt recei ta tio Estado é 
orçada m 68.302: 1 ~O 900, provc-
ni~ntes dn ar recadaçao dos nttpos-
lós outras re11du dlsc rhninadas 
nos paragraphos seguihtes: 

§ 1 . o - Renda otdhlatia: 
I l~ e nda dos imposlós: 
u) im po. to "ad-\ralotehl'', . 

24.950:000$000. 
b) . obre-taxa do tal\ .. 

4.500$000 . 
c) obre-taxn do manganez, . . . 

300 :000 000 . 
d) taxa dé ~assagerh, . 

5:ooo$bbo . 
Som ma, 29.755:000$000. 
2. ln lposto lerritotial, . . . . . 

4.700 :000$000 . 
3. lHiposto cle ilid t stHn. e jJI'o-

fi gsões, ;1, ~00 ~000$0~0 . 
, 4. Jnwosto de bebidas, . . . . . 
120b: OD0$000 . 

5. Im poRto de tmn. mis ão entre-
vivos, 3.600:000$000 . 

6. Imposto de tran missiio "cau-
sa-mortis'', 1.7001000$000 . 

7. Imposto de novo~> c velhos di-
rei tos, I . 500 !000$000. 

R. llllPO!itQ do sello: 
a) Scllo, custas judicia rias c 

cmolumcntog, 1.600:000$000. 
b) Scllo de garrtntln de nguas 

mi11ernes; 85 :000$000 . 
Sornma, I • 685 :000$000. 

. lmpo to br pas agen fer-
ro-viarin , J . 100:000$000. 

10. Taxa de fei ra de gado, . 
150: 0$000. 

li . faxa de diversõe , . 
. 2 :000$000. 

12. Tnxa de e ta ti tica, . 
25: . 

13. Taxa addicional de 10 •j•, 
I .450: 0$000. 

l 4. Taxa de viação, . 
600 :000000. 

11 R ndas palrirnoniac : 
15. Arrendamento de terrenos dia-

mantinos, 15:000$000. 
l 6. Arrendamcn to de proprios do 

Estado, 55:000$000 . 
17 . Dividendo de tit ul os e .juros 

de <~po l ice pertencente ao E ta-
do, 9:0·130$000. 

lll Rendas indu triaes: 
18. H~nda da Rêde Sul Minei ra, 

8.636 ·000$000. 
a) Navegação do Rio Sapucahy, 

4:000$000. 
Somma, 8.640:000$000 . 
19 . Renda da E trada de Ferro 

Paracatu', 100:000$000. 
2: I , l~enda da r mprensa Official : 
a) do "Minas Geraes", . . 

260:000$000 . 
b) Producção, 500:000$000 . 
Somma, 760 :000$000 . 
21 . Renda de estabelec imentos 

do Estado: 
n) Estabeleci mentos de ensino, 

50:000$000 . 
b) Estabelecimentos agricolras, . . 

14:000$000. 
c) Estabelecimentos de assisten-

cla, 5:000$000. 
Sommn, 69:000$000. 
22 . Renda da loteria: 
n) Colltrlbuição flxll, . . . . . . 

77 :750$000 . 
b) Quota de ao "I" dos lut ros, ... 

120:000$000 . 
SOillflla, 197:750$000. 
§ 2. o Renda extraordinarla: 
23. Emprostin10s diver~os: 
a) J4ros ~e eq1 pres timos municl-

pae , 1. 400:000$000. 
b) Ãmortizaç&o de emprq il)lOS 

municipaes, 320 :0b0$00b. 

c) Juro e amortização de em-
pr ·stimos divmos, 80:000$000. 

Somma, 1. 8 !000 000. 
24. Juros de depositos em ban-

cos, 400:000$000. 
25 . Venda de machinas agríco-

las, semente , vaccinas c materiaes, 
310:000 000. 

26. Venda de terra , lotes colo-
ni ne · proprio do Estado, . . 
430: . 

27. Quotas de liscalização, . 
70:260$000. 

28. Cobrança da divida activa: 
a) Orçarnentaria, 00: $000. 
b) Divida lnscripta, 100:000$000. 
c) Garantia de juros, . . . . 

300:000$000. 
Somnla, I . 200:000$000 . 
29. Repo~ ições, 100:000$000 . 
30. lndemt1izações, 150:000$000 . 
31. MtJitas, 100:000$000. 
:Q. Entradas de ori V'1 diver-

sa·, 500:000$000 . 
Somh1a, 68. 302 : 140$900. 
Art. 3. o Fica o Presidente do Es-

tado auctorizado: 
a) A realizar operações de cre-

dito para cobrir o deficit" que se 
verificar caso a teceitá orçada não 
eja SufficieJlte pa ta as despesas or-

dinarlas. 
b) A rea liiar operações de credi-

to, liqtlidaveis, dentro de exercido 
fi nanceiro, como antecipação da re-
ce ita, não excedendo a terça parte 
dá teéei ta orçada. 

c) A abrir creditas: 
I. - Supplementares, com as for-

nialipade · prescripta no artigo 18, 
da lei '1·, 2. 314, de i I qe junho de 
1816, oq~ervar1do a disposições 
do!l p;.trQg(a J:lhos do &rtigo 3. • da 
lei n, I 9, cje 2ô de npvembro de 
180 I, ás ncgulntes verbas do artigo 
I . " da presenfe lei, caso se verifi-
que não terem' ido sufficientemen-
te dotAdas: 

Ao § I. 01 fl S. 17, ~01 21, 23 c 24; 
ao§ 2.q, fl S. I, 8 a 121 14 e l9 j ao 
§ 3.",qrs . 8 e 13. 

11. - De 11 :913$680, para oc-
Gprrer á ifiSI1 fficiencia de ve rba do 
n. 5. , 

§ l. ~. Art. 71 c!ll lei n 8411 de 5 
. q~ outubro pe , 19~~. 
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111 . - O 690$0 O, pa r:l pn~n
mento a Arthur C u iro ra , inspcct r 
r • ional do 11 ino, da rrntifi caçiio 
:~ clcli c i o n a l a que s' r fcr a I i n. 
~·J , dl' 1: dt• : 1 go~ to d • ltlO , no 1 1'-
r iudo de f •vc rt·iro :l d ZCill bl' U 
1922 c tod o anno de 1923 . 

IV . - De ~i05 :184$300 , s ndo . . 
qB: 184. 3 O para pagamento de 
arti gos de fnrdamento ' equipa-
mento fo rnecidos ú Fo rça Puh l i~:a, 
durnntt• o :11111 de I 22, ·xccdcn-
tcs ils consignações O c H da verba 
11. 17, § 1." d art. 7 da ll!i n. 
841, dt! 1922 e 167 :000$0 para 
ocw rr •r ils despesas feitas com n 
·o1a:lustio elas ohrm; do Instituto el e 
Hadiun1, excedt•ntes él O credito re-
spectivo, aberto pelo decreto n. . . 1 
6.209, d 29 de se tembro de 1922, 
em vi rtude da lei 11 . 835, do mesmo 
anno. 

V. - 4:960$308, sendo . . . 
2:972$642 para pagamento aos des-
embargadores Lo reto l~ibei ro de 1 

Abreu c Anton io Augusto Vc lloso, c • 
l :906$0661 ao bacharel Antonio Au-
gusto Celso Nogueira, juiz de direi-
t da comarca de Marianna, dos 
addilionae de I O "~' :;obre seus vcn-
cinlt'lllos, a que tem direito, de ac-
cordo-com o art . 440 do dec . n. 
4. 55 1, de 24 de abri l d 1916, rc-
producção do art . 256 da lei n. 
375 d • 1903 por terem c mplctado 
:lO annos de serviços ao Estado, , 
respectivamente a 11 de dezembro 
de I 923, I ::l de abril de I 923 e 20 de 
se tembro de 1920. 

VI. - O necessa rio para pagar : 
a Pelicano Frade, chefe de secção 
da Secretaria do Interior, a gratl-
fi caçiío addicional, de qne trata a 
lei n. 425 de agosto de 1906, por 
oompletnr, em dezembro proximo 
futuro, 30 annos de servi ços ao Es-
tado . 

VIl. - Desde já, de 2:784$000, 
para pagamento do excesso de des-
P sa verificado na ve rba do nrt. 7 
~ 1.", n. 7, d~ lei n. 84 1, de 5 de 
o\1tubro el e 1922. 

VIII. - De 9:804$982 para pa-
.(!:llllento da gratificação aqdicional 
de I O "I" aos srs . José da Cruz de 
Figueiredo Brandão, 'José Pereira 

da C sta, Frnnci:c Am d&! P r ' I, 
i\ lhc rto Andr • 
/\ la r . de Lim a j o é Cypriano 
:·on rPs ·crr ·ira, fun ionari s do 
E. fado, que t ·m dir .ito a sn rrra-
tifit:n ·fio, confnrmr o disposto na 
lei 11. 4:.!5, d 1906 . 

A ri. 4." rica o governo auctol'i-
zadu a r alizar as opemções de cre-
dito que forem n ·ccss<Jrins para a1-
p:ll'l:lhamcnl dn IWd • de Viaçflll 
Snl Milll•ira, de nccordo com o con-
l r<lclo de fi d • nhri l de 1922, cntr • a 
U ni fto c o Estado. 

Art. 5 .'' E' o gov rn nuctoriza -
do a l iquidar as contas c nova r os 
coutr;;..:los do Estad com a Pr -
r ·itnrn da Cnpit<il, podendo compúr 
l' trnnsigir . 

Art. fi ." Fica r vogada a lei n. 
02, de 22 de ju lho de 1893, o go-
verno poderá entra r em accordo com 
a Fncul dadc Li vre de Direito de Mi-
nas Ocraes, para liquidar, em trans-
acçiío, as diffcrenças ela subvenção 
não pa gas em conseqncncia de in-
sufficiencia de dotação orça m nta-
ria em diversos exercicios, fazendo 
pa ra isso mi. são de ti tu los ou opc-
ra ~·ões d credito . 

i\ r!. 7." As subvençüc · c auxi-
li os constantes desta lei, que não 
forl'm requerido!: :lté o 1." tri'mes-
l rc do anno seguinte, ficarão cadu-
cos. 

i\rt. 8." Nos vencimentos elo prs-
soíil el as Secretarias do Estado c 
rcpa rtiçlies anncxas, substituam-se 
os vencimentos pelos que constam 
do projeclo n. fi de I 92:~ desta Ca-
mar&, orga nizando-se a l"abella an-
llexa ele ncco rdo com o que fôr de-
liberado em 2. • dlscus. iío do pro-
JCc to n . . 1. 

/, rt. 9." Até encerrar-se a pri-
na:i r a revisão do l a n ç~1mento do im-
posto territori al, d verão er con-
cluidos os lnnçamcntos dos munici-
pios em que esse servi ço e. teja in-
compl to, emendados o. def ituo-
sos, corri gidos os que houverem i-
do fei tos em dcsacco rdo com ns leis 
c regulamentos, notificando-se aos 
interessados, que poderão apresen-
ta r suas reclamações nos prazos lc-
gaes . 
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Art. 10. uancl , n tran mi . , o 
da prop ri ·dad •, e verifi car pura 
imn1o el nrca mai r do qu • a lnn-
.' dn, ~ r :\ cobrada a tl iff1' r •nçn do 
11np sto de ·d · a da la da inscripçfio, 
prop rcionalr1H!ntc ao va i r ela nni-
dad •. 

Art. li . Para os fins do lança-
m >nto do imposto territorial, o va-
I r do solo nbrangc o do suh-sol o. 
. ~rt. 1_2 . Fica revogado o nrt. 
4. el a l •1 n. 826 de I ele outuhr de 
1021. 
~rt . 13. Aos occupnntc on p s-

. u1dore · illcgitim · de terras pu-
blica , lançado. no. r •gistros do im-
po. to territorial, o que nenhum di-
reito lhes confe re, nã serão resti-
fniel s os impostos que houveren1 
pago, ainda mesmo que deltas ve-
nham a ser dcsa pos ados. 

1\rt. 14 . a permuta ·ão d im-
moveis, o i mpo~ to de transmissão 
rccahirá sobre o preço do innnovcl 
de maior valor, o imposto de no-
vos e velhos direitos sobre a som-
ma dos va lores permutados, inclusi-
ve a torna, si houver . 

Art. 15. O comprador e vcnd -
do r que assignarern , por si ou seus 
representantes, escriptura de trans-
mi. são de immovel, da qual conste 
preço menor que o preço real da 
transacçiío, ficam sujeitos á mul~a 
de 10 "I" n :lO "I" sobre a lmportan-
cia sonegada. 

§ I . " Em cgual pena incidem os 
que, para se eximirem ao pagamen-
to do imposto, deixare·m de men-
ciona r na escriptura os fructos pcn-
den tes e outros bens considerados 
immoveis por lei ou por destino as-
sim como os bens moveis transmit-
tidos juntamente ~:om a proprie-
dade. 

§ 2. " A multa será imposta pelo 
Secretario das Finanças, mediante 
prova de fraude, ou presumpçiío vc-
hementc, uu confissão, apuradas 
administ rati vamente. 

§ 3." A multa será imposta repar-
tidamente nos culpados ou in t •gral-
mente a qualqu r c! lles, si assim 
f< r convenien te pqra fncilidadc da 
cobran~·a . 

§ 4. '' Si n fraudo f r d•A b•rla 
u apura da p r c nfL sií , ' 111 qual-

quer lt> mpo, d' 11111 ct ~ culpad s, a 
mul t:1 será im po~ l n sóm •nt • no LI -
tro, si os I cns de~ te b:1s!M •m para 
I) p;l T<t lll ' ll iO díl ll iCl\ 111 :1. 

~ !i ." co li • to r qu • acccitnr n 
guin • o •scrivfl que lavrar a •s-
criptura por preço inferior ao pre-
ço · nhc ·ido da transmi sitO ou ar 
va lor notori do inunovcl, estão su-
jeitos á pena de demis ão . 

Ar t. 16. O collcctor, antes de ex-
pedir o taliio pnrn o pagamento do 
imposto de tran missão, leril ao 
comprador c vcnd •dor, ou s us pro-
curadores, o disposto n art. c pn-
ragraphos da presente lei. 

1\rl . 17. As doaç(J c~, ainda mes-
mo d · nsccnelcnles a seus desccn-
dlll les, com ca rnder de adennta-
11h: ll ln de legitima, estiio sujeitas a 
taxa ele 2 "I" (clois) de novos c vc-
ll ll di r •itm;, ai '•m do imp sto c ta-
ilckcido na lei 740 A de 15 de sc-
tcmh t de 1919, c outras em vi gor . 

Art. 18. O creditas particulare , 
qn:111do levados a registro, estfto 
sujei tos ao sello da tabclla A§ 2. • 
11 . 7 d0 dcc. 1.381 de 1900 . . . 
(I !2 "I"). 

Art . 19. E' de 2$000 por conto 
dr: rris 0 11 fracção, o impo to de 
nm·os c velhos direitos para con ti·· 
luicfl on dissolução de sociedades 
lllt: IT:l n liS. 

i .r t. 20 . Fica approvado o regu-
lamento elo impo ·t de bebida ex-
pedido pe lo decreto 11 . 6. 225 de 20 
d novembro de 1922. 

Art. 21. O art. 3." e seus para-
grapho , ela lei 11 . 746, de 20 de 
se tembro de 1919, ficam sub titui-
dos pelo seguinte: A reducção do 
imposto de exportação sobre gene-
ros de producção c exploração agrí-
cola e pecuaria, tendo em vi ta o 
Jançnmento do imposto . terri toria l, 
. crú f •i ta pclu Congresso mediante 
pr po:; tn do governo. 
Paragrap~·o un i co . Triennalmen-

h~ o lnnçnmrn to !PriÍ r ., isto para 
fo ·r poF.to de accordo com as modi-
ficaçri e: do valor da propriedade c 
C~ll1 US lliUlaçiJus de proprictarios, 



s • undo a n rrna pr scripta, 111 
regulamento. 
, Art. 22. impo to d · cxp rtaçã 
obre o p1·oductos de con ·umo ex-

clu ·ivo ou quasi exclusivo no xt -
rior, exceptuados os producto agri-
cdla , poderá cr fixado m ouro. 

pagam nt rá realizado ne a 
cspecie ou m moeda nacional ao 
agio do dia conforme preferir o in-
t r a do . 

Art. 23. O governo poderá u -
p nder a cobrança do impost de 
t!xportação que recáia ·obr • indu·-
trias dome ticas ou de rc 1iõcs po-
br s, ou sobre artigos que ptodu-
zam arr cadação annuél l inferior a 
1:000$ . 

Art. 24. imposto d exporta-
ção sobre o carvão vegetal será de 
10 "I" obre o valor, c poderá er 
el vado até 500 réis por kilogramma 
emquanto a ua producção fór in-
sufficiente para o consumo ordina-
ri das indu trias do Estado . 

§ 1 . • O govérno poderá isentar 
desse imposto o carvão obtido como 
subproducto da di tillação de ma-
deira. 

§ 2. • A exportação do algodão 
em rama ou pasta, está sujeita ao 
me mo impo to do algodão em fio, 
cordão oLf corda; a do algodão em 
caroço e tá . uj ita ao dobro dessa 
taxa. 

Art. 25. O imposto d novo e 
velhos direitos, quando não fôr sa-
ti sfei to na occa ião da a signatura 
dos actos ou contracto pelos quaes 
fôr devido, será pago dentro de 10 
dias, si aquelle foram lavrados em 
Jogar onde houver collectoria, e 
dentro de 60 dia· nos outros Joga-
res, sob pena de multa de 30 •1• do 
imposto, si c. te fôr pago dentro de 
um mez de expi ração do prazo, e de 
50 •1• si o fôr depois. 

Paragrapllo uni co. O imposto de 
transmissão de propriedade immo-
vel por cscripto particular será pa-
go dentro dos mesmos prazos e sob 
as mesmas penas . 

Art. 26. Da isenção de imposto 
estabelecida no art. 8. • n. 3 da lei 
n. 418 de 27 de setembro de 1905 

fi am xclllido o •ngl.! nhos de fa-
rlcação de :~guard •nte. 
Art. 27. No on h cim ntos uc 

pagam nto de impostos serão ar-
r dondndas para I réiS as fra-
cçõ !I d s ·a quantia. 

Art. 28 . Os capitali ta , ou eu 
ag nte , que empre tar 111, habitual-
m nte, dinheiro a juro I stão su-
jeito ao imposto d 100 , 200$ e 
3 $ annuae , d industrias e pro-
fi sões, onform a importancia de 
suas transacções. 

Art. 29. A rcclanutções contra 
Jançam•ntos de impo to só pode-
rão e r f •i tas administrativamente 
dentro dos prazos regulamentares. 
Fóra des es prazo não se tomará 
conhecimcnt de reclamação algu-
·mal salvo se o contrihuint provar 
que não teve sei ncia do lança-
mento. 

Art. 30. O lançamento do impos-
to de industrias c profis ões será 
feito annualmente por meio de de-
claração c. cripta, que pelos anal-
phabetos er:í nssignada a rogo a 
vista de duns testemunhas, sob pena 
de multa de 50$ a t00$000. 

Art . 3.1 . Fica ó governo auctori-
zado a relevar do imposto de trans-
mis ão por acto "inter-vivos" a 
tran fcrencia do immovel denomina-
do "Monlevade'11 que o sr. Gaston 
Barbanson adquiriu em seu nome, 
em março de 1921 1 para a Comp<t-
nhia Sidernrl! ica Belgo Mineira, com 
séde em BeiJo Horizonte. 

Art. 32. Fica o governo auctori-
zado n relevnr da multa em que ti-
verem incorrido, até 31 de dezem-
bro do anno corrente, todos aq uel-
lcs que não houverem d:-tdo a lan-
çamento. por motivo justificado, as 
suas probricdadcs immoveis para 
fim do imposto territorial . 

Art. 33 . Fica o governo do Es-
htdo í\uctorizado a tran ferir á 
Uniã'o Fcd ral o domínio dos terre-
nos Adqui ridb~ em virtude das leis 
n. 7flfi. de 13 de setembro de 19201 
e n. 801, de 22 de setemb ro de 1921. 
rara fundação das 1el)rosarias c 
desenvolvime'lto do tn ~titt.Jto Oswal-
do Cruz de nccordo com os respe-
ctivos ajustes. 

089 

§ I . " i não o fizer, a eleição c 
rcnliza rá em dia designado p lo 
Pre i dente do Estado . 

§ 2." A multa se rá impo ta "ex-
officio" pelo juiz de direito ou mc-
di:~nte reclamação do promotor ou 
de qua lquer eleitor, ob ervados o 
preceito do art . 148 e 155 do 
dec. n. 4. 877, citado. 

Art. 3ú. juiz de direito, dentro 
de 30 dia depois de se abrir vága 
de qualquer officio de justiça, ou de 
receber çommuni ação de haver si-
d0 annu llado concur o, a que se 
t noa procedido, dará a providen-
cia e tnb lecida no ar!. 11 6 e pa-
ragraphos 1.• e 2.• do dec. n .... 
4.561, de 24 de abril de 1916, incor· 
rendo em multa de cem mil réis, si o 
Hão fi zer. 

Art . 37 . Terão prefercncia, in-
distinctamente, para o provim nto de 
officios de ju Hça, o graduados em 
direito, os advogados, os e crivães 
cffcctivos ou interinos, os escre-· 
ventes juramentado de carto rios e 
os que exercerem of'ficios idellticos, 
os quacs serão di. pensados de qual-
quer exame, ~n lvo os interinos, fi-
cando revogados o art. 1 . ", da lei 
11 . 82 1, de 2 de .etemllro de 192 1 
e o art. 1.", dn·lei n. 78ô, de 16 de 
setembro de 1920, e o paragrapho 
tJnico do art. 129, do dec . n. 
4.561, de 24 de abril de 1916 . 

Art. 3 . promotore de ju ti-
çn 1 d rão ser designad pelo go· 
v rno para x r r a funcções de 
inspcct r se lar municipaes. 

Art. 39. A prim ira investidura 
paro os cargos d prof ssore e len· 
t R d ymna. io Mineiro e das e -
cola. normac, do E Indo, ó pode-
rá se r f ltn m dinnte oncurso, fi-
Melo r vo~rado o ar . 4. •, da fel 

n. fi76, d i 2 de setembro de 191 . 
Pnrit~~rapho unico . lente sub-

titut I a qu f()r d . ignado Jogar de 
•a th drntic , si niio a. umir o exer-
cicio d stc, dentro do prazo regula-
mentar, perderá aquell Jogar inde-
fl ndentc d proc s o. 

Art. 40. R vogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala dn:~ . e ões da Camara dos 
O putndo., 3 de tembro de I 923. 
- j iio Lisboa, pre. idente . - José 
Braz. I . • secretario . - Euler Coe-
lho, 2. • secretario. (") 

Entra em 3.• di cussão, com a!l 
emenda~ ao mesmo apre entndas em 
2. •, o segui nte: 

1923- PROJ,ECTO N. 6- CAMARA 
D'i pc1e ;obf!e o vencimento do ,tun-

ocionalismo e dá outras provtden-
cias. 
O Congresso Legi Jativo do E ·ta· 

do de Mina. Geraes decreta: 
Art. 1. • Ftca approvada a ta bel-

la anncxa de vencimentol>. 
§ 1. • s vencimento da tabella 

só se referem aos funccionarios ti-
tulados com m;sen trtmcnto em fo-
lha . 

§ 2." s vencimentos dcs~a t:i vi-
gorarão cmquanto a d prec~açao da 
moeda nacional for maior de 55,55"1" 
(cambio de 12 dinheiros esterlilt?S 
por mil réi ) . De de que o can~bJO 
se mantenha a e a taxa ou ac1ma 
della durante . ei mezcs consecuti-
vos, voltarão a vigorar os vencimen-
- ·- ·-= .. ~. 

(") Scguem-s as tabellas e~pllc ati
va. 1 cuja reproducção se d1spensa 
aqui, por constarem já essas tabel-
las da acta anterior a esta. (Nota 
da tachygraphia). 
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1 s anlcri r • , c 111 n bonificnçã do 
art. 6, da lei 11 . 70 , de 1020. 

9 3 .'' A ta b lia ·om ·ça rtí :1 vi ro-
r ar a I .'' de janeir de I 2 . 

Art. 2." ri c 111 supprimidos, d ·s-
dc já, os ~:a rgo · d ·: . 

n) archivistu da S •~: rl'la n a do ln-
t!•rior; . 

h) auxiliares de 'SI:ripta c ~o l~ il
horadorcs, •tn lmlas as repartu;u ·s 
do Estado; 

c) musiws distinctos nas bandas 
militares; 

d) nrchivista da ecreta ria da 
A)!ricul tura. 

~ I . " O serviço de nrchivista ·erá 
fei to por um fun~:cion a rio designa-
do pelo secretario. 

§ 2." Dentro da verba consignada 
cni on;amcnto, os ecretarios de E.-
tado contracta rão os empregados 
nccessn rios no desempenho da fun-
rçiies at · agora exercidas pelos 
funccionnrios a que se refere a let ra 
B deste arti go . 

§ 3." Estes empregados terão a 
denominação de "prati cantes", com 
gratificação mensal até duzentos mil 
réis . · 

§ 4." Não farão pa rte do quadro 
do funccionalismo estadual, endo-
lhes, porém, assegurada preferen-
cia, em egualdade de condições, pa-
ra nomeação de amanuenses, me-
diante concurso. 
Art . 3." Ficam supprimidos, quan-

do vaga rem, os cargos de: 
a) inspector c contador da Secre-

taria das rinanças; 
b) Sl!b-directores c aux iliares da 

Di rcctor ia de Fi ca li zação; 
c) sec retario da Directori a de Hy-

gicne; 
d) um lagar de 1." c um de 2. " 

conferente da Reccbedoria de Minas 
no Rio de j aneiro, a qual reparti ção 
passa rá a denominar-se Delegacia 
do Thesouro de Minas Oera es . 

Art . 4." E' o governo nuctorizado 
a supprimir os cargos l(li C julgar 
desnecc ·sarios ao erviço do Es-
tado. 

Ar t . 5." E' o govern o< ucto ri zado 
a supprimir as feiras de gado que 
fon:n1 desneccssarias, incorporando 
o n.:spl:divu impqsto ao de exporta-

ao, p d •nd onc •d t u. de us 
cdificio , curracs • halanças ás mu-
nici pnlidnd •s que :> ' prot onhnm a 
mantcl-as sem onus parn o Estad . 

i\ rt . . " ' gov •rn auctorizado 
n reo rgani zar ns ccrcta ri as de Es-
tudo e ns outr:1s rcpurtiçrics c · ' rvi-
r;us publicas qu • ache neccssa rio. al-
te rllr as dl'nominaçiíes • nt ttibuiçtics 
dos diversos ct~rgos c distribuir 
pessoa l do modo que julgar mais 
conveniente. 

Art . 7." E' o I!OVcrno auctorizado 
n remodelar a nixn Beneficente dos 
Funccionnrios Publicas, de modo 
que ctla v •nha a te r cx istencia au-
tonoma, podendo c l cvt~r a contribui-
ção do~ soei os. 

Parngrapho un ico. Os auxi lias 
pccu niarios do Estado em cada anno 
não poderão, em hypothese algu-
ma, exceder o tota l das contribui-
ç<ies dos soei os no mesmo anno. 

1\tr. H." Quando os cargos de di-
rectorcs da Escola Normal Modelo 
e do Oymnasio Minei ro forem exer-
cidos por lentes dos respectivos es-
tabelec imen tos, os vencimentos da-
quelle. (di rcctores) serão os destes 
(lentes), accrescidos da differença 
até o fixado nas tabeltas para o al-
ludidos cargos de directores. 

Art. 9." Fica creada mais uma se-
cção na Sec reta ria da Policia e sup-
primidos os lagares de enca rregados 
e auxi liares de estatística e identi-
fi oaçiio. 

Art. I O. Na Secretaria das Fi-
nança · o inspector do Thesouro 
perceh rit os vencimentos de dire-
cto r . 

§ 1. o O contador perceberá os 
vencimentos de IÜ :20Q$QQQ . 

~ 2 .'' O guarda-livros terá a ca-
tegoria c vantagens de chefe de se-
cção. 

§ 3. " Os sub-direc tores da Dire-
ctoria de Fi ca lização perceberão 
os vencimentos de 10:200$000 e os 
trl:s au xiliares da mes111a directuria 
8:400$000 por anno . 

Art. ti . Nos ve 11cimentos dos vi-
gias e guard as fi caes está incluído 
o auxilio para aluguel de casa. 

Pnragrapho unico. O vigia que 
habitar casa do Estado soffrcrá 110s 

.l us v 11 imento o desconto de prcn a ffi cla·t, cujo mpregado 
240$0 p r 1111110 o guarda fiscal p •rccb rfio, pela hora suppl •mcn-
ern egua s c ndiçõ s o d • conto dP. tnrcs de trabalho, a r mu11 •ração fi -
120$000 , xadn no regulamento que fOr xpe-

Art. 12. A ccretaria da junta ttldo, n m os s rviços prestado!~ PC· 
CÕmmcrciat t rá o seguinte pessoal : los membros do ma istcrio prima· 
um chef de secção, um officinl, um ri o, quando trabalharem em doi~ 
amnnu nsc um porHro . turnos. 

§ I ." A chefe de secção, que se- Art. 16. Ficam supprimidas to-
rtí de livre nomeação c dcmi . ão do das as gratif icações ou auxi lios a 
~:ovcrn o, comp tem as attri buições funcciona ri os publicas ou cmpregn-
co llfcridas ao Secretario da junta do. , stabelcc idos em leis, aiudn 
pela lei 51, de 5 de ju lho de I 93 e me. mo . pcciacs, 111 regulame11 · 
pulo regulamento que baixou com o to , exceptuadns unicamente as gra-
dcc . n. 4. 375, de 2 de maio de tificações nddicionacs por tcmp de 
I !J 15. serviço c as abonadas nos funccio-

§ 2." O chefe de secção não terá nario em commissão nos gabi netes 
vc 11 cimentos dos co fres publicas e da Pr ide11 cia e dos Secretario de 
pe rceberá, pelo · a c tos que praticar, Estado. 
o~ cmolume11tos attribuidos peta ci Art. 17. Em toda as reparti-
!.1da lei e regulame11to ao Secretario ções publicas ficam abolida. as pra-
d:.t ju11 ta. xes de abonos de faltas de compa-

§ 3." Estas disposiçõe entrarão • recimento injustificado durante tres 
em vigor, desde já, independente- 1 di as, de concessão amHtlll de passe 
mente dn reforma da junta Com· c pre. c11tes a funcciouarios. 
mercial, que o gover11a é auctoriza Paragr:tpho t111 ico. Será respon· 
do a fazer, com poderes de rever c savcl pnrn com o Estado o fuu ccio-
alterar os emolumentos das tabellas uario que concede r passes fóra dos 
anncxas no decreto citado. r(lsos previsto~ no respectivo regu-

Art. 13. Nas co tt ectori as de :·,,,;('::to, c, n :~ tomada ou verifi ca-
grande movimento poderão, nos ca- ção de contas, se r-lhe-á debitada a 
sos pcrmittidos pelo r <YU(amento, importancin c dt!scontada dos ven-
sc r admittidos auxiliares com grati - c:mcntos de uma só vez. 
ficaçiio mensal que niio cxctderá de Si reincidir, ser-lhe-á tambcm ap-
250$000 para a. da Capi tal e Ju iz plicada multa equivalente ao dobro 
d Fórn e 200$000 para as outras. da importnnci a do passl!. 

Art. 14 . A investidura no cargo J\rt. IR. Os secretarias do Esta-
de atnnnucnse se fará por concu rso, do poderão conceder aos funcciona-
scndo os provimentos dos outros lo- rios do quad ro feri as annu acs, até 
~nrcs do quadro por acce~so . ' 20 dias, succcssivos . ou não, sem 

Art. 15. Os funccionnrios das Se- ncrda de venci mentos, desde que e.· 
cretnrias de Estado c repartições :tn- tt•s: 
nexas ou c 11bordinndas fi cam ohri- a) c01; :{·111 •r•:~ i., de 11m nnno de 
l.'!ndos no trabalho no exc rcicio de exercício; 
SL' II S cargo~. em q11alq11 r se rviço ex- b) niio tenhnm gosad licençn du-
traordinario, seja de organização de rnnte o anno; 
rlndos estatísticos pnrn mensagem e 1 c) ten ham em dia o servi ço no 
r!'lntorios. seja de 011tra natureza, c se u cargo; 
fór:1 das hora . do expediente ordi- d) não hajam incorrido ~m quat-
n:l ri n, sempre q11c nssim o exija o q11cr f:JI Ia disciplinar; 
se rvi ço p11hlico, sem que pelo traha- c) sc.iam dedicado~ no. trabalho. 
llin !'IMsam receber rcnum ração 011 Art. l!l. O funwonano promo-
rrr.1tific:u:.1o, etc qualq11cr cspcc ie. ' v ido, assim como o que fôr remo-

Pnr:q::rnpho 1111i co. Esta disposi- 1 vi do de uma para 011tra localidade 
çfio não compr hendc os serviços nn tram;fcrido de umn reparti ção 
ex traordinarios excc11tados na lm- para outra, não poderá gosar licen-
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ça ante d entrnr 11\ ex rcicio 110 
s u novo p sto. 

J\rt. 20. funccionari que fOr 
sort •:tdo para o st! rviço militar ' t!r4 
posto em disponibllidad niio mnu-
" rad n, d v •ndo' reassumir o cxcr-
·icio d •ntro de 30 dias depois dl! 
t nn inado aqucll · Rcrviço. 

Art. 21. A dire ·toria da fi sca li za-
çiio d · rcncllts c a secção do lrnp s-
t '1\·rritorin l ficam incorporadas IJ 
c rcl'l ri:t das Finanças, cujos s r-

viços sc rito distrihuidos IJOr trcs di-
r •c tori:is, sem augmcnto do pessoal 
xi .: ll'nt •. 
Art. 22. Todo o se rvi ço de im-

pr ' sstien, puhlicaçti s c •ncadernn-
~· tics das r •pnrtiçi1es pu blicas c das 
secrclarias da I~ lnçiio c do Con-
~( r csso será executado na Imprensa 
()fficia l, por conta c dentro das rc-
spectivns verbas. 

I ar:tgrapho unico . Não serão pa-
gos os referidos trabalhos executa-
elo. em outros estabelecimentos, sal-
vo clerlaração por cscripto do dire-
ctor da Imprensa Offidal, de 11iio ter 
podido executai-os. 

A ri. 2:l. ó em caso de vaga ve-
r i fi nua 11os quadros sê r á permitti-
clo nomea r funcciouarios iuterinos, 
os quaes perceberão uma gratifica-
ç5o egual aos veucimcutos do car-
go. 

Art. 24. U provimento elos car· 
gos ele carcerei ro das cacleiaes do 
Estado é ele competcncia do Chefe 
ele Policia. 

Art. 25. As promoçcics na Força 
Publica ate snrgentos são de compe-
fcncia do commandante geral. 

Art. 2fi. Ao collcctor on escrivão 
de coll cctoria que se achar na im-
poss ibilidade de exercer a cargo em 
conscqucucia de ccladc avançada, ce-
gueira, dcmencia ou outra doença 
incura vcl ve rificada em exame me-
rliw, poderá ser dado substituto, que 
presta rft cnução correspondente a 
duas terças partes da renda do car-
~o. I 

Paragrapho unico . Ao substitui-
elo, cmq uanto viver, será abonada a 
tcrçn pnrtc da rcndQ do cargo, des-
de que convenha na permanencia 
de um terço de sua fiança, perten-

ccndo ao ubstituto os d i terço 
cloquella r ndo. 

Art. 27. Fic:tnl ren e! s quatr 
loga res de procurndorcs do funcio-
nalismo, suj ·itos a uma caução ,no 
Thcsouro, em dinheiro ou apolices 
dn nião ou do Estado, · uma ta-
hella dos •mohm1 •ntos ntnximos qu · 
poderiio exigir dos fun ccion:trios p ·-
los r ·cl'!bint •ntos de dinheiro c ou-
tros se rviços que lhes prestarem. 

~ I ." l::.sscs procurador s nfio tc-
r;io v:1ntagcm alguma sobre s d •-
mai s, pod •ndo s ·fun cionari s uti -
li za r-. e ou nfio <I< s seus st• rviç s. 

~ 2." A c:t1n;ií:> desses procurada-
res só responderá pelas transncçõ '. 
mm os fun(·cionarios ou empr •ga-
dos do Estado. 

~ 3." Nu caso de serem destitui-
dos dessa qualidade, o que o gover-
no pod •d fa ze r li vremente, a ca u-
ção serit retida durante seis mezes 
para recebimento das reclamações 
dos intcrc!l!lados. 

J\rt. 2R. Fica approvado o regu-
lamento do Serviço de Fiscalização 
c1.1s l~cndas e do Patrimonio elo Es-
t:t do, expedido p lo dcc. n. fi.2 , 
de I R de mnio de I 923, com as se-
g-uintes modificações : 

a) art. 33 fica substituído pelo 
seguinte: "Em cada 30' dias de via-
gem o fiscal terá direito n cinco 
dia: de ferias , qu podcrit gosar on-
d • lhe convier, correndo por sun 
conta a despesa de transporte, si as 
fôr go!Htr fôra da séde de sua cir-
cumscripção" . 

h) Ficam supprimiclos: o§ 2." do 
art. 33; o art. 36; o art . 45 c seus 
paragraphos. 

c) Pica substituído o art . 43 pelo 
seguinte: "Os inspectorcg percebe-
rão os vencimentos de 7:200$000 c a 
cliarin de 15$000, quando em viagem 
dentro do Estado e de 18$000 fóra 
clelle . 

Os fi scaes perceberão os . venci-
mentos de 4:800$000 e a diaria de 
12$000, quando em viagem dentro 
do Estado e de 15$000 fóra delle" . 

d) Ao art. 43, citado, accrescen-
te-se o seguinte: Paragrapho unico: 
quando a commissão do inspector 
ou fiscal se prolongar por ordem 

'sup •rfo r em ma rftcstna localicladc, ' ervent , por incz, 145 ooà;' por 
que não a s de do di~rictô Ott . ci:- ann , I :740$000. ' 
cum. ripçiio, pcrc•berao a dtnnn 111 . Magistratura c justi a: 
por inteiro dos primeiros 15 dias, · Desembargador, por mcz, ... .. . 
m•tadc nos 15 dias . Ltbs quentes. 1 :840$; por nnno, 22:080$000. 
Depois de 30 dias perceberão apc- Procuradot Geral, por ·mez, . ... 
nas os vencimento . I :840$; por anno, 22:0 O 000. 

c) O§ 1." do art. 48 ficn nss~m Advogado Geral, por m z, ..... 
redi gido: "Esses atte. tados serao I :500$; por anno, 18:000 000. 
expedidos á vi ~ tn dos b letins de juiz de direito de 1.1 ntrancia, 
l'xcursfto c dos rcl:tlorios· dos er- por 111 z, 650$000; por anno, .. . .. 
viço. nd r.c tttltimo mcz, que serão 7:800$000. 
confr ntado com os roteiro!~ , o r- 1 juiz de direito de 2. • cntrancia, 
d ns de s •rviçó, corrcspondencia e : por mcz, 705$000; por nnno, ..... 
livro do pohto da clirec~oria, c~te j H:46~$000. . . 

1 
• 

com r lação aós qu estiverem ou ju1z de dtrctto de 3. entrnnc1a, 
houverem c. tado na Capital". por mez, 825$000; por anno, ..... 

Art! 29. Hcvogam-.e as clisposi- !1:900$000. 
çtics em contrario. Juiz municipal de termos annc-

~ c c1 xos, por mcz, :166$666; por anno, Sala dns s ssoe~ da amara o. 4:400$000. 
Deputa.dos, 23 d~ ag?sto de 1923·--:; juiz municipal de 2.1 entrancia, 
O pre!H~entc, jono L1 . boa. - O 1." por m'ez 416$666· por anno, ..... 
scc retar~o, Eu l e~ Coelho. - O 2. S:OOO$oo0 . ' 
secreta no, Camtllo Chaves. , Juiz municipal de 3.1 cntrancia, 
TABELLA DE VENCIMENTOS por mez, 500$000; por anno,. · · · · 

DO fUNCCIONARIOS DO G:~o~:~r de justiça de J.1 cn-
ESTADO, MAGISTRATURA E trancia, por mcz, 330$: por anno. FORÇA PUBLICA, A QUE SE 
REFE E O PROJECTO N. 6. 3:960$000. 

· ' Promotor de jt1stiça de 2. 1 cn-
Secrefaria do Inferior trancia, por mcz, 3:10$; por anno, 

I . Gabinete da Presicloncia: 
Official de gabi nete da Prcsi-

dencia, por mcz, I :000$000; por 
anno, 12 :000$000. 

11 . Secretaria de Estado: 
Dir-ector, por mez, 1·:100$000; 

por anno, 13:200$000. 
Official de , g~binete, por mez, ... . 
750$000; por anno, 9:000$000. 

Chefe de secção, por mez, 700$; 
por a1 no, 8:400$000. 

primeiro pffiçial, por mcz, 575$; 
'pqr alhq,' 16:000$000. · 

Se'g~ndo bf'ficial, por mez1 475$; 
por annó' 5:700$0QO. 

Amanuense, 1pór n1ez', 3~0~000; 
por anno, 4:200$000. 

Alm'oxame, ,pbr mez, 250$000; 
por a b, 3:000$000. 

Portelró, por mez, 230$00Ó; 'por 

3:960$000 . 
Promotor de justiça de 3. 1 cn-

trancin, por mcz, 460$; por anno, 
5:520$000. I 

Escrivão do crime de I . • cn-
trnncia, por mez, 200$; por anno, 
2:400$000. 

Escrivão do crime de 2. • cn-
trnncia, por hle7., 200$; por anno, 
2:400$000. 

Escrivão do crime de 3. • rn-
trancia, por mez, 310$; por :tttno, 
3:720$000. 

Porteiro do Palncio da ju. tiça, 
pdr 111 z, 180$000; por anno, . . ... 
2:160$000. 

Servente do Palncio da justiça, 
por mez, 120$000; por ant10, ..... 
I :440$000. 
"IV·. Secretana da Relação: 
Secretario, por mez, 605$; 1 por 

anno, 7:260$000. anno, 2:760$000. ' 
Conlthiuo,' tpor• mez, 

· anno, 2:100$000. 
175$000; por Official, por mcz ~77~500; por 

' I anno, 5:720$000. 



Am11nuense, por mez, 268$666: 
p~r anno, 3:220$000. 

Escrivão, p r rnez, 367$500; pur 
:111n0, 4:4 10$000. I 

rricial de ju~ tiça , por mcz, 185$; 
p r anno 2:220$000. 

I ortctro, por mcz, 180$000; por 
:~nno, 2:160$000. ' 

Continuo, por mcz 144$000; por 
nnno, I :728$000. 

Scrv nt , por mcz, 110$000; por 
\l nn o, 1 J20$000. 

V. lnstrucção Primaria: 
Oirector 1de grupo escolar da 

Capital, por mcz, 380$; por anno, 
4:!jô0$000. 

Dircctor de scola infantil da 
C:~pital, por mcz, 380$; por anno, 
4:560$000. 

Oirector de grupo escolar de 
cidade ou villa , por mcz, 330$; p0r 
anno, 3:960$000. , 

Director de grupo escolar dr 
districto, por mcz, 220$; por anno, 
2:640$000. 

Profes or da Capital, por mez, 
212$000; por Rnl1o, 2:544$000. 

Professor de cidade ou villa , por 
mez,l98$000; por anno. 2:37fi$000. 

Portelro-servt:nte de grupo d 
di. tric~o, por mez, 72$000; por nn-
no, 864$000. 

Serv nte d,e grupo da Capital, .. . 
por mez 0$000; por nnno, .... . 
960$000. 

Servente de grupo de cidade e 
villn, por mez 72$000; por anno, 
864$000. 

VI - l'nspccção de Ensino: 
lnspector da Capital, por mez ... 

00$000; por anno 7:200$000. 
I nspcctor s r gio11aes, por mez 

400$000; por 1111110 4:800$000. 
. VIl - Escola Normal da Capi-
tal: 

Director, por mez, 800$000; por 
a 1111 u ~l.t: :'.1()$000 . 

Ajudante do director, por mcz 
450$000; por a11no 5:~00$000. 

Professor de lin guas e sciencias, 
por mez 550$000; por 1anno ..... 
c:W0$000. 

Professor de artes, por mez .... 
440$000; por anno 5:280$000. 

Pro fessor de trabalhos ma'nuaes, 
por mrz 34~ $000; por anno ..... . 
4: I :I O~WO. Professo r de districto, por mc1, 

l!í!'í$000; por an no, I :860$000. Professor de gymnastica, por 
Professor technico dil Cnpital , mez 230$000; por ,anno 2:760$000. 

por mcz, 345$000; por anno,..... Porteiro, por mez 180$000; por an-
1\ : 140$000. no 2: 160$000. ' 

Professor technico de cidade, Continuo, por mez 145$000; por 
por mez, 287$500; por anno, . . . . . anno I :740$000. 
3:450$000. Servente, por mez 120$000; por 

Professor rural c colonial, por anno I :440$000. 
mcz, 132$; por anno, I :584$000 . Preparadora, por mez 120$000; por 

Adjuncto da Capital , por mez, anno I :440$000 . 
120$000: por anno, I :440$000. VIII - Escola Normal de Ouro 

Adjuncto de cidade on villa , por F' 1110,: 0 I 

m z, 100$; por anno, I :200$000. Otrcctor-professo~, por mez .... 
r: Adjnncto de districto, por mcz, 400$000; por anno 4:800$000. 

7.>$000; por 11nno, 900$000 . · p f . T d d' • Acljpncto rural c colonial por ro e;-;so t-auxt tar o 1rec1or, por 
mcz, 60$000; po ~ anno, 720$000. mez 350$000; por. anuo 4:2Ç0$000. 

• • 1 Professor él~ sctenctas e lmguas, 
~ort;tro ele grupo da Capttal, por mez 287$500; por anno ..... 

pot ?mez, 110$000; por anno, 1.... 3:450$000. 
I : 3~0$000. . 1 

Porteiro de grupo de cidade ou Professor de artes, por mez .... 
villa, por mez 100$000· por anno, 230$000; por anno 2:760$0()0. 
1 :200$000. ' ' ' Porteiro, por mez ,20$000; por 

Porteiro-se rvente de grupo de anno 1 :440$000. 1 • 
cidade e ~illa, por mez, 100$; por , Continuo,, por mez 100$000; por 
anno, I :200$000. anno I :200$000. 
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S ·rvcnt , p r mez 72$000; por Adtnltti ti trad r, por m z 34 $000; 
Utll101 14$000. 1 or nn11o 4:14 $ 

IX - xt rnnto d Oymna lo Amnnnensc, p r mcz, 2 7$500; 
Minei ro da Capital: " · '' 450$ por u llll ,,: • • ' 

Reitor, p r m z I :000$000; por Medico, por rncz, 120$000; por 
a11no 12 :000$000. a11no I :440$000. 

Professor de scicncias e lingua , lnspcctor, por mcz 120$000; por 
por mez 550$000; por anno . . . . . :tnno I :440$000 . 
6: $ . Port •iro, por rncz 120$000; por 
Profcsor d artes, por mez . . . . . . :111 110 I :440 000. 
440$000; por an11o 5:280$000. crvent , por mcz 120$000; por 

Preparador, por mez 230$000; a11110 1 :440$000. 
P r 11nno 2:760$000. Gunrdn , nor m z 120$000; por 

·cretario, por mez 350$000,· 1 440$000 i11111n : . . 
'flOr nnno 4:200$000. XII - Assis tencia a Alienados: 

Amanucnse, por mcz 230$000; O ir •ctor ge ral p r mcz I :000$000; 
po r 11 11110 2 :7~000. 11, ,. :111110 1?.:000. 000 . 

Bihliotheca rlq; por mez 230$000: J)irrctor d • Asyl -Colonia , por 
por an 110 2:100 000. oo0$000 1 III('Z no , j por a11110 , , , , , , , , . 

l11 spcctor d alumnos, por mcz IO ·!ífi0$000. 
21:i$000; porl anno 2:580$000 . Medico alienista, por lllCZ o. o. o. 

P rtciro, por mez I 0$000; por 550$000; por nnno 6:600$000. 
anno 2:160$000 . Ecotwmo-almoxarife, por mez 

onlinuo, 110r mcz 145$000; por 550$000; por anno 6:600$000 . 
anno I :740$000. Administrador de colonia, por 

S •rvc11te, IJOf mez 120$000; por mcz 385$000; por anno 4:620$000. 
:111110 I :440$000. Escripturario, por mez 310$000; 
'\ - Externato do Gymuasio de nor an11o 3:720$000. 
Barbacena: Plw rm;~cc uti co, por mcz ... .. .. 

Reitor por mcz 660$000 : 110r · r0$000 3 600$000 . . ; por a11110 . : . 
:1 11110 7:!120$000. Ama11ucnsL', Dor rncz 230$000; 

S ·crctario , n r mcz :~45$000 ; por "" '' :1n no 2:760$000 . 
rll 1110 4: 140 000 . Porlt•i ro , por mcz 140$000; por Amanuense, por mez 230$000; por 

2 7"0$000 :1 11110 I :fi80$000. 
'' 111111 : 11 

• • XIII - Escola de Phannacia ele 
Ribli thccario, por mcz 230$000; o11 ro Prelo: 

nor ,a11no 2:760$000 . Direl'lor-lentc. nnr mez, 800 000; 
l11 :;p(• tor de nl11mnos, por mcz por an 110 !l:fi00$000. 
2 10$8:~3: por an110 2:530$0QO. I.Pnt•·. 11or nwz 550$000; por ali -

Porteiro, por mcz I 0$000; por no (i;(i()(). 000. 
:111110 2: 160$000. Sl'crr tario . pnr mez 400$000; por 

Continuo. por mcz 144$000; por ·11111t) 4:R00$000 . 
nnno I :728$000. A111:111uen , por mcz, 180$000; 

crv •nte. nor 111<'7. I 10$000; por ;•nnn ~: tfi0$000 . 
:t 111 I :320$000 . Bihli ntltt. íl rio (auxili\1r), por 

Professor d • sc iencias c !in •uas, 111 r ·t. 120$000; por anno, 1:440$000. 
ror rncz 550$000; por íl llllO · • • • • • CnHsc rv11clo r ge ral, por meto 
6:600$000. 2:{0$000; por 1111110 2:760$000. 

Professor de ilrtes, por mez.... Porteiro, por m z 180$000; por 
440$000; por a11no 5:280$000. 1 por a1111o 2: 160$000. 

Preparador, por mez 230$000; o11tinuo. nor mez 145$000: por 
por anno 2:760$000. an11o, I :740$000 . 

XI - Pe11iteuciaria de Ube- Servente, por mcz t 15$500; por 
au11o I :386$000. ' ~ 11 ' raba: 
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XIV - Archivo Publico: 
Oircctor, por rnez 1 :000$000; por 

anno 12:000$000. 
Pri meiro official, por mez ..... 

375$ ; por ann(} 6:900$000 . · 
Scl:{undo offi cial, por mez ..... 

475$000i por anno 5:700$000. 
Amanu n e, por mez, 350$000; 

por anno 4:200$000. 
Servente, por mez 96$000; por 

anno, 1:152$000. 
XV) - Pen itenciaria de Ouro 

Preto: 
Director, por mez 825$000; por 

an no 9:Q00$000 . 
Almoxarife, por mcz 345$000; 

por an no 4:140 000. 
Amanuense, por mez 230$000; 

por ar1110 2:760$000. 
Encnrrc gado do material, por mez 

120 000; por on no, I :440$000. 
lnspector geral, por mez, . . . . 

150$000; por anno 1:800$000. 
Porteiro, por mez 150$000; por 

anno I :800$000. 
lnspector aj udànte, por mez ..... 

120$000; por anno 1:440$000 . . 
Servente, por mez 96$000; por 

ít llllO I : 152$000. 
XVI) - Dircctoria de HyS!iene: 
Dlrector, por mez 1 :100$000i 

por an no 13 :200$000 . 
Medico auxiliar, por mez . . .. . 

800$000; por anno 9:600$000. 
Secretario, por mez 605$000; por 

anno 7:260$000. 
Amanuense. por mez 300$000; 

po r anno 3:600$000. 
Chimico-auxiliar, por mez .. . .. 

500$000; por anno 6:000$000. 
Desinfectador, por mez 145$000; 

llPT J llllO 1:740$000. 
Continuo, por mez 145$000; por 

;11 11'n I :740$000 . 
Servente, por mez 110$000; por 

anno I :320$000. 
XV II - Policia Civil: 

Secretaria da policia: 
Direc tor, por mez 1 :100$000; 

por nnno 13:200$000. 
Official ele gabi nete do Chefe de 

Poli cia, por mez 650$000; por anno 
7:800$000. ' . 

Chefe d Sccçilo, por mez .. . .• 
700$000; por anno :400$000. 

Rrimeiro official, por mez .... . 
575$000; por anno :900$000. 

S gundo offiolal, por mez ..... 
475$000i por anno 5:700$000. 

Amanuen e, por mez 350$000; 
por an110 4:200$000. 

Porteiro por mez 230$000; por 
ani)O 2:760$000. 

Continuo, por mez 175$000; por 
anno 2:100$000. 

Servente, por mez 145$000; por 
anno 1 :740$000. 

Photographo, por mez 230$()()(). 
por anno 2:760$000. 

Serviço medi co-legal: 
M dico legista, por mez 500$000; 

por anno 6:000$000 . 
Medico legista aux iliar, por mez 

300$000; por anno 3:600$000. 
Escripturario se rvente, por mez, 
145$000; por anno 1:740$000. 

Delegacias: 
Delegado auxiliar, por mez .. .• 

700$000; por anno 8:400$000. 
Delegado da Capital, por mez ... 

450$000; por anlio 5:400$000. 
Delegado da comarca, por mez, 

300$000; por anno 3:600$000. 
In vesti gação criminal : 
In vestigador criminal por mez 

330$000i por anno 3:960$000. 
In vesti gador de 1. • classe, por 

mez 280$000; por anno 3:350$000. 
In vestigador de 2. 1 classe, por 

mez 240$000; por anno 2:880$000. 
Investigador de 3. 1 classe, por 

mez 200$000; por a11no ... .... .. 
2:400$000. 

Guarda Civil: 
lnspector. por mez 150$000; por 

;mno 1 :BOOS:QOO. 
Guarda civil de 1. • classe fiscal, 

por mcz 200$000; por anno ....• 
2:400$000. 

Guarda civil de 1. • classe escri-
pturario, por mez 200$000; por an-
no 2:400$000. , 

Guarda civil de 1. • classe, por 
mez 170$000i por anno 2:040$000. 

Guarda civil de 2.• classe, •POr 
mez 150$000; por anno 1:800$000. 
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unrda civil d 3. • classe, por 
m•z 130 000; p r anno I :5 $000. 

R •s rva por mcz 50$000; por an-
no 600$000. 

Prlsõe : 
Administrador da cadeia da Ca-

pital, por mez 200$000i por anno 
2:4 $000. 

Carccr iro da cad ia de juiz de 
Fóra, por mez 70$000; por nnno 
84 $000. 

Carcereiro da cadeia de Barbace-
na, por mez 70 000; por anno, . .. 
840$000. 

Carcereiro, por mcz 60$000; por 
illlllO 720$000. 

XVIII - Força Publica: 
( fficialid11de : 
Tenente-coronel, por mez ..... . 

noo~ooo; por nnno 10 :800$000. 
Major, por mez, 650 i por anno, 

7:800$000 . 
Capitão, por mez, 550$000i por 

nn no, 6:600$000. 
Primeiro-tenente, por mez, 450$i 

por anno, 5:400$000. 
Segundo-tenente, por rnez, 400$; 

por anno, 4:800$000. 
Director de rnusica, por rnez, 

300$ ; por anno, 3:600$000. 
Inferiores e soldado. : 

Sa rgento aiudantc, 3$200-4$; 
por mez, 216$000i por anno, .. .. 
2:592$000 . 

I. o sargento, 2$800 - 4$i oor 
mez, 204$; por an no, 2:448$000 . 

2. o sargento, 2$400 - 4$: por 
rnez, 192$; por anno, 2:304$000. 

3." sar ~ento 2$ - 4$000i por 
mez, 180$; por anno, 2: 160$000 . 

Cabo, 2$000 - 2$500; por mez, 
135$i por anno, I :620$000 . 

Musico de I . • classe, 2$- 2$200 ; 
por mez. 126$000i por anno, .. ... 
I :5 12$000 . 

Musico de 2.• classe, I $800 -
2$200; por mez 120$; por anno, 
F440$000 . 

Anspessada, 2$ - 2$; por mez, 
120$2000; por anno, r:440$000. 

Soldado signaleiro, 1$800 - 2$i 
por mez, 11 4$ i por anno, . . .... . 
I :368$000 . 

Soldado, 1$500 - 2$ i por mez, 
105$; por anno, I :2~0$000 . 

ecrclaria das Fiuauça 
I . ecr ' ta ria d Estad : 

irector, por rucz, I :IOO$i por 
l\f1 n 1 13:200$000, 

Offi cial de g11bi nctc, por mcz ... 
750$i por anno, 9:000$000. 

Consultor ju rídico, por rncz, ... 
I :500$; por anno, 18:000$000. 

Ajudante do advogado g ·ral, 
por rnez, 650$ i por an no, ...... . 
7:800$000. 

Chefe de ccção, por mez, 700$; 
por a11no, 8:400$000. 

Primeiro offi cial, por mez, 575$; 
por an11 o, 6:900$000. 

Segundo offi cia l, por mez, 475$ i 
por anno, 5:700$000 . 

Amanuense, por mcz, 350$000; 
por anno, 4:200$000. 

Thesou rei r o, por mez, 950$000 i 
por anno, 1 1 :400$000. 

Fiel do the omei ro, por mez, ... 
600$i por anno, 7:200$000. 

Porteiro, por mez, 230$ i por an-
no, 2:760$000. 

Continuo, por mez, 175$; por 
anno, 2:100$000. 

Servente, por mcz, 145$; por an-
no, 1:740$000 . 

11 . Recebedoria de Minas na 
Capital Federal: 

Oirector, por mez, 1 :375$; por 
nnno, 16 :500$000 . 

Ajudante, por mcz, 800$000i por 
1111110, ~:600$000 . 

Chefe de secção. por rnez, 750$; 
por anno, 9:000$000. 

Primeiro conferen c, por rn t•z1 • . 

500$; por a~no . 6:000$000 . 
Segundo conferente, JJOr rncz, .. 

450$000 i por a11no, 5:400$000 . 
Escripturario, por rnez, 500$; 

por armo, 6:000$000. 
Amanuense, por mcz, 450$; por 

anno, 5:400$000 . 
Thesoureiro, por mez, 850$000 i 

por anno, 10:400$000. 
1 Piei do thesoureiro, por mcz, ... 
1100$; por anno, 7:200$000 . 

Porteiro, por mez, ::150$000; por 
anno, 4:200$000 . 

Continuo, por mez 250$000; por 
anno, 3:000$000. 

Servente, por mez, 180$000i por 
armo, 2:t6Q$000 . 
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Ul. lmDI'Illlilll Hi inl : 
Oi rcctor, por rncz, I :300$; por 

nn no, 15: $000 . 
M ~str I dnA offl ci nas, por mez, .. 

750$; p r nnno. 9:000$ O. 
Cnixa-sccrctario, por mcz, 000$; 

por nru1o, 7:200$000. 
Aj udante do mcAtre das offici-

nas, por mcz 500$000; por nnno, 
G:000$000. 

Contra-mestre, po r mcz, 400$; 
por anno 4:800, 000. 

Auxil ia do caixa-secretario, po r 
me7.. 350$; por an no, 4:200$000. 

Chefe d I Aala. por mcz, 350$000; 
por :~ nn o , 4:200$000 . 

Offic ial, oor rnez, 250$000 ; por 
anno, 3:000$000 . 

"Minas Geraes" : 
Auxi liar de redaccão, oor rnez, 

GOO$; por nnno, 7:200 000. 
EncarreJ!ado da composição, por 

n n~z. 350$: por anno, 4:200~000 . 
Paginndor, oor mcz, 400$; por 

an no, 4:800$000 . 
Im pressor. por mcz, 400$,: por 

ann o, 4:800$000 . 
Expcditor, por mcz, 350$; por 

an no, 4:200$000 . 
hcfe de revisão, po r mr.z, 350$; 

pnr nnno, 4:200$000 . 
Revisor, por mcz, 300$000; por 

él UII O, 3:600$000 . 
Porteiro. oor mez, 230$; por au-

uo. 2 :7fi0$000 . 
Cont inu o, por mez, 175$; por 

anno, 2: 100$000. 
ervc nte, por mcz, 145$000; por 

ann o, I :740$000 . 
IV . Arrecadação pela frontci r a: 
Vi gia fi scal ele I . • classe, por 

mcz. 280$; por anno, :Uô0$000 . 
Vi gia fi scal tle 2. n classe, por 

Jlll'Z, 240$; por anno, 2:880$000 . 
Guarda fi :;c11l. por mez, 125$; 

por nnn o, 1:500$000. 
Além d ~ vencimento:, percebe-

rá o vigia ô "I" !iOhrc a arrecll-
tlal'liO do SCll fl O!i tO fi. cal . 

Da a rrec<1da ção feita nos pon-
tos de ex tr 11 vio caberão 3o/t· ao vi -
gia fi :-;cal do posto sédc c 5 % ao 
guarda qu e a effcctuar. 

V - Fiscalizarão de rendas: 
lnspcctor de rendas, por mez, .. 

600$; por anuo, 7:200$000 . 

Fiscal de rendas, por IIICz, $; 
por anno, 4:800$000 . 

VI - Collccforias: 
P rcentagcns sobre a arrecada-

ção pelas collcctorias, a dividir en-
tre o collector e o c crivil , na ra-
zão de 3j5 para aquell c 21~ paru 
este: 

I) Collectoria de lotação infe-
rio r a 20 :000 000 - 20 "I" sobre 
a arrecadação até 20:000$000 c 
6 'ft sobre o excedente. 

2) Collectori a de lotação entre 
20:000$ e 250:000$: - 3:000 O 
de quota fi xa e mais 6 % ·obre a 
arrecadação 11 té 250:000$ c 5 'A 
obre o exceder te. 

3) Coll ec toria d lotação supe-
rior a 250:000$: - porccntagt' Jn 
decrescente de 7,2 % a 4 o/o obre 
a arrecadação até a lotação e 5 '/t, 
sobre o e.xc'!der.tc até 330:000$000 

4,5 o/o sobre o excedente de ... . 
330:000$000 <l té 430:000$000. 

4 % sobre o excedente de ... . . 
430:000$000 até 530:000$000. 

3,5 % sobre o excedente de .... 
530:000$000 até 630:000$000. 

3 % sob r e o excedente de .. . . 
630:000$000 . 

VII . junta Commcrcial : 
Official, por mcz, 375$; por an-

no, 4:500$000. 
Âlll il nllCilSC, por mez, 270$; por 

ann o, 3:240$000. 
Portei r o, por mcz, I R0$000; oo r 

ann o, 2:W0$000 . 
Secretaria da Agricullura 

I. Secreta ria ele Estnclo: 
Direc tor, por mcz, I :100$; por 

anno, 13:200$000. 
Au xiliar jmidico, por mez, .. . . . 

1 :100$; por ann o, 13:200$000 . 
Official de ga binete. por mez, .. 

750$; por am101 !J:000$000. 
Chefe de secção tcchnica, pur 

mez, 850$; por anno, 10:200$000 . 
Chefe de secção, por mez 700$; 

por anno, 8:400$000 . 
Primeiro officinl , por mez, ~75$; 

• por ann o, fl :!J00$000 . 
Segundo offi cial, por mcz, 475$ ; 

' por anno, 5:700$000. 
; Amanucnse, por mcz, 35Ú$; por 
anno, 4:200$000. 
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D sonhista nrchít cto, por rncz, 
fOO$; por al)no, 7:2 $000. 

Alm xarif , por mcz 475$; por 
anno, 5:7 $ 00. 

P rteiro, p r mcz 230$ 00; por 
Ulll lO, 2:760$000. 
Continuo, por mcz, 175$000; por 
1111110, 2: 100$000. 

crvente, por mez, 145$000; por 
ann , I :740$000. 

11. Obras Publicas: 
Engenheiro d t.• elas e, JlOr 

.,. ... , 7nn~: nor ann o. 8:400$000. 
Engenheiro dC' 2.• ela s , por 

mez, 575$; por nnno, :U00$000. 
Mcs{re ele obras, por mez, 425$; 

por ann o, 5: 100$000. 
onductor de obras, por mcz, .. 

325$; por tanno, :UlOO. 000 . 
Conductor de 2 . • classe, por 

II H'Z, 250$; por anno, 3:000$ 
Dcscnhi!itn. 1101 mez, !i75$; por 

a uno, ô:900$000. 
111. In ti tuto·: • . 
Dircctor do Instituto Joao PI-

nheiro, po r mez, 550$; por aJl11 0, 
0:000$000. 

Oircctor de Instituto, por m z, 
450$; pot ann , 5 :400~000 . 

Dircctor de Apprenthzndo, por 
1nt'z, ::150$; por anno, 4:200$~00 . 

IV . Comrnissiio Gcograpluca c 
Gcologica ( Pessoal regulamen-
tar) 

Ch fc, por mcz, 1 :fi50$; por an-
no. I fi:ROO$ . 

Tri angulado r, por mcz, 770$; 
por anno, 0:240$000 . 

Gcologo, por mcz, 770$;. por an-
no. 0:240$000 . 

Topog-raoho, por mez 550$; po1 
anno, G:fi00$000 . 

Desenhista, por III CZ, 500$; por 
a nno, fi :000$0()0. 

Escrip tu ra ri o, por mez, 350$000; 
1 r anno, 4:20\)$000. . 

V. SC' rvi ·o Mcteo rolor,Jco: 
Chefe, por mcz, 770$; po r an-

uo, 9:240$000 . 
Assist ntc, p r mez, 550$; po1 

ann o, ô:fi00$000 . 
lnspcd or, por n1 cz, 4 0$000 ; por 

anuo, 5:280$000. 
Escriplurario, por mez, 350$000 ; 

por nnno, 4:200$000 . . 
Auxiliar, por moz, 230$000; pol-

aHnO, 2:760$000. 

bscrvad r, por 111 z, 207$; por 
nJ II IO, 2:4 4$000 • 
Dactylogr.apho, por m•z, I 0$; por 

nnn ,· 2: 100$000 . 
'ervcnt ' por mcz, 145$; por nu-

no, 1:740$ O. . 
VI. Tcrrcuos dlanwntu~os: 

ereta rio, por mcz, 230$ i por 
anno, 2:760$000. 

al<l daS seSSIÍCS da <11111\rtl doS 
0 pulado:;, 23 de !'gos.to de 1023 . 
_ pr •si dente, joao Llshoa · - O 
1." !i ·ereta rio, Euler oetho. - 0 
2." secretario, amillo h aves. 

SR. ALBERTIN DRUM-
M Nl obtendo a palavra, requer r 
é at pr'ovnda, a retirada de u~~~ 
emenda que apresen.tou em se s.u 
anterior, a c. se projccto. 

SR. ALFRED CATÃ · -
Venho á tribuna, sr. Pre. idcnlc, P.a-
ra offcrcccr ao projccto em diS-
cu ·são a · et~uintc emenda: 

"Accrcsccntc-sc onde convier:. . 
Art. .. Em todas as ca u sa::~ CJVelf 

c urphanologicas perceberão. os o~
ficiaes de justiça 2$000 (dOIS,. 11111 

réis) de custas pela conducçao. de 
•1utos todas as vezes que e.-. t e~ seJam 
conclusos ao juiz, nada, porem, c:~
llcndo aos escrivães quando estes fi-
zerem ns vezes duqucllcs. 

s No termo de remessa o es-
cr~~~· mencionará o nome do offi-
cíal contluctor dos autos." 

Justificando li gei ramente css.a 
emenda, sr. I resi dente, ~e 1~ho a d~
zer que a lei que sut~pnml .u . a~ ,,ch-. 
ligencias .nos inventanos, d~ v.1 soe:; c 
dentarcaçõc:-, deixou os offJ clacs ~c 
justiça '111 si tuaçíto ~m.1ito prcca ~l a , 
pois, arhi t.rando aos JUI Zes .uma cer-
ta por e n t:q.~cm nesses fe1tos, c~
qucccn-se intcimmcntc desses .. dl-
gnus auxiliares, que são ~- ~f!ICJ ~t e: 
ele justiça. Nos termos JUdlcl nnos, 
por exemplo, c mesmo nas com~r
cas onde o movimento do ~ontencJO
so é ele pouca i mpo rta n ~ lít ,. nada 
1wn·eiH.:m os officiaC's de l.u ~!l ça pc-
lo SL' U trab:ilho. A!i co l.lchço:s dcs-
s •s humildes scrventuano · sao, por 
i:-;~o, de uma qnasi p nuria, I ~den 
do eu citar o facto que se da no 
meu termo, Lima Duarte, onde a 
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P 'liii ' IHl r :nw ncrnçiío qu ' llt·~ rccc- O S I~ . ALBERT IN IWM-
hem c pnga pelo holso do juiz. MO NO : ( 'em a revisão do oratlor) 

O sr. Getulio de Carvallro . - En· - r. I r •:ldent •, •u votaria com 
Ir •tanto, . ão d todo lndispcnsavcls. tntlo praz •r pela emenda do nobre 

O sr. Alfredo Catflo. - E , ão um sru. dor, residente em Lima Ouar 
elemento indispcnsavel, como muito lt•, si s. ex c. limitas c o numero de 
bem acaba de lcrnhrar o illustr • se- vet.e~ Qtll' o official de justiça po· 
nndor, porque sem offi cines de jus- de, e:n dete rmi nado feito, perceber 
ti n o povo não pód • ve r os s us os ·molwne ntos de 2$000 pela con· 
feito em andamento regular . E. sa ducçiio elos autos. Habituado a li· 
dnsse de auxiliares do fôro existe da r no fôro elo interior, sabendo que 
desde as primeira · orga nizações ju- ha esc rivães qu propositalmente, a 
diciarias . pretex to de qualquer duvida, fazem 

que e verifica em Lima Duar- ou autos concluso!~ ao jui z, não pos-
te, sr. Presid nte, dá-se tamhem em . o deixar de reconhecer que a emen-
relação a muitos outros termos e da de s. cxc . vae encarecer ainda 
comarca , podendo eu citar ainda mais as custas com prejuízo da 
Alfcnas, fõro aliás muito importan- partes · 
te c onde um illustre representan te O sr. Alfredo Catá o. - São abu-
c:o districto que comprehende aquel- I so c ses, que ? pr~prio juizes de-
le mun icípio, com as. en io na Ca- vem procurar 1mped1r. 
mara dos Deputados, ordenou ao O sr. Albertina Drummond. - Si 
:>cu esc rivão que dividi. se com os o nobre senador limita se, por cxem-
nfficiaes de justi ça as cu. tas que pio, o maximo de emolumentos em 
lht• cnhinm como advogado. cada feito, eu votaria por sua emen-

.1\ ssim, eu pei1so que a emenda da . 
que npresento, é perfeitamente .repa- O sr. Miguel Lanna. - V. exc. 
r:tdora ele uma injusti ça, aindn mes- poderia offerecer uma emenda nes-
mo que clln prevaleça apenas como se sentido. 
uma medida p:ovisori a, até que se I 0 sr. Alfredo Calão. - Perfeita· 
rcnrerta em le1 a .reforma do re~i- mente, e eu com todo prazer vota-
mento de custas, Já em elaboraçao rei por ell a . Mesmo porque a mi-
na outra casa do Congresso. (Mui- nha tem caracter provisorio· é uma 
lo hem!) medida que prevalecerá e~quanto 
. V:1 c á Mesa, é lida c entra con- não se tratar do regimento de cus-
JUndamente em discussão a segui n- tas. Não podemos é deixar que os 
te officiaes de justiça vivam quasi na 

EMENDA N. 1 miseria. 

i\ccrcscente-se onde convier: 
i\rt. .. Em todas as célu as cíveis 

c orphnnologicas perceberão os of-
ficincs de justiça 2$000 (dois mil 
réis) de custas pela conclucção de 
autos todas ns vezes que estes se-
j:tm conclusos ao jui z, nada, porém, 
c:1 ild1do aos cscrivãe quando estes 
fizl'rem as vezes daquclles . s. . . No termo de remessa o es-
crivfto mencio nará o nome do of-
ficinl conductor dos autos. 

ala das sessões do Senado, 4 de 
setembro de 1923. - Alfredo Ca-
lão. - Miguel de Lanna. - Fran-
cisco Escobar. 

O sr. Albertina Drummond. - Te-
nho satisfacção em declarar a v. 
~ x c:. que os officiae de justiça de 
minh a terra vivem folgadamente, 
coai as custas que recebem. 

O sr. Alfredo Catâo. - Porque 
FerrC1s é t!ma comarca movimenta-
da . 

(I sr. i\lhertino Drummond. - Em 
vi!;ta, sr. Presidente, do alvitre lem-
brado pelo illustrado senador resi-
dente em Ponte Nova, tomo a liber-
díl dc de offerece r á emenda do nos-
so illustrndo collega, sr. Alfredo 
Calão, uma sub-emenda, limitando a 
10$ o maximo dos emolumentos. 
(Muito bem!) 
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a · à M sn, ·, lidu, npuinda c •n-
1 r a conj unctnmente ' 111 tli scu:;são a 
·eguintc: 

UB-EMENDA 

A' emCJlda 11. J: 
A c crescente-se : 

s emolumentos concedidos no of-
fi cial de justi ça pela conducçiío de 
autos conclusos aos juize não pode-
rão exceder de 10$ , em cada fei-
to . 

Sala da sessúe do Senado, 4 de 
setembro de 1923. - Albertina 
Drummond . 

O R. RIBEIRO DE OLIVEIRA. 
( !!m a revi silo do orador) ·- ~r. 
Presidente, ijedi a palavra para 
mandar ao projecto em discu são as 
seguintes emenda. da commissão de 
fi nnnças : - (I~) . 

Aproveitando-me do en ejo de es-
tar com a palavra, vou ministrar 
ao nobre senador re i dente em S. 
João Nepomuceno os esclarecim n-
to que solicitou á commissão, quan-
do da 2. • discussão do projecto, no 
tocante a porcentagens aos collecto-
res . 

Sr. Presidente, pela lei n. 459, 
de li de setembro de I 907, a por-
centagem a que tinham direito os 
collectores obre a renda arrecada-
da era de 8 "I" até 200 :000$ e 2 "I" 
sobre o excedente. 

O projecto dispõe que, nas colle-
dorias de lotação entre 20:000$ e 
2:i0:000$1 a renwneração do coll e-
c.:tor é a seguinte: 3:000$000 de quo-
tn fix a e mais 6 "I" sobre a arreca-
dação até 250:000$ e 5 •1• sobre o 
excedente. 

O sr. Pericles de Mendonça . -
Mas, o collector que arrecada ape-
nas 150 conto · fica prej udicado nas 
•: uas porcentagens. 

O sr. Ribeiro de Oliveira . - E' 
certo que fica prejudicado o colle-
c1nr que arrecada r apenas 150:000$. 
t ntretant0, I a tabell a é Orga nizada 
Lfe modo tal que estimula sempre o 
collcctor a se esfo rça r para que tor, 
ne a arrecadação cada vez maior e 
mais rigorosa l Isso será no interesse 
dellc c do Estado. 

sr. Per/eles d • Mendonça . -
Como tornal-n maior quando a col-
lec torin não ror capaz de render 
m:~ l s de 150 conto. ? 

O sr. Rfbciru de Oliveira . - O 
in tere. se do collector se rá faze r 
com que a rendn cresça cada vez 
mais. 

uauto ao outro ponto das ohje· 
c,; -l·:: '.10 nobre senador, d ·vo di zer 
a ~ ex c. que continua o auxi lio aos 
juizl:!s de direito c promotores dt 
ju ·ti ça, quando tiverem de se reti-
rar da séde da comarcn, para os 
trabn lhos do jury no. termos annc-
xos. 

Quanto á em nda apresentada, 
ainda h a pouco, pelo sr. Alfredo 
Catão, da·ndo aos ofliciaes de ju ti-
ça o direito ele perceberem emolu-
mento. de 2$000 pela conducção dos 
autos conclusos ao juiz, parece-mc,á 
primeirn vista, embora não seja es-
ta a intenção do auctor, lesiva á 
bolsa do contribuinte, ou, melhor, 
das partes . 

Ach a, po r isto, a commissão que 
deverá dar ao Senado a rnaxima li-
berdade na votação, afim de appro-
var a emenda, si assim lhe parecer, 
ou rcjeital-a no ca. o contrario . 

O sr. Alfredo Catão. - Não é 
, nada lesiva a providencia, porque, 
, si o officia l prrsta serviço ás par· 

tes, é natural que as partes lhe pa-
guem . 

1 O sr. Ribeiro de Oliveira. - Não 
deixa de se'r um onüs a mais. Co-
mo disse, a commissão de Finanças 
i1 ão c favoravel nem contraria á 
emenda, sobre a qual o Senado se 
manifestará como melhor en tender. 

Quanto á emenda que haviél sido 
apresentada, em outra ses ão, pelo 
ss. Albertina Drummond, tem 11 
commissão o prazer de registrar que 

1 
foi a mesma retirada pelo seu illus-
tre auctor, c fica portanto a com-
mi são dispensada de se pronunciar 
a respeito. 

E' o que tinha de di zer. (Mui/o 
bem! Muito beml) 

Vão á Mesa, são lidas e entram 

I conjunctamentc em discussão as se-
guintes: , . ' 
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fi o nr t. 11 - accn:scente-se d •pol 
das palav ras - sem. vend rn •ntos -
11 :w~n i nl e: - U ecreta rio do Inte-
ri or por UU dl at~, com vcm:i ment t~ 
c sem vencimentos até G mezcs -
11 111 ais co ruo está no arti go. 

N. 3 
1\edi ja-se da seguinte maneira n 

emenda n. 4: - (sob re rubricas de 
liv ros) . 

fi rt. . . Compete aos juizes muni-
cipaes, r ns comHrcas de 2. • c 3 . • 
l' nt rn ncias, c nos termos anncxos a 
r11 hri ca dos livros c n:gistro co'm-
merciacs. 

§ ... Na co nr nrca da Capital esse 
:.;er\' i,·o continua a ser feito na jun-
ta Commcrcial . 

. :1111 das m:~ . óes do Senado, 4 de 
st:lenrhro de 1923. - Ribeiro de 
( li1·cir:1. - Jctn lio de Carvalho . 
-- .cvindo Coelho. 

O SIC 1%\NCISCU ESC BAR. 
- Sr . Presidente, esta ndo o Senado 
:t clrn iltind(l enu:ntlas ao proje\:to, tc-
ulr tt a honra d · ma mlnr á Mesa a se-
!' ui ute: 

EMENDfl N. 4 . 
Onde convier: 
Art. .. Ficam supprinridas as cus-

las aos advogados. 
Sala das scssfi ·s el o Seunclu, 4 de 

scll:nrb ro de 1!)23. - Francisco Es-
cobar. 

Lida c apoiada, entra coujuncta-
lll l' llte em discussão . 

Não havendo mais quem peça a 
p:.davra, encerra-se a discussfto, c, 
protl"dcndo-sc á vo ta1;fto, é o projc-
clo approvado L'l) lll as enrendas, 
sendo rcmcllido à cumnri ssfto de Rc-
d:tcçft o. 

I SI~ . I 'I ~ I·:S IDEN'I'E . - Por na-
ela rnai ~ haver a tratar-se, desi!-( IIU 
rara a proxirna sessão a seguir;tc 

O!WEM DO DIA 
Primeira parte 

Al0 âs 13 lroras: 
Leitura da acla, expedie11tc LIIJI'e-
1 

• I 

s~n a ~ao de pa recercs, projcclos, in-
dtcaçoes e requerimentos. 

cguncla parte 
filé ú, W h rns: 
:1. • di s~:mrs:'i do proj •e lo n. 3, 

da Car 11 :1ra fixau do u Força Publi-
ca do Estado para o excrcicio vin-
dou ro. 

Levanta-se a sessão. 

s ~o 

ACTA l)fl 40 .• SE 'SÃ I A s 5 
UE SETEMBRO DE tn23. 

Presidcncia tio sr. Diogo tlc Vasco/1-
ccllos 

SUMMARIO : - Acta . - Expedi-
ente. - Pareceres de com mis-
sões. - Projedo 11. 3 da Camara, 
sohrc Força Publica. - Rcda-
cçiio fi nal. - Ordem do dia . 
A's doze homs, feita a chamada, 

acham-se presentes o srs. Diogo 
de Vasconcellos, l~ ih •iro de livci-
ra, Ul ynr pio Mourão, Alberlino 
Urumnrond, Gabriel Santos, J. Mon-
lnndon, Camillo de Brito, Levindo 
Coelh o, Basilio de Maga lhães, Pas-
sos Mai a, Mi guel Launa, Alfredo 
Ca tão, Getulio de Ca rvalho, Valia-
da res l<ihciro, Moreira da R cha 
Pericles de Mendonça c F. Esco: 
hnr, fall :1 ndo com ca usa participa-
da os srs. Xavier l~olim, Miranda 
Jun ior c Si mão da Cuuha c, sem cl-
la, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 

O. S I~. 2.• SECRETARIO proce-
de a lcttnra da acta da antecedente 
jlt c (·, sem ohscrvaç<"íes, approvada .' 

O S I~ . I ." SE I~ETARI dá con-
ta ci u SeJ~ IIintc 

EX PEDI ENTE 

0/ficios 
Do sr. I. " Secretario da Carnara 

dl}S srtL Deputudvs, cornnrunica1M:lo 
ter s111Jidu á sancçiio presidencial 
so:1 n. I tl!l, redi gido de accordo com 
<IS e1ncndas do Senado, o projccto 
n. li U, da Canrara, sobre reforma 
da di visão administrativa do Esta-
do . - Inteirado. 
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Passa-se á ce c envio á MeRa, pela commi são 
comp t nt c, a seguinte: 

llprascntação de pareceras, proje-
ctos, indicarõcs ' requerimentos REDACÇÃ FINAL 

O 1~. HIBEII DE J.IV EIRA, 
oht ndo n pal:wru, offerccc c envia 
ó Me. a, pela c mmis. iio de Finan-
ças os :cguintcs: 

PARECERES 
Dá pnra 2.' rliscusslio o projrrto n. 

!i, tia Camara, sobre orramenln 
do Estado 
fi co mm i:são de Finnnças, a que 

foi p resent ~ o projccto n. 5, da Ca-
marn dos Deputados, que fi xa a des-
pesa c o r ~él a receita parn o exer-
cício de 1024, é de parecer que gcja 
o mesmo ~uhmcttido á segunda dis-
c us~ão c approvado, reservando-Rc 
pn r a aprcsentnr emendas no correr 
da discus ·ão. 

Sala tlag commiss1ics, 5 de setem-
hro de 1923. - Ri beiro de livei-
ra . - Lcvi ndo Coelho. 

A requerimento cto mesmo sr., fi-
cn o projectó sobre a Mega para a 
ordom dos trabalhos . 
So /J re 11111 requerimento ele Pedro 

Rotlrigucs ela Silva 
• 11' commi :;, 5o de rinanças, foi 

nvi.1do 11111 requ erimento de Pedro 
Rodri gues da ilva, se rvente dn Im-
prensa Officinl, pedindo au J::mcnto 
d vencimcn tos. 

A t ommissão pediu informações 
ao go verno, que ns prestou eni . en-
titlo contrnrio á prctenção do re-
querente, com ellas se confor-
m<l nclo n comfllissfto, c de parecer e 
r quer seja archivada a peti çf10. 

nln das c·ommiRsiíes, 5 de gc tem-
hro dl' l!·m. - Ribeiro de Oliv irn 
- J.(•vindo Coelho - Getulio de Car-
,·:~lho . ' 

CQmcluinclo es!iq parecer em rc-
q" rin1el)to, entra imn1cdiatamenfe 

I' ' '!111 cti scussfio ' c, sedi debate, appro-
vado, in1do-ge a 1 providencia r CQrr-
fnrme Q vencido. 

Das emendas ao pro jacto n. 6, da 
Camara, sobre venrimentos elo 
ftm ccionalismo . 
A commissã de Redacção, offe-

rece á di seu são e é de parecer se-
ja ndoptadn corno fin al a s •guinlc 
reda ·ção d a~ ~men ti as approvadas 
p ·lo Senado ao projccto n. (i, da 
Cn mara, sobre \'cncimentos dos fun-
ccionn rios publ icos. 

EMENDAS 

N. I 
tu t. . . Fica o governo auctorizn-

do a remodelar, d sde já, a Caixa 
13cneficent dos Funccionnrios Pu-
hlico. , com ou sem cxistencia auto-
numa, obse rvando as seguintes ba· 
scs: 

a) - a subvenção annunl do Esta-
uo ern caso al gum excederá o total 
tias con tribui ç1ies do ~;oc i os ' no 
lll e!\1110 lllll10 j 

h) - as conlribuiçõcg dos socios, 
que poderão ser elevadas, rccahirão 
:obre a inr po rtancia do pcc ulio me-
J iante ta xas progres!i ivas, com uma 
taxíl itdtl ici onal pa ra os que perce-
be rem uma remuneração mensal de 
11 1n conto c duzentos mil réis ... 
(I :200$,000) p:~ra cinra, emqu anto 
forem consiqe rados fun cc i ona rio~ 
publi cosi. 

c) - geriío restituíveis as contri-
huiç t"ícs pngas pelo fuq ccjonl,l rio pos-
to ein disponibilidl\de .' irrem\lncra-
d;l, ou que tenha perdido o cargo 
I ~11 vi rf11de (JC Sncl suppressiiO. 

,d) - a adn1ini. tração d9s nego-
ci (ls c({l caixa scrit con(iada a urn 
~:o n sl'lho de cin'co mcml1ros cffectl-
vhs c supplentes, escolhidos dentre 
o~; 'oclos domicili '\do~ na 1J pital, 
<>·1h a presidencia do consultor jurí-
dico da ~c retaria das F j nança~ e, 
•111 ' seu imP.cdimento, d • tnn socio 
fl'• sit~ ' · a do I elo goverrio. 

O SR. BASILIO DE MAGA-
LHÃES, obtendo a palav'ra, offere-

Art . . . No regulamento que fõr 
h<li xado para execução do que e tá 
anctorizado, ser11o consignadas to-
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d : :1~ m l!ida conv ni nt s nos n • 
~;o cios da aixn1 • ficnndo facultnda~ 
outros inscripçücs nindu nã per-
mitthtm:, podcnúo anlplint ou redu-
zi r p:·, 7.0'1 1c ~crão c!'pcci ficn.tlas n.s 
:lf lnbuiçtics do onsclho Dchbcrnll-
vo • seu l •n·~idcn tc. 

N, 2 . I Art. .. Nos arr lnm ntos, as!l1m 
0 111 0 nos inv ntarios, o juiz prepa- r 

rador, c o •scriviio percebe-
rão b. emolumento d , qu • trn-
tn o nrtlgo :1." da lt!i n. 772, 
1.k 14 de sl'lcmhro de 1920, desde 
que o monte seja superior a 
5:000$000. 

N. 3 

Art ... Compet aos juizes munici-
pacs, uns comarcng de 2. • c 3. • en-
1 rnucia, c nos termos nnnexo , a ru -
brica dos livro. c registro commer 
CÍ IICS. 

§ . .. Nn comàrca dn C:-~pita l esse 
serviço cont inua a ser feito na.Jun-
tn Cornmcrcinl . I 

Art .. . Qo.; delegndos de policia re-
movidog entrnrão em exercício den-
tro do prazo de trintn clins, sem de 
pendcm:in de novo titulo compro-
misso . E<,sc prazo poderá ser pro-
rogado pllr mais trinta dias. 

Art. . . Os delegados de poli ci:~ 
removidos continuarão n percehcr o 
ordcnndo co rrcspond ' lltc nos logn-
res que deixa rem durante o prazo 
fi xlldo pnra nssumirem o exercício, 
nnua perceberão, porém, durante él 
prorogação do prazo. 

Paragrapho unico . Na faltas c 
imped imentos do~ delegados diplo-
mn llos, as nttribuições que lhes com 
pctcm seriio exercidas por seus sub-
stitutos lcgaes, que perceberão me-
fndc dos vencimentos que couberem 
aoR substitu tos, quando n . ubsti tui-
çfio fôr pbr motivo de vaga do car-
g-o oi! dn licença dos effectivos. 

Art . . . q chefe de policiq poder :i 
conceder licençn ás auctoridades po-
licincs c cnrçe reiro até sessenta 
clins, com n,e tade do!' vencimentos e 
até nqvcnta dias sem vencimentos: 
O secrctnrio , do Interior nté nov~ n - , 

tn di:~s com rnetnd d vcncimel'lio · 
até s •is mczes sem vencimentos. 

••' t>r maior I •mpo n con ·~são de 
lic nçn ·, da compctencia do I resi-
dente do Estado . 

Art. . . O commaiHlante gc r :~ l dn 
Porça Publica pod rá conceder li-
CL•nç:t nos officiaes praças da 
mcsnHt nté sessentn dias, com meta-
de dos vt•nci mt:n tos, e nté 90 dias, 
sem vencimentos; o ecr •ta rio do 
Jut •rior, por dias, com vcuci-
Jllentos, c, ~em vencimentos, nté ' 
mezes; sendo por maior tempo, é 
da compctencin do Presidente do 
E. lado . 

Ar! ... Reverterão em favor dn 
viuva do contribuinte dn aixa Be-
ncficent da Força Publica ,;s quo-
tas dns filhas que se casa rem r dos 
filhos que attingirern maioridade ou 
se emanciparem c, bem nssim, dos 
que fn llcccrem. 

Art ... Por morte do official que 
t'. tcja quite com a Caixa B!!neficcn-
tc, concorrerá esta para n d~spesn 
de lucto dos pnrentcs que t1verem 
direi to ó pensão com a somma de 
cento c cincoenl'a mil réis até o pos-
to de capitfio c de duzentos mil wéis 
quando ·c tratar de official de pa-
I ·ntc superior . 

§ I ." Si o fallecido fôr inferior o 
a u~i li o será de sessenta mil réis, c 
de quarenta mil réis quando fôr pra-
ça de menor catcgorin. 

§ 2 ... Estes beneficios são exten-
sivos nos pnrcntcs dos contribuintes 
i:'t excluidàs do serviço da Forçél 
Publica. 

Art .. . Os fltner aes do contribuin-
te que não deixar herdeiros serão 
feitos 11 expensas da Caixa Benefi-
c •ntc, sendo para official trezentos 
mil réi s c para praça~ de prét cem 
mi l réis. 

Art. .. O militar que {nllecer em 
di li r:;cncia do servi ço publico, antes 
de concluído o novicindo a que se 
refere o art. 235 'do regulamento ,n. 
3'.603, de 10 de junho de 1912, ficn 
cq tll pn rndo nos que houv~ rem ter-
miliado o tnl nóvicindo, para os cf-
feitos do predito regulamento . 

,Art . .. A' ,viuva e, por morte del-
la, ~os filhos menores e filhas sol 

7b5 
t iras do militar qu vi r a falleccr 
ant s d oncluid o novicindo de 
JU' trntn o nrt. 235, r •f •rido nn 
tli sposiçfio nnlerior, s •rfi rc!l lltni· 
das n contrihu içli 11 p r ·11 • feitas á 
'nixn. 

Art... , membros rwto. do 
ons lho ndministrntivo dn Cnixn 

B n fie •n te, 11 que s • r •f •r • o ar t . 
247 do r •gulmu ·nro n. :i.fl07, d· 10 
d junho de 1912, que não forem 
mil itar •s, poderão faz •r parte d lln 
si o requer •r 111, iudicnndo nn peti-
ção n patente que preferirem parn 
esse fim. Poderá tamb m fn7.er pa r-
I • da mesma nixn Beneficente o di-
rcctor de rntlsica da ForçH Puhli c11, 
com patent, corr spoudent no pos-
to d 2. 0 tehenlc. 

N. 5 
Art . . . Em todns ns causas cíveis 
orphanologicns perceberão os offi. 

cines de justiça 2$000 (uois mi l 
réis) de cu. tas pela conducçiio de 
nulo. todas as vezes que c. tes se-
jnm conclusos no juiz, nada, po-
rém, cnbcndo aos escrivães qunndo 
es tes fiz "'rem as vezes daqucllcs. 

~. . . No termo de remessa o cs-
crivfio rncncionnrá o nome do offi -
cil11 conductor dos autos. 

§. . . Os emolumentos concedidos 
ao official de justi ça pela condu-
cção de autos couchtsos aos jui1.es 
não poderão exceder de I 0$0i)0 ( clcz 
mil réis) em cnda feito. 

N. 6 
Art. . . fi cam . upprimidas ns cus-

tas nos advogados. 
N. 7 

Depois dns palavras "musicas de 
2.• cla. se" accrescente-sc: 

Musicas ele 3. • classe l $ô00 . 
2$200, 3$800, I :345$000. 

Di rector llc musica em vez de 
3:600$ diga-se 4:140$000 . 

N. 8 
Sccretarin da Policia: 
Em vez de investi gador criminnl, 

dign-se investigador fi scal. 

d Magnlhã tuli d Cnr 
vn lh . - Vallada res Ribeiro. 

A r ·qu •riuPnto do 111 •smo sr. , n· 
trn imm ·dintnmcnt • crn discu:-~são 
c t~sa r •clacçlio • npprovadn s rn 
debate, indo n copiar-s • pura s ·r 
'nvinda ft am11ra dos . rs. Oeput:t· 
d~. ' 

Passn-s • á 

2. PARTE OA IWEM D li\ 
E' lido c en tra em :1. • tlis ussiío, 

scudo approvado s 111 debate re-
mettido :'t conunissfio de r dncção, o 
sc~u in t •: 

1!12:{- PIWJECT N. 3- AMARA 
f ixando o Forca P11!1/ica elo Es taelo 

para o ('X('ft'icio ele 1924 (") 

Urf!encia 

O SR. BASILIO DE MAGA-
I.HAE , ohtcndo urgencia , offerece 
• envia ú Mesa p •la cornmissã com-
pel nte, n seguin te: 

REI ACÇAO FINAL 
Vo projcclo 11 . 3, ela Camara, sobre 

Força Publica 
A commi. üo de Redncção, a qne 

foi presente o projccto n. 3, da Ca-
m:~ra, fixando a Fo r~n Publica do 
Estntlo, para o vindouro exercício, 
nffcrccc· a di. cussão c é de parecer 
se :tdopte como finnl a seguinte rc-
u:-~cção: 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Geracs decreta: 

Art . 1." A Força Publica do 1Es-
tnuo de Minas Geracs, parn o exer-
cício de 1924, compor-se-á de 4. 000 
homens, assim distribuídos: 

Commn ndo geral . · 
Cinco batalhões de infanterin. 
Esqunurão de cava llaria. 
secção de Bombeiros . 
Secção de Metralhadoras. 
Serviço de Saude. 
Art. 2. o Para manutenção dn 

Força Publica fica o poder executi-
vo nuctorizndo n despend,c~( no re-

I I 

Sala dns commissões do Senado, (") Vide a integra, adeante, na 
!i de setembro de 1923. - Basilio rcdacção final. 



r rido exerclcio, a impor'tancia de 
8. 117 :340 000, de accordo com a 
tnbell a ann xa n. I. 

Art. ~." pessoal da Força Pu-
blica terá classifi ação constuntc dos 
quadros anncxos . 

Art. 4." s V!lncimclltOc do offi-
iaes, praças, auxiliares c demai 

despe. as da Força Publica são os 
fixados na tahella annexa n. I . 

Art. ~. • Revogam-. c a di posi-
tics em ontrario. 
Sala dr !'; cornmi . 6e do Se n ~do, 

!í de s~lembro de 1923. - Basilio 
de Magalhães. - Getulio de Car-
va lho. - Vall adares Ribeiro. 

Commando Geral 
Çommandante geral. 

Estado Maior : 
tenente--coronel assistente, 

men aes, 900$000; ann uacs, .. .. 
10:800$ ; total, 10 :800$000. 

I major intendente g ral, men-
sacs, 650$000 ; an nuaes, 7:800$000; 
total, 7:800$000. 

I capitão sec retario ge ral, men-
!>t~es. 550$000; annuaes, 6:600$000; 
tota•l, 6:600$000. 

I capitão auditor, mensaes, . .. 
550$000; ann unes, 6:600$000; tJ-
tal , fi:G00$000. 

I 1. o tenente auxi liar, mensaes, 
11!10$000; ílllllliBe , 5:400$000; to-
tal, 5:400$000. 

ÇJomma, 5 - 37:200$000. 
1. o Batalhão 

1 tenente-coronel connnanda nte, . 
monsaes, 900$000; annuaefl, ... . . 
10:8000$000; total, 10:800$000. 

E. tado Mai on 
1 major fisca.l, mensacs, ô50$000; 

annuacs, 7:8Q0$000; total, ..... . 
7:800$000 . 

I cíllpitão aj udantq, mensaes, .. 
550$000; :lnnuacs, n:ô00$000; to· 
t;rl, fi:ô00$000. 

I 1'. •. tenente sec rctnri (\mensae;.;, 
t150$000; nnnuacs, 5:40d:,OOO; to· 
tnl. 5:400$000 . ' 

I 1." tenente intend en te, me'..-
sncs, 450$000; nnn lt nes, 5:400$000; 
tota•l. 5:400$000. 1 

' 

Estado Menor: 
I sa rgento aj udante, mcn ae , 

~ 1 1:1$ÇOO; annuae ·, 2:502$000; t tal, 
2:592$000. 

2 ·primeiros argento intendcn-
teR, mcnsacs, 204$000; annuaes de 
cada um, 2:448$000; de todos, ... 
4:806$000 . 

12 primeiro argen tos amanu-
CII!lC ·, mensaes, 2011$000; annuaes 
de cada um, 2:44 $000; de todos, 
29:376 000. 

I I . sa rgento pratico de phar-
macia, mensaes, 204$000; annuae ·, 
2:448$000; total, 2 I448$000. 

I 1. • sargonto en.fermeiro-mór, 
men·aes, 204$000; annuaes, ..... 
2:448$000; total, 2:448$000. 

4 segundo· sargentos aman uen-
ses, m n aes, 192$000; annuaes de 
cada um, 2:304$000; de todos, . . . 
() :216$000 . 

1 3." argento corneteiro-mór, 
mcns:~cs, 180$000; annuaes, ..... 
2:160 000; total, 2: 160$000. 

I cabo cornetei ro, mensaes, 
135$000; annuaes, I :620$000; to-
ta l, 1 :620$000. 

1. cabo tambor, mensaes, .. ... . 
135$000; ann uaes, 1:620$000; to-
tal , I :620$000 . 

..t cabos en fermeiros, meosaes, .. 
135$000; annuaes de cada ~m, ... 
I :620$000; de todos, 6:480$000. 

2 cabos praticos dt pharmac!a, 
mcnsaes, 135$000; an nuaes de ca-
Lln um, 1 :620$000; de todos, . ... 
:1 :240$000 . 

1 cabo fie l do intedente, men-
sacR, 135$000; unnuacs, 1 :620$00(); 
totn l, 1:620$000. 

4 anspessadas a.judantes de en-
fermeiros, mensaes, 120$000; an-
nuacs. 1:440$000 ; de todos, ..... . 
fí :7ô0$0QO . 

Companhias: 
il ca pitães cornmnndante~, me~l 

S<It'S, 550$000 ; ann uaes de cada 
11111 , 6:600$000; de todos, . ..... . 
2ô:400$000. 

4 primeiros tenentes, mensaes, 
450$000 ; apnu aes ,de cada un), . .. 
!í:400$000; de todos, 21:600$000 . 

R segundos trnentes, mensaes, 
I • 400$000; nnnuaes de cada um, .. . 

'4:800$000; de todos, 38:·100$000. 

4 prlmchos àrgentos, men nes, 
204 000 ; annuaes de cada um, .. • 
2:448$000; de t dos, 0:792$000 . 

4 segundos sá rgentos lhtenden-
1 s, mensac , 192$000; annuaes de 
cada um, 2:304$000; de todos. .. 
Q:216 000. 

15 segundos sMgentos, mensae· 
192$000; annuaes de cada.um, ... 
2:304$000; de todos, 34:560$000. 

14 tercei ro sa rgentos, mensacs, 
180$000; ann1.1ae de cada um, .. . 
2: 160$000; de todos, 30:240$ú00 . 

39 cabos, mensaes, 135$000; an-
nu aes de cada um, I :620$000; de 
todos, 63:180$000. 

38 anspe sadas, n;ensaes, ..... . 
120$000) annuaes de cada um, .. . 
1 :440$0Q0; de todos, 54:720$001J. 

8 sold:Wos corneteirc. , mensae , 
114$0001 annuaes de cada um, .. 
1:368$000; de todos, 10:944$000 

8 so~dados tambores, mensae~ 
11 4$000; annuae de cada um, ... 
1:368$000; de todos, 10:944$000 . 

428 sold&dos, mensaes, 105$000; 
ann 11 aes de cadéll um, 1 :260$000; 
de todos, 539:280$000. 

Banda de Musica: 
I. • sa rgento mestre, mensaes, .. 

204$000; an nuaes, 2:448$000; to-
tnl, 2:448$000. 

I 2. • sargento contra-mestre, 
mcnsaes, 192$000; annuaes, .... 
2:304$000; total, 2:304$000. 

lO mu~icos de 1. 1 classe, men-
!;aes, 126$000; annuaes de cada um, 
I :512$QQO; de todos, 15: 120$000. 

lO musicos de 2.1 olassc, rnen-
Sí\C!;, 120$000; annuaes de cada 
11111, I :440$000; de todo , ... .. . 
14 :400$000. 

I O musico de 3. • clnsse, men-
saes, 11 4$000; nnn 11 aes de cadn 
11m , 1 :368$000; de todos, .... . . . 
13 :680$000 . 

Somma, 646 - 1.006:704$000. 

Esquadrtio ·de C avaliaria 
Annexn ao I. • ba1allhão 

I 

I cap~tão comma.ndante, mensaes, 
550$000i aonuaes, 11:600$000; to-
ta•!, 6!600$000. • • 
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2 primeiro tenentes, mensaes, 
450 000; annua s de caqa um, ... 
5:400$000; de todos, 10:800$000. 

2 segundos tenentes, mensaes, 
400$000; annua's de ca~a um, ... 
4:800$000; de todo, 9:600$000. 

I I ." argento, mensae , ..... 
204$00Q; ann uae , 2:448$000; to-
ta l, 2:448$000. 

8 egundos sargentos, mensae , 
194$000; annuae de cada um, ... 
2:304$000; de todos, 18:432$000 . 

I 2. • sa rgento intendente, men-
saes, 192$000; annuaes1 2:304$000; 
total, 2:304$000 

I 2. o sargen to veterinario, men-
saes, 192$000; annuaes, 2:304$000; 
total, 2:304$000. 

I 3. • sargento, men aes, . .... . 
180$000; annuaes, 2: 160$000; to-
tal, 2: 160$000. 

16 cabos, men aes, 135$000; an-
nuaes de cada um, I :620$000; ae 
todos, 25:920$000. 

1 cabo ferrado r, mensaes, . . ... 
135$000; annuaes, I :620$000; to-
tal, I :620$000 . 

1 cabo clarim, mensaes, 135$000; 
annuaes, 1 :620$000; tota•l, ..... . 
I :620$000. 

I cabo picador, mensat:s, ... .. . 
135$000; annuaes, 1 :620$000; total, 
I :620$000. 

2 cabos instructores, mensaes, .. 
135$000; annuaes de cada um, . .. 
I :620$000; de todos, 3:240$000. 

1 cabo corriei r'(), mensae , . ... 
135$000; annuaes, 1 :620$000; to-
tal, I :620$000. 

2 cabos enfermei ros, mcnsae!'l, .. 
, 135$000; annuaes ~c cada um, . . • 

I :620$000; de todos, 2:240$000. 
16 anspe!1sadas, mon sac:~, .. . .. 

120$000: annuacs de cada um, . . , 
1 :440$000; de todos, ~3, ! 040$000. 

I anspossada ferrndor, m'ensaes, 

1

120$000; annuaes, I :440$000; to-
tal t !440$000 . 

I anspessada clarim, mensaes, . . 
· 1 ~0$000; annuacs, 1 :4~0$0001 to-

la11, 1'1440$000. 
31 o1dados ferradora~, men slii!:~, 

105$000; 11nnu8'es de cada um, .. • 
I :260$000; de tordo's; 3·:780.$000 . 



4 soldados clarins, m nsacg, 
114$000; auuua s de cada um, .. . 
1 :30 $000; de todos, 5:472$000. 

2 soldados ~:o rrri e iros, rn nsa •s, 
105$000; ann unes de cada um, .. . 
1 :260$000; de t os, 2:520$000 . 

2 soldados enfermeiros, men-
sncH, 105$; nnn uaes .Uc cada um, 
1 :2 10$000; de todo!!, 2:520$000. 

4 soldndos plcadores, mensnes, 
105$000; nnn uaes de cada um, . .. 
1 :2 $0 ; de todo.<~, 5:040$000 . 

100 HOidadOS, mellSllCS, 105$000; 
annu Hc!l de cada um, I :260$000; 
de todos, 1 ~3:500$000. 

Somma, 18(J -- 272 :340$000. 
I O ava iJ Ol>. 
4 muares . 

ecçfío de Bombeiros 

Anncxa ao 1 . o batalhão 
1 2. o tenente commandante, mcn-

saes, 400$000; an nuaes, 4:800$000; 
total, 4:800$000. 

1 1 . • sa rgento, rnensaes, .. . · · 
204$000; anuuacs,, 2:448$000; to· 
tal, 2:448$000. 

1 2." sa rgcnto intendente, tlllCI)-
sae., 192$000 ; nnnuacs, 2:304$000; 
total, 2:304$000. 

2 segundos sa rgentos, mensac~. 

192$ ; annuaes de c«la um, · o 
2:304$000 ; de todos, 4 :608$000 · 

3 terceiros sargentos, · mensaes, 
180$000 · annuaes de cada um, · · · 
2:l60$000; de todo., ô:480$000o 

4 cabos, mcnsaes, 135$000; a~
nuaes <le calda um, 1 :620$000; e 
todos, 6:480$000 . 
· 1 cabo corneteirc . mensaes, . · · 
135$000; anntTfle!!, I :620$000; to-
tal, 1:620$000. o 

I cabo meca nJco, mensaes, . o .. 
135$000 ; annuae~, 1 :ô20$000; to-
tal, 1:620$000. 

ô cabos motoristas, mensaes, 
135$000· a•nnuaes <le cada um, o o. 
1 ~620$000~ de tocos, 9:720$000. 

5 anspegsad:ts, mensaes, .. · · · · 
120$000· annuaes de cada um, · · · 

1.:440$000; de todos, 7:200$000 ·. 
2 corneteiros, mensaes, 11 ~$000, 

a•nnuaes de cada um , 1 :368$000; 
<te todos, 2:736$000 · 

33 soldados, men nes, 105$000; 
ann uaes de nda um, I :260$000; 
de todos, 41 :5 0$000. 

Ollllllll, 60 - 91 :596$000. 
2. • Batalh:io 

1 tenente-coronel commandante, 
mcnsncs, $000; nn nuaes, ..... 
10:800$0 ; total, 10:8 $000. 

Estado Maior: 
1 major fi scal, mcn acs, . .... . 

1350$000; an nu uc ·, 7:8 $000; to-
tal, 7:800$ O. 

1 ca pitão ajudant , men a s, .. 
550$000; ílllllll f'les, 0:600$00; t -
tal, fi:li $0 . 

1 1." tenente secretario, men-
saes, 450$000; annuaes, ... .... . 
r. :4 $000; total, 5:400$000 . 

1 2." tenente intendente, men-
oaes, 4 $000; annuaes, o o o ••• o o o 

4:800 ; total, 4:800$000. 
Esta1do Menor: 

1 sa rgento ajudante, mensaes, 
~ 16$000; annuaes, 2:592$000; to-
tal, 2:592$000. 

1 1. • sargento intendente, men-
sacs, 204$000; anrnr ae~, ...... . . 
2:448$000; total, 2:448$000. 

2 primeiros sa rgentos amannrn-
ses, 204$000 ; :111nnacs de cada 
um, 2:448$000; de todos, . . .. . . . 
4:896$000 . 

4 segllll'do. sargentos amanuen-
ses, mensaes, 192$000; annuae de 
cada um, 2 :304$000; de to'dos, . 
9:2 16$000. 

1 3. • sargento corneteiro mó r, 
nH'nsttes, 180$000; annuaes, ..... . 
2: 160$000; total, 2:160$000. 

1 cabo tambor, mensae , .. ... . 
135$000; annuaes, 1 :620$000; to-
tal , I :620$000 . 

1 cabo corneteiro, mensaes, 
135$000: ann unes, 1 :620$000; to-
tal, 1 :fi20$000 . 

Companhi as: 
4 capitães commnndantes, mCII-

saes, 550$000; annuaes de cada 
um, 6:600$000; de. todos, ...... . 
26:400$000 o 

4 primeiros tenentes, mensaes, 
450$000: annunês de calda um, .. 
5:400$000; de todos, 21 :600$0~ . 

8 sef:!undos tenentes, men'gaes, 
400$000; an nuaes de cada um, .. 

7M ' 

4:' 00$000; de todos, 38:400$000. 
4 primeiro. sargentos, m n acs, 

204$ ; annuaes de cada um , .. 
2:448$000; de t dos, 9:792$000. 

4 segundos sargentos intenden-
t s, men aes, 192$000; annuaes de 
cnda um, 2 :304$000; <I e todos, .. 

:2 16$000. 
1.1 segundo sargentos, mensaes, 

192$ ; annuacs <le cada um, .. 
2:304$000; de todo., 34:560$000 . 

14 t rcciros sargentos, mensaes, 
I 0$000; annuaes de cada um, .. 
2: 1 $000; de todos, 30:240$000. 

47 cabo. , mensaes, 135$000; a.1-
nuaes de cada um, I :620$000; de 
todos, 76: 140$000 . 

46 an pes adas, mensaes, . .. . . 
120$000; an unes de cada um. . .. 
1:440$000; de to<los, 66:240$vd0 . 

8 saldados corn te i ros, mensaes, 
114$000; ann uaes de CP.~a um, . . 
I :368$000; de todos, 10:944$000 . 

8 soldados tarnbores, mensaes, 
11 4$000; aru11mes de cada um, .. 
I :368$000; de todos, 10:944$000 . 

622 solda.dos, rnen sa~s. 105$000; 
nnnuaes de cada um, I :260$000; 
de todos, 783:720$000 . 

Somma, 800 - 10178: 148$000. 
1 mu;; r. 

3. • Bafalluío 
1 tenente-coronel commandan-

te,, vencimentos .mcn aes, 900$000; 
annuaes, 10 :800$000; total, .... . . 
I O: 800$000 . 

Estado Maior: 
1 major fiscal, mensaes, 

650$000; annuaes, 7:800$000; to-
tal, 7:800$000 . 

1 capitão ajudante, mensaes, .. 
550$000; annuaes, 6:600$00; to-
tal, 6:600$000. 

1 1 . • tenente secretario, mcn-
saes, 450$000; annuaes, ...... . . 
5:400$000; total, 5:400$000. 

I 2. • tenente intendente, mcn-
gaes, 400$000; annuaeM, .... .. . o. 
4:800$000; total, 4:800$000. 

Estado Menor: 
1 sargento ajudante, men~:t ~s .. 

216$000: andt!íirs, 2:592$000; to-
. tal, 2:592$000. ' 

1 I. • sargento intcndenle, mcn-
saes, 204$000; annua s, ...... . . 
2:44 $000; total, 2:44 $000. . 

2 primeiros snrgcntos nmnnucn-
sc::~, 204$000; annuaes de cada 
um, 2:448$000; de todos, .. . ... . 
4:896$000. 

4 segundos sargen tos aman uc t -
ses, men. ae~, 192$000; annuaes de 
cada um, 2 :304$000; de to<! os, . . 
9:216$000. 

1 3. • sa rgento corneteiro mOt, 
111 nsaes, 180$000; annuaes, ..... . 
2: 160$000; total, 2:160$000 . 

1 cabo corneteiro, mensaes, 
J:i5$000; annuues, 1 :620$000; 1:>-
tul, I :620$000. 

1 cabo tambor, mcnsaes, ... . . 
1:{5$000; annuaes, I :620$000; to· 
t ~ l. 1 :620$000 o 

Companhias: 
4 caJJitãcs cornmandantes, men. 

~ae~, 550$000; nnnuaes de cada 
um , 6:600$000; de to<los, ... .. . . 
2ü : 400$000 o 

4 primeiros tenentes, mensaes, 
450$000; nnnuaes de cada um, . o 
5:400$000; de todos, 21:600$000 . 

8 segundo~ tenente, mensaes, .. 
400$000 ; annuaes de cada um, .. 
4:800$000; de todos, :{8:400$000. 

4 primerros sa rgentos, mcn sae;~, 
204$000; ttnnuaes de cada um, .. 
2:448$000; de todos, 9:792$000. · 

4 segundos sa rgen os intenden-
tes, mensaos, 192$000; nnnuaes de 
c1rcln um, 2:304$000; de todos, .. 
9:2 16$000. 

15 segundo~ sargen to!!, 1 mensac~, 1!J2$000; anuuaes de cada um, . o. 
2:304$000; de todos, 34:560$000. 

14 terceiros snrg~ntos, mensars, 
180$000; annuaes de cada um, .. . 
2: 160$000; de todos, 30:240$000. 

39 cabos, mocnsaes, 135$000; an-
mroes de cada um , 1 :620$000; de 
todo. , 63: 180$000. 

38 am~pe!isadas, mensaes, . . . . . 
120$0QO; ann uaes de cada um, . . . 
1 :440$000; de todos, 54:720$00. 

8 soldados corneteiros, mensaes, 
114$000: annuaes de cada um, .. 
1 :368$000; de todos, 10:944$000. 

8 so1da<los tambores, mens11e~, . 
114$000; annuaes .de cada um, ... 
1 : 36~$000; de todos, 10:944$000. 
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388 sol~~,4os, men11aes, 105$000i 
annuae de caQf\ um, t :260$000 i rle 
todos, 48 :8 0$000. 

omm a, 550 - 858:828$000 . 
4 cavallos . 
2 mu ares . 

4. o Batalluio 
t tenente-coronel commandante, 

mcnsacR, 900$000i annuaes, ..... 
10:800$000i total, 10:800$000. 

Estado Maior: 
1 major fi cal, mensaes, . . ... . 

ô50$000i annu aes, 7:800$000i to-
t<d, 7:!!00$000 . 

I capi t~o ajudante, rncnsaes, .. 
550$000 i annuaes, 6:600$00i to-
tal, 6:600$000 . 

1 1. • tenen te secretario, men-
sacs, 450$000 i annuaes, . .. ... . . 
5:400$000; total, 5:400$000. 

1 2." tenente intendente, men-
sacs, 400$000 i annuaes, . . ... ... . 
11:800$000; total, 4:800$000 . 

E tado Menor: 
1 sargento ajudan te , me1 :-a ~3 , 

216$000 ; annuaes, 2:592$000; to-
tnl, 2:592$000. 

1 1. o sargento intendente, men-
saes, 204$000i annuaes, ....... . 
2:448$000 ; total, 2:448$000. 

2 primeiros sa rgentos amanuen-
scs, 204$000; annuaes de cada 
um, 2:448$000; de todos, . . . . .. . 
4 :896$000 . ' 

4 segundos sargentos amanucrJ-
scs, mensaes, 192$000 ; annuaes de 
cada um , 2 : ~04$000; de todos, . . 
9:216$000 . 

1 3." sargento corneteiro mór, 
•rnensaes, 180$000i annuaes, . . ... . 
2: 160$000; total, 2:160$000 . 

I cabo cornet-eiro, rnensaes, 
1~5$000 ; <1 nnunes, I :620$000; to-
tal, I :620$000 . 

1 cabo tambor, mcnsacs, . . . .. . 
!35$000 ; annuacs, I :620$000; to-
t:tl, 1:620$000 . 

Companhias: 
4 capltã ~s commandantes, men-

sacs, 550$000; annuaes de cada 
um , 6:600$000i de todos, .. r ••• • 
26: 400$QQO . 

4 primeiros tenentes, t:nensaeR, 
450$000 ; am) uaes de cada um, . . 
5:400$000i de todos, 21 :600$poü. 

8 • egupclos tenente , mensaes, 
400$000 i annu!les. de cada um, . . 
4: 00$000; de toc\oR, 3 :400$000. 

4 prim iros sa rgentos, mensne , 
204$000 i annu &es de cada um, .. 
2:448$000; de todo~ 9:792$000 . 

4 segundos argento intenden~ 
tes, 111 •nsacs, I 92$000 i annuaes de 
cada um, 2:304$000i .de tados, . . 
9:2 16$000 . 

15 scguntJos sa rgentos, ITJCnsaes, 
I 02$000 ; annuaes de cada um, .. 
2:304$000 i <I c todos, 34:560$000 . 
14 ter ei ros sa rgentos, mensaes, 
180$000; annuaes de ca<la um, . . 
2: IGO. QOO ; <le todos, 30:240$000 . 

47 cabos, men aes, 135$000; an· 
nu aes de cada um, I :620$000; de 
todos, 76: 140$000 ~ 

46 anspessadas, mensaes, .... . 
120$000; an uae de cada um, .. . 
I :440$000 ; de todos, 66 :240$000 . 

8 soldados corneteiros, mensaes, 
11 4$000 ; annuaes de cada u,rn, •. 
1:368$000; de todos, 10:944$000. 

8 soldados tambores, mensaes, 
114$000; annuaes de cada um, .. 
1 :368$000; ·de todos, 10:944$00Q. 

572 soldados, mçnsaes, 105$000i 
annuaes de cada um, 1 :260$000; 
de todos, 720:720$000 . 

Somma, 750 - t . 115:148$000. 

5. ·• Batalhi1o 
1 tenente-'Coronel comm arndan-

te, vencimentos men~aes, 900$000; 
annuaes. 10:800$000 ; total, ... . . . 
10:800$000. 

Estado Ma·ior: 
1 major fiscal, mensae!l, . . . . . . 

~50$000; annuae. , 7:800$000i to-
tal, 7:800$000. 

1 capitão ajudante, mensacs, .. 
550$000 ; annuaes, 6:600$00; to-
tal, 6:600$000 . 
· 1 t . o tenente secretario, mcn-
saes, 450$000; annuaes, ... . . . . . 
5 :400$000; total , 5:400$000'. 

t 2. o tenente intendente, men-
$aes, 400$000; a11nuaes, .. . .... . . 
4:800$000; total, 4:800$000. 

Estado Menor: 
I sarg~ nto ajudante, mensac~. 

, 216$00Q; annuaes, 2:592$000~ to-
tal, 2:592$000. 

I I. o sa rgento intendente, mcn~ 
acs, 204$ i annuae11, ...... . 

2:448$000; total, ~i44 $000 . 
2 pri meiros sargentos antarluell" 

scs, 204$000i àn nuaes de cadà 
trrn , 2:448$000; de todós, .. .... . 
41896$000. 

4 segundos argentos arn al tUC!l· 
cs, mensaes, 192$000 ; annuaes de 

cada um, 2:304$000; de todos, . , 
9:21 6$000. 

I 3:0 aargentó corneteiro mOr1 
mcnsaes, 180$000; annuaes, ..... . 
2: 160$000 ; total, 2: 160$000. 

1 cabo corneteiro. I11CiJ sacs, 
135$000; annuaes, 1 :620$000; to• 
tal1 t .620$000 . 

1 c!ll1o tambor. mensaes, . .. . . . 
135$000 i annu at!s, I ~620$000 ; t'l 
t I. I :620$000 . 

Companhias : 
4 cil'JjitÕes commandantcs, lll\:11" 

sacs, 550$000 ; annuaes de cada 
um. 6:600$000; de todos, . . . . .. . 
2G:40ó$ooó . 

4 primeiros tenentes, mensacl!, 
450$000 ; annuaes ·de cada um, . . , 
5:400$000; de todos, 21:600$000 . 

8 seg-undos tenente, mensaes, . . 
400$000: anmtaes de cada um , .. 
4:800$000; de todos, 3 :400$000 . 

4 ptimeitos sargentos, mensaes, 
204$000 ; annuacs de cada um, • 
2:448$000: de todo!', 9:792$000 . 

4 sct'(1111dos ~anre ntos intcnden,J 
tes, mens11rs. Hl2$000 ; annu aes de' 
cada um. 2:304$000; de todos, . . 
9:216$000 . 

4 segmrdos sarg-etltos, r1'1 c n !5a c~ , 
192$000; annuaes de ca.da urn, ... 
2:304$000; de todos. 55:296$000 . 

24 tertelros sargentos. mcnsacs,, 
180$000 : annua es de c<rda 11111 , ... 
2: 1n0$000; de todos, 51:840$000 . 

48 cabos, mcnsaes, 135$000: an-
nuaes de oadn um, 1 :620$000 ; dC: 
todos, 71:760$000 . 

48 :111spessadas, mensaes, .. . . . 
120$000 ; nnnuaes de cada um, . . 
I :440$000; de toqos, 69 :120$000 . 

R solda:dbs corneteiros. mensaes, 
114$000: annuaes d·e cada um , . . . 
I : ~68$000 : de todos, 10:944$000 . 

8 soldados tambores, mensaes, . · 
114$000; tinni1aes de cada um, .,, . 
I :368$000, tfe todos, '10:944$000. 

743 ldn clos, mensaell, 105$ O; 
an mla-c d cada um, I :2 $ O; de 
todos, 936: 1 0$000 . 

Banda de mu ·i c a: 
I 1." argcn to mestre, mcnsac~, 

204$000; an nuaes, 2:448$000; to-
tal, 2:448$000 . 

I 2. o sargent contra-me ·trt:, 
mensaes, 192$000 ; annuaes, . . ... . 
2:304$000 : tota,J, 2:304$000 . 

lO muolcos de I . • classe, mcn-
saes, 126$000 i annuaes de cada um, 
1 :5 12$000 ; de todos, 15: 120$ O. 

10 mu icoo de 2.' d a,·s·, rn ·nsac ·, 
120$000; annuaes de cada um, .. 
I :440$000; de todos, 14:400$000. 

I O musicos de 3. • classe, meu-
sa e~. 11 4$000; annuacs de cada um, 
I :36 000; de todos, 13:680 . 

Somma, 975 - 1.425:996$000. 
2 mu ares. 

SECÇ~O DE METRALH ADO RAS 
Anncxa ao 5. batalllão 

1 1." tenente commandan tc, ven-
cimentos mcnsaes 450$000; ánnuacs 
5: 400$000; to ta I 5 :400$000 . 

1 1." sa rgento, vencimento· mcn-
·aes 204$000; ann ttae 2:448$000; 
to tal 2:448$000. 

1 2." :-;argcnto, vencimentos men-
sacs 192$000 ; annua~:s 2:304$000; 
total 2:304$000 . 

2 cabos conductorcs, vcncir ne nlos 
nwn!'aes 135$000; annuacs de c nela 
um I :620$000 ; de todos 3:240$000. 

2 ca bos chefe de guarnição, 
vcncimen tos mcnsnes 135$000; an-
nll at•s de cada um 1 :620$000; de 
todos 3 :2'40$000 . 

2 an ·pessadas enca rr>gados da 
nl l' lltOS 111CIISHCS 120$000 ; 8 1111Uí\CS 
ck cada un1 I :440$000 i ele todos .. 
2:880$000 . 

2 a nspcsaclns enca rrcgados da 
mnc hina de ca rrega r, vencimentos 
mcnsac. 120$0ÚO ; anmlaes de cada 
111n 1 :440$000; de todos 2:R80$000 . 

I soldado armeiro, vencimentos 
mcnsaes I0.1$0ÓO ; annuacs . ..... . 
I :250$000; ~ota l I :260$000 . 

1 soldado cornct~iro , vcncimcJltos 
mensaes U4$000; annq11es ' ., .... 
t ! 3138$000; to fa I 1 :368$000 . 
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2 s !dado serventes municiado-
r •s vencimentos men ·acs 105$000; 
unnua 'S I :260 000; total 2:520$000. 

4 "oldados serventes remunicia-
úores, vencimentos mensaes .. ... . 
105$000; annuae · de cada um . .. . 
1:260$000; de todo · 5:040$000. 

6 so ldado conductorcs, venci-
mentos mensacs 105$000; annuaes 
de cada um I :260$000; de todos .. 
7:560$000. 

25 - Somma, 40:140$000. 
6 muares. 
1 cavallo. 

SERVIÇO DE SAUDE 

Corpo medico: 
I major chefe e director do Hos-

pital Militar, vencimentos mensaes 
650$000; annuaes 7:800$000; total 
7:800$000. 

6 capitães mcdicos, vencimentos 
men aes de cada um 550$000; an-
nuaes de cada um 6:600$000; de 
todos 39:600$000. 

Serviço pnarmaceutico: 
1 t.• tenente phoarmaceutico, ven-

cimentos mensaes 450$000; an-
nuaes 5:400$000; total 5:400$000. 

Serviço dentario: 
1 t.• tenente cirurgião-denti ta, 

vencimentos mensaes 450$000; an-
nuaes 5:400$000; total 5:400$000. 

9 - Somma, 58 :200$000. 
Restar. .~ do pessoal 

Com mando gemi, 5 homens; ven-
ci mentos, 37:200$000. 

I . " batalhão, 646 homens; . venci-
mentos, i .006:704$000. 

2." batalhão, 800 homens e I 
muar; vencimentos, I . 178:148$000. 

3." Batal hão, 550 homens, 4 ca-
,·allos e · 2 muares ; vencimentos, 
858:828$000. 

4. • Batalhão, 750 homens; ven-
ci mentos, I. I 15 :148$000. 

5. • Batalhão, 975 homens e 2 
muares; vencimentos, .. . . ...... . 
j .425:996$000 

Esquadrão rle Cavallaria, 180 
homens, 180 r.;;IJaiJos c 4 muares; 
vencimentos, 272:340$000. 

Secção de P.t>nJbeiros, 60 ho-
men.s; vencimentos, 91 :596$000, 

I! ção de Mel ralhadoras, 25 ho-
mcn , I avalio e 6 muares; ven-
ci mento , 40 :140$000. 

ervi ço d aude, g homens; 
ve ncimento , 58:2 $000. 

omma: 4.000 homens, 185 ca-
vallos 15 mu a r~s: vencimentos, 
6. 084:300$000. 

N. I - Tabella de fixaçrio da 
Força Publica do Estado de Mi-
nas Oeraes para o exercicio de 
1924 . 
I) PE SOAL: 
a) 
6 tenentes-coronel , sendo I ns-

sistente, por anno, 10:800$000; 
totnl, 64:800$000. 

7 majores, sendo I intendente 
ge ral e I chefe <lo ervlço de Sau-
de, por an no, 7:800$000; total, 
54:600$000 . 

fi capitães medicos, por anno, .. 
0:600$000; total, 39:600$000. 

I capitão a·uditor, por anno, ... 
6:600$000; tota•l, 6:600$000. • 

27 capitães, sendo 1 secretario 
geral e I comman<fante do E ·qu:J-
drão, por anno, 6:600$000; total, 
178:200$000 . 

33 primeiros tenentes, sendo 2 
intendentes, 2 <do Esquadrão, 1 au-
xiliar do assis.tente, t pharmaceu-
tico, I cirurgião dentista e t com-
mandante da Secção de Metralha-
doras, por anno, 5 :400$000; total, 
178:200$000. 

46 segundos tenentes, sendo 3 
intendentes, 2 do Esquadrão e 1 
comman·dante .ela Secçã·o de Bom-
beiros, por anno, 4:800$000. total, 
220 :800$000. 

I director de musica, por anno, 
4:140$000; total, 4:140$000 . 

5 sargentos ajuda~1tes, por dia, 
3$200; por anno, I :152$000; total, 
5:760$000. 

53 primeiros sargentos, sendo 6 
intendentes, 20 amanuenseg, I en-
fcrmeiro-mór, 1 prati·co de pilar-
macia e 2 mestre~ de rnusica, pvr 
dia, 2$800: por anno, 1.:008$000; 
total , 53:424$000. 

140 segundos sargentos, sendo 
40 amanuenses, 2 contra-mestres de 
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mu ica, 22 intcnd •nte c I veteri-
nario, por di a 2. 400; por nnno, 
64 000; totnl, 120:9 $000. 

89 terceiros sarg nt s, sendo 5 
cornctelrOM.JJ11Óres, por dia , 2$00U ; 
por anno, 720 000; total, ...... . 
64:0 0$000. 

277 cabos, endo [i corneteiros, 
I clarim, 5 tambores, 4 enfermi!i-
ros do Hospital Militar, 2 praticas 
de pharmacia, 1 fiel do intendente 
do Hospital Militar, I ferrador, I 
picador, 2 instructore do E qua-
drão de Cava llaria, I corrieiro, 2 
en fermeiros do E. quadrão de Ca-
valla·rla, I rnecanico, 6 motoristas, 
2 conductore e 2 chefes de guar-
nição, por dia, 2$000; por anno, 
720$000; total, 199:440 000 . 

247 anspessadas, sendo 4 aju-
dantes de enf~ rmeiros do Hospital 
Militar, I ferrador, 2 se rventes e 2 
encarregados da ma.::hina de carre-
ga r da Secção de Metralhadoras e 
I clarim, por dia, 2$000; por an-
no, 720$000; total , 177 :840$000 . 

87 sol<fados signaleiros, sendo 
4:i corneteiros, 40 tnmbores e 4 
clarins, por dia, 1 .~800: por anno, 
648$000; total, 56:376$000. 

20 musicas de I. • classe, p'Jr 
dia, 2$000: por anno, 720$000; t>-
tal. 14:400$000 . 

20 musicas de 2. • classe, por 
dia, 1$800: por nno, 548$000; to-
tal. 12:960$000. 

20 musicos d 3. • classe, por 
dia, 1$600 ;JOr 1nno, 576$000; to-
téll. li :520$000 . 

2.9t6 soldados. por dia , 1$500; 
por anno, 540$000; total, ...... . 
t .574 :640$000. 

h) Contractados: 
I lnstructor de Cavallaria, por 

:111110, 18 ·000$000; total, . . .. .. . 
t ll : 000~000. 

(') Et111na de 4$00C nara 287 in-
feriorPs. de 2$500 par a 277 cabos, 
ci 2!1;200 pilrél 60 J11li!'ÍCOS P de ... 
2$000 p:ua 247 anspessadas, 87 
soldados sif!naleiros e 2.916 sol-
dfl.dos. total. 3.050:100$000. 

d) !!ratificação da · lei n. 425, 
dr 1!-106, a saber: 

3 tenrntes-coroneis, por anno, .. 
I :080$000; total, 3:240$000. 

I capi tã , por anno, 6 $000; 
~o tal, 6fi0$ O. 

c) gra ticução a recngajados a 
$200 (3 . 000 praças), total, ..... 
219:000$000 . 

f) ajuda de custo a officiaes em 
difigencia, total, 50:000$ 

2) Material: 
a) fard amen to para 3. 874 pra-

ças, total , 71 3:250$000. 
b) Calçado para 3. 874 praça , 

total, 286:750$000. 
'C) compra e concerto de ar-

mamen·to, total, 130:000$000 . 
d) Corn:pra de munições, total, 

31:000$000. 
e) Compra e conce'rto de equi-

pamento, total, 5:000$000 . 
f) Forragem, ferragem e tra-

tamento dos animaes c forragem 
para os dos officiaes montados, ro-
tal, 128:000$000 

g) Remonta de aninwes do es-
quadrão e dos officiacs montados, 
total, 30:000$000 . 

hl Obiectos de ,, .. '·I· '. 
40:000$000 . 

i) Conservação e limpeza <IIJs 
quarteis, total, 30:000$000. 

j) lltuminação e telcphones dJs 
quarteis, 10:000$000. 

k) Enterramento, total. 
9:000$000 . 

I) aquartelamen1to. total. . ... . 
184 :000$000 . 

m) Conservacão da llnha de ti -
ro, total, I :000$000 . 

n) Aux·ilio ao Hospi tal Mil itar, 
total , 10 :000$000 . 

Secçãv 1de Bombeiro:~. 
a) Mafle ri al e remonta, total, . . . 

130 :000$000 . 
Somma, 8. I 17:340$000. 
Sala das comrnissões do Scnn~ 

do 5 de setembro 'e 1923. - Ba~ 
si·lio de Ma·galhãcs, Getulio de 
Carvalho, Valla·darcs Ribeiro. 

A requerimento do mesmo ~e~ 
nhor, en tra immediatamentc em 
discussão essa redacção e é ap-
provado, sem debate, indo a co-
t>lar-!Se por ser e·nviado â san-
cção presidencial. 

O SR. PRESIDENTE:- Por 
nada ' mais haver a tratar-11e, desi-
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gno para a proximn ~cs ·ão a se· 
gnlntc 

ROEM DO DIA 
,Primeira parte 

Até ás 13 hora : 
Leitura da acta, expediente, 

tqHcscntacAo <le pareceres, proje-
ctot~, Indicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Até ás 16 horas: 
~ . • discussão <lo projecto n. !i, 

da amara, orçando a receita e fi-
xando a despesa do E tado para u 
exercício ~ 1924 . 

Levanta-se a ses ão. 

Ses ão ordJru=.r.ia 
ACTA DA 41. • SESSÃO, AOS 6 

DE SETEMBRO DE . 1923 

Prciiidencia do sr. Diogo de Vas. 
concel/o~ 

SUMMARIO: - Acta. - Expedi-
cu te. - Terremoto no Japão. -
Discurso e requerimento do sr. 
Basilio de Magalhães. - 1. o an-
nivcrsario do governo do sr. dr. 
Raul Soares. - Discurso e re. 
qucrimento do sr. Camillo de Bri. 
to. - Parecer da commissão. -
Projccto n. 5, da Camara. -Ois. 
curso c emendas do srs. Basilio 
de Magalhães, Passos Maia,Aiber-
tino Drummond, Getulio de Car-
valho, Camillo de Brito, Basilio 
de Magalhães, Miguel Lanna, Pe-
ricles de Mendonça, Valladarcs 
Ribeiro, Alfredo Calão, Levindo 
Coelho c Ribeiro de Oliveira. -
Urgcncia. - Emenda rejeitada 
p •la Camt~ra. - Discursos dos 
srs . Valladarcs Ribeiro, Francis. 
co E cobar. Alhertino Drummond 
Valladares Ribeiro c Getulio de 
Carvalho . Parecer da commissão. 
- Ordem do dia. 

A's doze horas, feita a chamada, 
acham-se presentes oas senhores 
Diogo de Vascontcllos, Ribeiro de 
Oliveira, Olyrvpio Mo~trão, Alhcr-

tino Drummond, Gabriel Sant s, · 
Montandon, Camillo de Brito, L • 
vindo Coelho, Getulio de Carvalho, 
P rioles de Mendonça, 1lasllio de 
Magalhães, Alfredo Catão, Miguel 
de Lanna, Passos Maia, Valladarcs 
Ribeiro, Moreira da Rooha e Esco-
bar, faltando com causa participa-
da os senhores Miranda Junior, Xa -
xier Rollm e Simão da Cunha, e, 
em ell a, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 

O SR. 2. • SECRETARIO proce. 
de á IPitura da neta da anteceden. 
te, que é, sem observação, approva-
da. 

O ~R. I. o SECRETARIO dá con-
ta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio 
Do sr. Secretario das Finanças, 

devolvendo, informado, o requeri-
mento em que a Associação Com-
mercial de São João d'El-Rei solici-
ta do Congresso isenção de impos. 
tos de transmissão ": .. •,.r-vivos" so. 
bre acquisição de terrenos por clla 
feita naquella cidade. - A' com-
missão de Finanças. 

Do sr. 1. • secreta rio da Camarn 
dos Srs. Deputados, enviando v a. 
rios papeis referentes ao Lyceu de 
Artes c Officios da cidade de Ouro 
Preto. - A' mesma com missão. 

Te.rremoto no jap~io 

O SR. BASILIO DE MAGA-
LHÃES (sem a revisão do orador) . 
occupando a tribuna, requer um vo· 
to de pezar pela hnprcvista c tre. 
meneia catastrophc oue acaba de 
desencadear-se sobre o Japão . 

Alludinclo á brilhante r.ultura nip. 
ponica, recorda o orador que os 
primeiros lampejos da civilização 
ouropéa penetraram no Japão atra-
vés da palavra apostolar de S. 
Francisco Xavier. 

Evoca a cloqucn,te pa~ina de Oli-
veira Lima sobfe o Ja1~ão, quando 
de creve a entrado d& santo p.ortu-
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gu z no Interior daquella terra ma· 
ravilhosa, cheia de t~adlções c ha· 
bitatln por uma raça antlqui sima. I 

Refere-se em seguida á influencia 
americana, que muito concorreu 
para a demonstração do paiz, onde 
um povo, que parecia immobilizado I 
pelas sua tradições, se trnnsfor-
mou rapidamente, causando a!.l mun-
do um a sombra até hoje não ui-
tropa ado. 

Lá tudo floriu: floriram as le-
tras, floriram as artes, floriram as 
industrias . A proprla arte da guer-
ra culminoil no Japão, a ponto de 
dar-lhe estrondosa Vlctoria sobre 
uma das mais fortes potenclas eu-
ronéa . 

Toda esta ciVIIIza~ão germinou, 
flore. ceu numa térrn nr1n(' ;nfP117. 
mr.nte os cataclysmos soem der. 
ru!1ar inespérãdatflentc nquillo CJU C 
brotnra do cerebro pujanté e da 
ruinntc mão do htlhlem. Foi urna 
ttcssa. calamidades que ultimamen. 
tr ruiu !lobre o clllto paiz asiatirn. 
v i ctirn:~n do milhares e milhares elos 
seus filhoR c deRiruindo multaR daR 
sua s cidades caoitnes, onde as arteR 
hnvinm nttingido o maior desenvol-
vimento e ondr as riquezas mais se 
t.inh:w1 accumulado. 

Embora um itlitstre filho de Mi-
:t;ts, rtenutndo ao ConttréR~n Fede · 
ral. já tenha• requerido e obtido um 
voto 'de fT~ofundo ' pesar pela itn-
mensil calamidade que esse povo 
hcroico c prog-ressista acaba ele 
exncriment11 r. cumprirít o Se n:~do 
Miueiro um dever tranRmittindo. em 
nome do E tado de Minas, ao cm-
h ;~ i x<tdor iaponez. no Rio de lanei-
ro.mn vntn de !<inccrns condolcncias 
niH' o oradhr requer scia tr:~n~mit. 
tirlo teiP rtrnnhicamente nor intcrm('. 
r! in dn Mcsn 011 do ex mo. sr. Pre-
~irl,.nte do Est11do . (M1tifn /Jr.m!) 
.o sr. Oefulin de Carvalho: -

Ouando twd:~. ju!:t ifi c:~m r>~t,. vntn 
ns vinculos -ele 'solidariedade huma-
na (Mui(n bem). 

Suhmcttidn n votn~ () tN111Pri-
monto verbal do sr. Basilio de Ma-
galhães, é o mesmo appmvado. 

SR. PRESIDENTE. -A Me-
a provldohciárá no séntldo do re-

querimento do nobre senador. 

I . • annlversal'io do governo do 
exmo. sr. dr. Raul Soares 

O SR. CAMILL DE BRITO -
(Sem a revi cio do orador): - Sr •. 
Presidente, é certo que os grandes 
aconteqimentos, • •SI 'homenagens 
mais ympathica devem constar 
·empre dos nossos annaes, por isso 
que por cllas pode-se fazer a histo-
ria do paiz. 

}\manhã é urna data ~acionai e, 
coincidindo com ella, transcorre 
tambem o primeiro anno de gover-
no do no so actual administrador, 
sr. dr. Raul Soares. (Muito bem!) 

Não preci o, sr. Presidente, fazer 
perante o Senado o registro dos 
a c tos da administração de s. ex c. 
nesse curto periodo. A imprensa do 
paiz c os homens publicas já se 
têm referido, com os applausos que 
merece, ao brilhante e fecundo go-
verno. elo nosso eminente conterra-
neo. (Apniados). 

Entre os actos de sua ad ministra-
ção bastaria citar o Congresso das 
Municipa lidades, o plano de Viação 
do Estado c agora â reforma da di -
visão ildministrativa, actos todos he. 
nemeritos e dignos dos maiores en-
cornibs. (Apoiados). 

Ainda na recente lei orçamcntaria 
o seu l~tande espi rito tenovador se 
•fez notar, mandando nos s. ex c. 
umA propo ta em moldes dnteira-
mentc novos c seguindo tOR dictJt-
mcs da scicncia economica: fixação 
d'a despesa e orçamento da rcccj-
t;~. Porqhc nenhum governo tem o 
rlircitn d • exigir do contribuinte se-
niin nouillo qlte é cstl'ictamrnte n". 
cessnrio1 para sua manutenção. Até 
:~rYOrll orçavn-sc a receita em 1pri-
n1eiro lognr nafn fi xar depois a 
rl t•~rt sa puhlic::~ . Er11 tum Cf\itrrln 
:1rhitrario c que 11e não'' oadunatva 
t"'"1~o 1 trom 11 IH!Onomirl •llOiiticn. O 
systema este altno 'é inteiramente 
outro. ~, 
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Iria muito longe si fos e fazer 
neste momento o r trospecto de te 
I ." nnno de governo em que e en. 
cerra um cyclo brilhante da admi-
nistraçãq do sr. dr. Raul Soares. 

Venh() requerer ao r. Presi-
dcnt digne-se de nomear uma com-
missão de cinco membros que amA-
nh ã, 7 de setembro, vá ao Palaclo 
da Liberdade leva r a s. exc. os 
cumprimentos do Senado Mineiro e 
os votos Que faz esta corporacão 
por sua feli cidade pessoal e de sua 
ex ma. familfa . (Muito bem! Muito 
bem!) 

n SR . AL,BERTINO DRUM-
~ NO (pela ordem): - Em addi-
t:~J11ento ao requerimento do sr. se-
nador C~tmillo de Brito, proponho 
no Senado que faça narre de!<sa ' 
rommissfío o sr. Presir.lentP. elo Se-
n;~rln . (A nniadns: muito bem I) 

S11hm tticln A votf'ls " rE'OUPri. 
'"'n"tr) v<>rha l cfn sr . C' ::~mi 11n cl ~> Bri . 
f" . ""'11 n ~rfrfitiv('l dn sr . Alher-
Hnn Drttmmond, é o ,.,, ~ ....,, ""''"'- 1 

v~ rio. ' 
São. nomeados para essa commis-

~ii " . :~ Jém do sr. Presic!Pntl• . ns src;. 
Rlheiro de Oliveira, Camillo de 
Rrito. Olympio Mourão e Albertino 

ticular da organização do credito 
.agrlaola rural; 

Considerando que da princlpae 
causas que difficultam em Minas o 
de envolvimento e a orosoeridad da 
lavou na, sobreleV>a a e cassez d re-
cursos pecunja.rios, porque se man-
tém in oluvef ainda o probl !11'a da 
organização do credito agrícola. 
apesar das tentativas oue ~e têm 
feito no Estado para a fundação c 
organização das sociPrlnrl<>c: r"''"""~ 
tivas, fracassando po diversas cau. 
sAs dentre as quaes se deve men-
cionar a concessão pelo governo 
rle premias directos em dinheiro, 
incentivando a sim a creacão de co-
operativas exclusivament,e pa11a a 
percepção <ie nremios e di olvcn-
do-se esta tacitamente Jogo qtre os 
conseguiam; 

Considerando que a acção do Es-
tado, como a do município deve li. 
mitnr .se a facilitar a organização 
do credito agricola, removendo-se 
~!-> cau as que determinaram o fra-
casso do movimento """""'"~t:<:f~ 
anterior; 

Considerando que a creação de 
ca ixns agri.colas. que sei;~m ao mes-
mo tempo Caixas Economicas e Coo-
nerntiv::ts de Credito, tem a vanta-

, vem óe evitM a immigração do c:~

nitnl . nois que esse será r"""'"i"'" 
A C:aix;~ d;~ prooria localidade, de 

Apresentação de pareceres, proje- nnde voltará, sob a forma de em 
elos, indicações e requerimentos nrestimos, ás mãos do agricultor 

Drummond. · 
Passa-se á 

O SR . LEVINDO COELHO, ob-
tendo a palavra, offerece e envia ã 
Mesa, pela commissão de Finanças, 
o seguinte: 

PARECER 
Dá para discussão o IJrOjeclo n. tJ, 

SQbre as Caixas Raifteisen 
A commissão de Finanças, a oue 

1 

foi presente •o projecto n. 6, do Se-
nado, concedendo diversos favores 
;ís "Caixas Raiffeisen", que se fun-
darem 110 Estado. apresenta as se- I 

guintes informações: 
Considerando aue a instituiciio 

das "Caixas Raiffeisen" tem por ·fim 
facilitar e animar a iniciativa · par-

lo c;~ l p~ra auxiliar e incentivar a 
mnrtucciio: 

CnnsidPrando nue nãn existe nn~ 
"rnivn~ Raiffeisen" o gr;~nde nh~tn . 
rnln A nrosnericl;~clp dac; in~tit11irnpc: 

"'" r-rnrlit" f:~vnr:>vPis nns nenuPnns 
l:>vrnrlnrP<:. istn ~. a nmhiriln dn lu-
rrn nuP ns ohri!Ya A exigir ,iuros 
~~+" • " nr::.1.o curto: 

r.nnsicferanclo nue o sv~tPmn r::~if . 
r,;~rn nn . clP (l'::~rnntiA o~sMI . sotirt~ . 
ri, P iltimitadn não visa lucros di-

rn,~irlPr:~nrlo Qtte P~~n r"~""''""

•,:nrf"rf,, ~nlirl~ri~ P i11ithlt:1rln f. """' 
"""""'""" rl:> mor;~tirf;~rte commer-
cial pelo interesse dos socios na re. 
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gularidade da administração e nn 
ad mi são e crupulosa de compa-
nheiros d s dalicio, sendo actmitti-
do ómentc os .habitantes de uma 
pequena região, (J um di tricto, 
onde todos se conheçam p am 
fi caliza-r Q .acçiies un dos outros; 

Con iderando a perfeita viabili-
dade das "Caixas Raiffeisen", por-
que suas despesas são minimas. 11 
dir ctoria não é remunerada, a so-
ciedade não proporciona dividend 
tem sempre um fundo de re er· 
pelo emprestimo a juro mais alto do 
que paga; 

Considerando que n fundação cal-
ma e segura desSél i, .. . : . .. : 

credito, facilitada oelo Estado com 
os favores concedidos no nrolecto, 
fil d cnnvPnr.er :~os a e-ri cultores da 
utitid~de, cl'a imoortancln e da pos-
~i hilirl:~de rlo rnnnPrativismo em ML 
nn!l. é n commi~são dP n:lrecer aue 
n nroircto sei~t !'uh111ettido A 2. • 
di~cussão e :~pnrovtldo . 

Sala das sessõe~. fi de setemhro 
de 192~ . - Levindo Coelho. - Ri. 
heiro de Oliveira. - Getulio ele 
Cnrvalho. 

Fic:t sohr(' ;~ mes:~ n;~r:l ~ ordem 
rins tr:l hn thn<:. :t requerimento. 

Pnssa-se á 
2 • PARTE DA m~nF.M no nJA 

E' llnnunci;~rta ~ ?. . • rliscussão. 
""" nrti!YM. cln ~Prruint": 

1923 - PRO JECT() N. 5 - CA-
.MARA 

Orçamento do Estado 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Gcraes decreta: 
DESPESA 

Art. I . • E' o governo auctoriza-
rfo a despender no exerci cio de I 924 
'1 importancia de 68.286:399$336 
com os serviços do Estado, pelas 
Ires Secretarias, na fórma abaixo: 

~ 1. • - Pela Secretaria do In-
terior: ' 

I. Subsidio ao Presidente do Es-
tado, 48:000$000. 

2. Gabinete dJ Prc idencia, .. .. 
:000$ ' 
3. D 11pe. ns c m Palncio c suas 

dep ndencia , 154:600$000 . 
4. Repre ntação no vice-presi-

dente do Estado, 12: OSO . 
5. Sub idio aos senadores, 

151:200$000. 
6. Secr-eta ria do Senado, . 

97:220$000. 
7. Su sidio aos deputado , 

302: 400$000. 
8. Secretaria da Camara dos 

Deputado , 123 :934$000. 
9. Ajuda de custos aos membros 

do Con ~r e ·so, 72:000$000. 
10 . Secretaria do Interior, ... 

.í45:508 000. 
li . lu. tiça de 2. • instancia, ... 

354: 128$000' 
12. Justiça de I. • instancia, 

I . 704 :260$000. 
13 . Ministerio Publico, . 

468 :360$000. 
14 . Se'cretaria da Policia, 

467:560$000. 
15. Delel!'ados de policia, 

495:600$000 . 
I fi . Dilijl nt:ia policiaes, . 

120 :000$000. 
17 . Força Publica, . . . . 

8. 117 :340$000. 
18. Guarda Civil da Capital, 

502:200$000 . 
19. Penitenciarias. 191:958$000 . 
20. Priscies, 974:780$000. 
21 . Serviço de Hygiene, . . . 

902 :200$000 ' 
22 . Assistencia a alienados, . 

728: 180$000 . 
23. Soccorros publicas, . . . 

300:000$000. 
24. Ensino' prima rio. . . . . 

9.302:791$980. . 
25. Et. ino normal, 155:618$000. 
26. Et sino secundario, . . . . . 

348: I 06$000 . 
27. Ensino superior, 237:190$000. 
28. lnspecção regional do ensino, 

276$480$000. 
29 . Fiscnlização federal do ensi-

no. 18 :000$000. 
30. Archivo Publico, 4 :794$000. 
31. Serviço eleitoral, 10:000$000. 
32. Empre~,tatlos eh1 'disponibili-

dade, 100:000$000. ' 
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33. uhvcnçücs e auxilio , . 
456:100$000. 

34. exerci cios findos, 20 :000 000. 
35. Eve11lunes, 20:000 000. 
Somma, 27.910:510$080. 
§ 2. • - Pela Secretaria das Fi-

nanças: 
l- Serviços da divida flmdada: 
erviço da divida interna, . . . 

2.951:930$000. 
Divida extcrha - Prs . 7.834.594, 

1 700 rs ., 5.484:215$ 00. 

12 - Apos ntad c reformado , 
P n!lões de apo. ctt tadorin , . 
808:4 11 $064. 

P nsõcR de reforma, . . 
299:920$892. 

omma, 1.108:33 1$95 . 
Gratificação addicional por tem-

po de !iCrVÍÇO, 7:290 000. 
13 - JUros de cmprcstimos, dc-

po~itos e cauções, 900:000$000 . 
14 - Expediente c publicações, 

(jQ: 000$000. 
15 - Cati~!IS tia fazl!ndn, .. . Somma, 8.436:145$ 00. 

2- Secretaria, inclu ivc a Dire- 501000 000. 
16 - Seguros, 30:000$000 . doria de Fiscalização: 

Pe soai, 715 :.'500$000. 
Material, 1{:13:000$000 . 
!')f)mma, 908:500$000. 
3 - Gabinete do consultor 

riclic : 
l'e sonl, 22:400$000. 

ju-

1 

17 - Restituiçties, 200:000$000. 
18 - Exercícios findos, . 

50:000$000 . 
19-Dcspcsas cvcntuacs, . 

20:000$000. 
20 - Fiscalização da loteria do 

4 - Recchedoria de Minas: , Estado, 18 :000$000. 
21 - Auxilio para calçamento Pessoal e material. 344:734$000. 

Somma, 344:734$000. 
5 - Serviço de arrecadação pela 

dll Capital, 240:000$000. 
Somma, 19.301 :250$756 . 

fronteirA: 
Pessoal, 650:471$800. 
Material, 40:200$000. 
Somma, 690:671$800. 
~. ~erviço de Fi!icalização 

l~endas c do patrimo.nio: 
Pessoal. 292:335$000. 
Material, 204:630$000. 
Som ma, 496:065$000. 
7 - Imprensa Official: 
Pessoal, 913:930$000. 
Material , 641:500$000. 
SomnHl, 1.555:430$000 . 
8 - Collectorias: 
Pessoal: 
a) Porcentagem a collecfores 

escrivães, 2. 205:050$000. 
h) Ajudantes, la5:000$000. 
Material, R0 :000$00G. 
Somrna. 2.420:050$000. 
fi- Porcentagem a estradas 

ferro. pela arrecadação, . . 
l .li lô :000$000 . 

10 - luntn Commcrci11l: 
Pcsso:,·l, !l:000$000. 
Materinl, 500$000. 
Somm11, 10:400$000. l 
li - Feiras de gado: 
f>e~soa l, 98:332$000. 
Material, ,18:200$000. 
Somma, 116:53'2$000. 

§ 3. o - Pela Secretaria da Agri-
ctlltura : 

l- Secretaria do ltttcrior, 
d 804 :026$000. 

as 1 2--0hras Publicas, . . . 
1 . 2,!{92 :o4o$ooo. 

3- lnstitutos Agrícolas, . 
2RO :ôl8$400 . 

1 1!- Annrenclizados Agticolas, 
(11!1 :584$000. 

.'5 - Esrola Superior de Al!ricultu-
1':1 c Vcterinaria, 450:000$000. 

fl Fncnda da Oamellcira, . . . 
:lO :47ô$000. 

7- Ensino ambulante agro-pccua-
el rio. 149:500$000. 

R- Dc•fesa agricola, . . . . . . 
n :~00$000. 

!l- Hortos florestaes 80:000$000. 
lO- Serviço de algodão, . 

ctel 1011 :000$000. ·I li - Postos Zootechnicolli, . . . . 
' 1!0:000$000. 

I 2- lmpottaçiio c selecção de re-
productores, 150:000$000 . 

13- Dcfcsa pastoril ..... 
2R3: 392$000. 

14-Semcntes de forragens, . 
11:000$000. 

15- :fe rrenos' diamantinos·, 
10:680$000. 

\,6-.r erviço de minas e rios, 
23:720$000 . 

17- Medição e divisão de terras 
publiCII!l, 306: I $000. 

18- Defesa de terra e matta , .. 
32:700$000 . 

19-lrnmi gração, . . . .. . • 
1 .~98:000$000 . 

20- Nucleos coloniaes, . . . 
54'1 ;!lí7$000. 

21· - Protecç:io r os servi colas, 
6 : 800$000 . 

22--F . traJ <t~ ck rodagem, 
1.058:440$000. 

23- Rêde Sul Mineira, . . 
8. 781: ICr•$100 . 

24 - Estrada de Ferro Paraca-
tu', 1.630:000$000. 

25 - Fiscalização de Estradas ele 
Ferro, 72:100$000. 

26 - Commissão Geogr:1phica e 
Geolpgica, 268:320$000. 

27 - Serviço meteo rologico, . . 
147 :297$000. 

28 - Estancias hydro-mineracs, 
29:700$000. 

29 - Acquisição de machinas 
agrícolas, adu\>os c insecticidas, . 
400:000$000. 

30 - Serviço anti-ophidico, . . 
48:000$000. 

31 - Subvenções, 207:200$000. 
32 - Expansão economica, . . 

500:000$000 . 
33 - Exercícios findos, . . 

20:000$000 . 
34 - Pa ses e transportes, . 

60! 000$000 . 
35 - Expediente e telegrammas, 

50:000$000 . 
36 - Event uaes, 50:000$000 . 
Somma, 21.074:635$600. 
Art. 2." Para o mesmo exerci, 

cio de 1924 a receiia do Estado é 
orçaçia em 68 _ 302: 140$900, prove-
nientes da 11r recadt~Qão dos impos 
tos c ou t~as rendas discriminadas 
nos pa~agraphos seguintes: 

~~ 1.. o - Renda orqinaria: 
Renda do$ impostos: 

1. ' Direitos de expprtação: 
I . Direi

1
tO$ de export~ção: 

él) imposto "ad-valorem", . 
24 . 950 :000$0QO. 

b) sqbre~taxa do caf~. 
4.~00$000. 

c) obre-taxa do manganez, . . • 
300:000$000. 

ct) Taxa de pa sagcm, . 
5:000$000. 
I Sornma, 29 .755:000$000. 

2. Imposto territorial, ..... 
'4. 700:000$000. 

3. Imposto de industrins c pro-
fissões, 2. 700:000$000. 

4. Imposto de bebidas, ..... 
3.2 :000$000. 

, 5. lmp.osto de transmi . ão ontr • 
vivos, 3. 000:000$000. 

fi. Imposto de tran missão "ç;,u-
1!'a-mortis", 1.700 :000$000. 

7. Imposto de novos c velhos di-
reitos, 1. 500:000$000. 

' 8. Imposto do ello: 
a) Sello, custas judiciaria e emo-

lumentos, 1.600:000$000. 
b) Sello de garantia de aguas 

mineraes, 85:000$000. 
1 Somma, I. 685:000$000. 

9. Imposto sobre passagens fer-
ro-via rias, 1. 100:000$000 . 

I O. Taxa de fci r as de gado, . . 

1

150:000$000. 
li . Taxa de diversões, . . . . 

~20:000$000. 
12. Taxa de estatística, .... 

1
25:000$000. 

13. Taxa addicional de 10 "1°, ... 
I . 450:000$000. 

14. Taxa de viação, ... .. . 
,fiQ0:000$000. 
I 11 Rendé!S patrimoniaes: 
' 15,. Arrendamento de terrenos dia-
mantinos, 15:000$000. 
, 16. Arrendamento de proprios do 
Estndo, 55:000$000.. 

17 . Dividendo de ti tulos e jutf'S 
de apoliceR pertencente ao Estll-
ido, g!o:l30$000. 
, I 11 Reudas industrinef\1 

IR. Renda da Rêde Sttl" Mineira, 
8 . 63! j. 000$000 . 

a) Navegação do Rio Sapucahy, 
.4:000$000. 

Somma, 8'.6401000$000. 
19. Renda da Estrada de Fer-ro 

Paracatu', IÓ0:000$000. 
2l f<enda da Imprensa Official: 

·a) do "Minas Geraes", . . 
260:000~ . 

b)· ProduoçãQ, 500:000$000 
So1;11ma, 760.:000$000, 



~ I . R nd de e. tab t ~clm nto 
do Estado: 

a) Estnb •lcc imc, ltos d nsino, 
50:000$000 o 

b) Estnbelccl rncn tos ngri colas, . . 
14 :000$000. 

c) Estab ·lccim ntos d ns ist n-
cin, 5:000$000. 

omrna, 69:000$000. 
22 . Renda da lote ria: 
a) ontribuiçã fixa, . . . . . 

77:750$000 . 
b) uotn d' 60 "I" do~ lucros, .. . 

120:000$000. 
Somma, 197:750$000. 
~ 2." Renda cx trao rdinaria: 
2~i. Emprcsti1 'Os di ve rsos: 
a) Juros de j;!mprestimos munici-

paes, 1.400:000$000. 
b) Amortização de emprcstimos 

municipaes, 320:000$000. 
c) Juros e an1or ti zação de em-

pres timos diversos, 80:000$000. 
Somma, 1.800:000$000. 
24. Juros de depositas em ba n-

cos, 400 :000$000 . 
25. ·Venda de machinas agríco-

las, sementes, vaccinas c materiacs, 
31 o :000$000 o ' 

26 . V cnda de terras, lotes colo-
nines c proprios do Estado, . . . 
430:000$000. 

27. Quotas de fi scali zação, . . . 
70 : 260$000 o 

28 . Cobrançn da didcfa activa: 
a) Orçamentari a, 800:000$000. 
b) Divida inscripta, 100:000$000. 
c) Garantia de juros, . . . 

300:000$000 . 
Somma, 1.200:000$000 . 
29. Rcposiçties, 100:000$000 . 
30 . lndemnizações, 150 :000$000 . 
31. Multas, 100:000$000 . 
32. Entradas de origens diver-

sas, 500 :000$000. 
Somma, fi8 . 302:140$900. 
Art. 3. o Fica o Presidente do Es· 

la elo auctorizado: 
a) A realizar operações de cre-

dito para cobrir o "deficit" que se 
verificar, caso 'a receita brçada não 
sc.ia sufficiente par a as despesas or-
dinMias. 1 • 

b) A realizar operações de credi-
to, liquidnvcis, den1ro de exercício 
financeiro, como anteeipaçlio da re-· 

c itn, não exced ndo n rça par'te 
dn rece ita orçada. 

) A abri r credit s: 
I. - Suppl' tn htar 1 com as for-

mulidad 'S presc ri ptas no ar ti go 18, 
da lei n. 2.314, de li de junho de 
187fl, obse rvando as disposiçõ ·s 
dos paragraphos do arti go 3." da 
lei u. 19, de 26 d • u vembro de 
189 1, ás scguiutes ve rbas do artigo 
I ." da presente lei, caso se v ri fi · 
qu · niio terem sidv su fficicutcmeu-
tc d tadm~: 

Ao§ I .", ns. 17, 20, 21, 23 e 24; 
no§ 2. ", ns. I, 8 a 12, 14 c 19; ao 
§ 3.", ns. 8 c !:l. 

11. - De li :!113$630, para oc-
correr á insuffi cicncla de vcrhn do 
n. 5. 

§ 1.0
, art. 7, dn lei n 84 1, de !i 

de outubro de 1922. 
111. - De 690$000, para paga-

mento n Arthur Queiroga, in p\!ctor 
regional do ensino, da gratificação 
nddicional n que se refere a lei n. 
425, ele 13 de agosto de I 900, uo pc-
riodo de feverei ro a dezembro de 
1922 e todo o anno de 1923 . 

IV . - De 305: 184$300, sendo .. 
138: 184$300 para pagamento de 
nrti s-os ele fardamento e equipa-
mento fornecidos á Força Publica, 
durante o anno de Hl22, exceden-
tes ás consignaç1ies O e H da verbn 
n. 17, § 1." do art. 7 da lei n. 
84 1, de 1922 c 167:000$000 para 
occorrer ás despesas feitas com n 
ronclusão das obras do Instituto de 
Rndium, excedentes no credito re-
spectivo, aberto pelo decreto n. . . 
fi . 209, de 29 d seten1hro de 1922, 
rm virtude da lei n. 835, do mesmo 
nnno. 

V. - De 4:969$308, sendo .. . 
2 :972$u42 pnra pagamento aos des-
embargadores Lorcto Ribeiro de 
Abreu ~ Antonio Au gusto Vclloso, e 
1 :996$666, ao bachnrel Antonio Au· 
gusto Celso Nogueira, juiz de direi-
to cln comarca de Mariannn, dos 
addicionnes de 10 olo sobre seus ven-
cimentos, n que tem direito, de ac-
rordo com o nrt. 440 do dec. n. 
4.561, de 24 de abril de 1916, re-
nroducção do nrt. 256 da i lei n. 
375, de t 903 por terem completado 

721 

30 a nno~ d crviços no Estado, 
reSIPCtivamcntc a 11 de dezembro 
de 1922, 13 d abril d • 1923 c 2 de 
se tembro d 1920. 

VI . - necc!l!larlo para pagar 
a P lica no Frad , chefe de secção 
da ec retaria do Interio r, a grati-
fi cnçã addiclonal, d q11e trata a 
lei u. 425 de agosto de 1906, por 
completa r, em dezembro proximo 
futuro, 30 annos de serviços ao Es~ 
lado. 

VIl. - esde já, de 2:784$000, 
para pagamento do cxces. o de des-
pesa ver i ficado na ve rba do art. 7 
§ 1.", n. 7, da lei n. 84 1, de 5 de 
outubro d 1922. 

VIII . - De 9:804$982 para pa~ 
~amen to da grn ti ficação addicional 
de I O "I" aos srs. José da Cruz de 
Figueiredo Brandão, Jo é Pereira 
da C ta, Francisco Amedé Peret. 
Alberto André Delpino, Claudio 
Alaor B. de Lima c José Cyprlano 
oares Ferreira, funccionarios do 

Es tado, que têm direito a essa gra-
!ificação, conforme o disposto na 
lei n. 425, de 1906 . 

Art . 4." Fica o governo auctori-
zndo a realiznr as opernções de cre~ 
dito que forem neccssMias para ap-
parclhamento da Rêde de Viação 
Sul Mineira, de accordo com o con-
tracto de 6 de abril de 1922, entr a 
União e o Estado . 

Art. 5." E' o gove rno nuctori za-
do a liquidar as contas e uovar os 
contractos do E. lado com a Pre-
feitura da Capital, podendo compôr 
e transigir. 

Art. 6." Fica rcvo gnda a lei n. 
62, de 22 de julho de 1893, e o go-
verno poderá entrar em accordo com 
a Faculdade Livre de Direito de Mi-
nas Gernes, para liquidar, em trnns-
acçiio, ns differenças dn subvenção 
não pn gns em consequencia de ln-
sufficiencin de dot:lção orçamentn 
ria em diversos exercícios, fazendo 
para isso emissão de títulos ou ope-
rncões de credito . 

Art . 7. o As subvenções e nuxi-
lios constantes desta lei , que não 
forem tequeridos até o t . o trimes-
tre do anno seguin fe, ficarão cadu-
cos. I , :I i 

Art. s.• N . vendm ntb do p s-
soal das Secretarias do Estado 
r partiçõ s annexas, . ubstituam~s • 
os venci rncutos pelos que constam 
do pro] 'do n. 6 de t Y2:{ desta a-
mura, organizando-se a tabella nn-
:~ XP de accordu om o que f6r de-
~ ih ' rudo em 2. • discussão do pro-
ltrto n. 5. 

Art. f). o Até encerra r--se n pri-
õl'Ci ra revisão do lauça mento do im-
posto territorial, deverão ser con-
clhidos os lançam ntos dos municí-
pios em que esse serviço est ·ja in-
completo, emendados os defei tuo-
sos, co rri gidos os qu houverem si-
do fei tos ern dcsaccotdo com :1s l ' is 
c regulamento., notifi cando-se ao<: 
inte rc~;sados, q1re poderiló apr :en-
tnr suas reclamações nos prazo I -
gacs. 

Art. 10 . Quand o, nas transmissão 
da propril' dade, se ve rifi car para o 
immovcl área maior do que a lan-
çada, ser:.\ cob rada n differença do 
imposto desde a data da inscripção, 
proporcionalmente ao valor da uni -
dade. 

Art. 11 . Para os fins do lança-
mento do imposto territorial, o va-
lor do solo abrange o do sub-solo. 

Art. 12. Fica revogado o art. 
4. o da lei n. 826 ele I de outubro de 
192 1 o 

Art. 13. Aos occupantes ou pos-
·suidore illegitimos de tc{ras pu-
blicas, lançados nos registros do im-
posto territorial , o que nenhum di-
reito lh e. confere, não . erão re. ti-
tuidos os impostos que houverem 
pago, ainda mesmo que dellas vc 
nham a ser desa pos!>ados . · 

Art. 14. Na permutação de im-
move is, o imposto de transmi. são 
recnhirá sobre o preço do immovel 
de maior valor, c o imposto de no-
vos c velhos direitos sobre a som· 
ma dos valores permutados, inçlusi-
IVC a torna, se houver. 

Art. 15.. O compçador e vende 
dor que assignarem, por si ou seus 
rcoresentantes, escriptura de trans-
missão Cle immovel, da qual conste 
preço menor que o preço real da 
tran-sacção1 ficam sujeitos á multa 



de 10 •1• a 30 "I" obre a importan-
cia onegad11. 

§ 1. • Em egual p na incidem os 
que, para . e ex imirem ao pagamen-
to do imp sto, deixarem de men· 
cionar nq escripturn os fructos pen-
dentes, e o tt(os bens con iderados 
immoveis por lei ou por d slino as-
im como os bens moveis transmit-

tidlls juntamente com a proprie-
dade. 

§ 2. • A multa será imposta pelo 
Secretario das Finança , mediante 
PfOva çle fraude, ou presumpção ve-
h •mente, ou confi. são, apuradas 
administrativamente. 

§ 3. • A multa será imposta repar-
tidamente ao culpados ou integral-
mente a qualquer delles, se assim 
fôr conve,t)iente para facilidade da 
cobrança. 

§ 4. " Se a fraude fôr descoberta 
ou apurada por confissão, em qual-
quer tempo, de um dos culpados, a 
multa será imposta sómente ao ou-
tro, se os bens deste bastarem para 
o pagflmento da mesma. 

§ 5. • O collector que acceitar a 
guia c o escrivão que lavrar a es-
criptura por preço inferior ao pre-
ço conhecido da transmissão ou ao 
valor noto ~lo do immovel, estão su-
jei tos á pena de demissão. 

Art. 16 . O collector, antes de ex-
pedir o talão para o pagamento do 
imposto de transmissão, lerá ac 
r.omprador e vendedor, ou seus pro· 
curadores, o disposto no art. e pa-
rarrapho~ da presente lei. 

Art. 17 . As doações, ainda mes-
mo de ascendentes a seus descen· 
dentes, com caracter de adeanta-
ntcnto de legitima, estão sujeitas. á 
t;txa de 2 "I'' (doi.) de novos e ve-
lho!' direitos, além do imposto esta 
!wlecldo na lei 740 A de 15 de se-
tembro de 1919, e outras em vigor. 

Art. I R. Os c editos particulares, 
quando levados ~ registro, estão 
~ ttj r itos ao sello da tabella A § 2. • 
n. '7 do dec. 1.381 de 1900 . .. 
(I ;2 "I"). 

Art . 19 . E' de 2$000 por conto 
de réis ou fracção, o i•nposto de 
nO\Ior c velhos direitos para consti-

tuh;ão u dissoluQão de sociedadoà 
mercantis. 

Art. 20. fica approvado o r gu· 
l laml:nto do impo to de bebidas ex-
pedido pelo decreto n. 6. 225 de 20 
de novembro de 1922. 

Art. 21 . O art. 3. " e seu para-
graphos, djl lei n. 74ô, de 20 de 
::~e tembro de 1919, fic am substitui-
dos pelo seguinte: A reducção do 
imposto de exportação sobre gene-
ros de producção e ex ploração agri-

1 oola c pecuaria, tendo em vista o 
lançamento do imposto territorial, 
se rá feita pelo Congresso mediante 
proposta do governo. 

I Paragrapho uni co. Tr.iennalmen-
te o lançamtnto será revisto para 
ser posto de accordo com as modi-

~ ficações do valor da propriedade c 
1 com as mutações de p'roprietarios, 
segundo as normas prescriptas em 

I regulamento . 
Art. 22. O impos.to de exportação 

1 sobre os productos de consumo ex-
clusivo ou quasi exclusivo no exte-
rior, exceptuados os productos agri-
colas, poderá ser fixado em ouro. 
O pagam~nto será reali zado nessa 
I especie ou em moeda nacional ao 
agio do dia conforme preferir o 111· 

1 teressado. 
Art . 23. O governo poderá su!· 

pentler n cobrêtnQa do imposto de 
exportação que recaia sobre indus-
tri as domesticas ou de regiões po-

lhres, ou sobre artigos que produ-
zam arrecadação annual inferior a 
I :000$000. 

l Art. 24. O imposto de exporta-
ção sob re o carvão vegetal será de 
10 ''\" sobre o valor, e poderá ser 

1rlevado até 500 réis por kilogramma 
1ell)quanto a sua producção fôr in-
sufficiente para o consumo ordina-
rio das industriaR do Estado. 

~ 1 . " O govemo poderá i entar 
deAse imposto o carvão obtido como 
subproducto da distillação de ma-
deira . 

§ 2. " A exportação do algodão 
em rama ou pasta, está sujeita ao 
mesmo imposto do algodão em fio, 

1cordão ou corda; a do algodão em 
caroço está sujeita ao dobro dessa 
·taxa . 

Art. 25. imposto de novos 
velhos direito ·, quando não fOr a· 
ti sfcito na cca3ifio da a signatura 
dos actos cu contractos pelo · quaes 
f r devido, erá pago dentro de 10 
dias, se aquell cs forem lavrados em 
lagar onde houver collect ri a, e 
dentro de 60 dias nos outros logu-
res, sob pena de multa de 30 "I" do 
imposto, se este fôr pago dentro de 
um mez de expiação do prazo, e de 
50 "I" e o f ôr depois. 

Paragrapho uni co . O imposto de 
tran mi são de propriedade immo-
vel por e cripta particular se rá pa-
go den tro dos mesmo prazo e ob 
as mesma penas. 

Art. 26 . Da isenção de imposto 
estabelecida no art . 8. • n. 3 da lei 
n . 418 de 27 de setemb ro de 1905 
ficam excluidos os engenho de fa· 
bricação de aguardente. 

Art. 27. Nos conhecimentos de 
pagamento de impo tos serão ar 
redondadas para 100 réis as fra· 
cções dessa quantia. 

Art. 28. Os capitalistas, ou seu 
agentes, que emprestarem, habitual-
mente, dinhei ro a juros, estão su-
jeito ao imposto de 100$, 200$ e 
300$ annuaes, de industrias e pro 
fi ssões, conforme a importancia de 
suas transacções. 

Art. 29 . As reclamações con tra 
lançamentos de impostos só pode-
rão ser feitas admi nistrativamente 
dentro dos prazos regulamen tares. 
fó ra desses prazos não se tom:tr<Í 
conhecimento de reclamação algu-
ma, salvo se o contribuinte prova r 
que não teve sciencia do lança-
mento. 

Art . 30. O lançamento do impos-
to de industrias e profissões será 
feito annualmente por meio de de-
claração escripta, que peJos anal-
phabetos será assignada a rogo, á 
vista de du as testemunhas, sob pena 
de multa de 50$ a I 00$000 ._ 

Art. 31. Fica o governo auctori-
za tlo a relevar do imposto de tr:llls-
missão por acto "in1er-vivos" n 
lqtnsfcr ncia do immovcl dcnomin.1-
do "Monlevade", que o sr. Gaston 
Barbanson adquiriu em seu nome, 
em março de I 021 , para a Campa-
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nhia iderurgica Belgo Mineira, com 
s de em Bell Horiz ntc. 

Art. 32. Fica o governo auctori· 
zado a relevar da multa em que ti-
verem incorrido, até 31 de dezem-
bro do anno corrente, todos aquel-
le · que n5o houverem dado a lan-
çamento, por motivo ju ·tificado, as 
sua propriedades immoveis para 
fi m do imposto territorial. 

Art. 33. Pica o governo do Es-
tado auctorizado a tran ferir á 
União Federal o dominio do terre-
no adquirido. em virtude das leis 
n. 766, de 13 de setembro de I 920, 
c n. 801 de 22 de setembro de '1921, 
para fundação da lep rosarias e 
de envolvi mento do Instituto Oswal-
do Cruz de accordo com o· respe-
ctivos ajustes. 

Art . 34. Fóra da séde da junta 
Commercial, compete, exclusivamen-
te, aos juizes de direito, nas comar-
cas de I . • entrancia, e aos juizes 
municipaes nas outras e nos ter-
mos annexos, ordenar o registro de 
firmas ou razões commerciaes; 
abrir, numerar, rubricar e encerrar 
os livros dos commerciantes. 

Art . 35 . A eleição, a que se re-
fere o art. 133, paragrapho 4. • do 
dec. n. 4.877, de 22 de setembro 
de 1917, se rá marcada pelo presi 
dente da Camara Municipal ou do 
Conselho Deliberativo, dentro de 15 
dias, e realizada dentro de 90 dias, 
contados da data em que chegue ao 
seu conh ec imento a communicação 
da vaga, sob pena de multa de . . 
500$000. 

§ I. • Si não o fi zer, a eleição se 
reali za rá em dia designado pelo 
Presidente do Estado. 

§ 2. • A multa será imposta ex· 
officio pelo juiz de direito ou me-
diante reclamação do promotor ou 
de qualquer eleitor, observados os 
prece itos dos arts . 148 e 155 do 
de c. n. 4. 877, citado. 

Art. 36. O juiz de direito, dentro 
de 30 dias depois de se ab rir vaga 
ele qualquer offici o de Jvstiça, ou de 
receber communicaçiío de haver si· 
do annullado concurso, a que se 
tenha procedido, darft as providen-
cias estabelecidas no art. 116 e pa· 
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agrapho i. o e 2. o do tlec. n .. .. 
4. 561, de 24 de abril de I 16, inco r· 
rl:! ndo em multa de em mil réi , si o 
não fi zer. 

Art. 37. 'Terão prcfcrcncia, In-
di linctamentc, para o pr vimcnto de 
of icio de justi ça, os graduados em 
di reito, o advogado ·, o crivãe 
effectivo ou interino , o escre-

. ventes juramentado de cartorios e 
os que exercerem officlo identlco , 
os quaes serão dispen ado de qual-
quer exame, alvo o interinos, fl -
'cando revogado o art. I . •, da lei 
li. 82 1, de 28 de setembro de 192 1 
c o art. I. •, da lei n. 786, de 16 de 
setembro de 1920, e o paragrapho 
unico do art . 129, do dec . n .. . ·. 
4.561, de 24 de ab ri l de 191 6. 

Art. 38 . O promotores de justi-
ça poderão er de ignados pelo go· 
verno para exercer as fun cçõe de 
inspectores e. colares mun ic ipaes . 

Art. 39. A primeira in v e tídura 
para os cargo de profcsores e len 
tes do Gymnasio Mineiro c das es-
colas normaes do Estado, só pode· 
rá ser fei ta mediante concu rso, fi-
cando revogado o art . 4. •, da lei 
n. 676, de 12 de setembro de 1916. 

Pa;agrapho uni co. O lente subs-
tituto, a que fô r designado Jogar de 
cetliedratico, si não assumir o exer-
dcio deste, dentro do prazo regula-
mentar, perderá aquelle Jogar inde· 
pendente de processo. 
, Art. 40. Revogam-se as disposi-
ções em tontrárlo. 

Snla dn. ~esscics dn Camnra do~ 
b eplltados, 3 de ~c ! emhro de 1923-
Joã Lisboa, ptcsidente. - José 
Braz, I. " secreta ri o. - Euler Coe-
lho, 2. o secretario . ( .) 
. A req uerimento do sr . Ribeiro 
de bliveira, é dispensada a leitu ra 
e procede-se á discus ão em globo. 

O SH . BASILIO DE MAGA-
LHÃES (senl a revisão do orador) : 
- Pedi a palavra, sr . Presidente, 

(•) Seguem .. se as tabell as, que 
sérãd publicad!ls depois, nn r.eda-
cção· fih al. (Nota da tachygra-
phla). 

para offerec r dua menda no 
capitulo da de pesa . 

ão as seguint : (ld) 
Trata-se de um p queno auxilio 

a dois cMabelccirnen tos existe nte. 
na cidade de . . João d'El-Rei, o 
Albergue d anto Antonio e o Ly· 
ceu de Artes e ffi cios, ambo~ 

· mantido. pela União Popular da-
quella cidade. 

Não e tando contemplado na 
tabella de auxílios e subvenções es-
es doi in titutos, que tantos ser-

viço prestam â população pobre 
da cidade em que resido, o Alber-
gue recolhendo os invalides e o Ly-
ceu proporcionando o en ino pro-
fi sional a um grande nu mero de 
creança , redi gi a minhas emen-
das, que e tão tambem a igrladá& 
pelo meu ill u tre onterraneo e 
amigo, r. Moreira da Rocha, e 
ubrnetto-as á con ideração do Se-

nado. (Muito bem) . 
Vão á Mesa, são ltdns c entram 

conjunctamente em discussão as 
seguintes : 

EMENDAS 
N. 1 

Ao art. 1, § 1 . •, verba 33, n. 4. 
accrescente-se: 

Ao Lvceu de Artes e Offlclos, da 
União Popular de S. João d'El-
Rei, 1 :000$000 . 

S. das sessões, 6 de setembro de 
1923. - Basilio de Magalhães. 

N. 2 
Ao mesmo artigo, para grapho, 

verba c numero, nc<.:resccntc-se: 
Ao Albergue "Santo Antonio" da 

Un ião Popular de S. João d'El-
Rei, 2:000$000 . 

S. das ~essões, 6 de setembro de 
1923 . - Basilio de Magalhães. -
Moreira da Rocha . - Albertina 
Drummond . 

O SR. PASSOS MAIA (sem a 
revlsrio do orador) : - Quando ge 
tratou aqui no Senado da divisão 
ndministrativa cio Estado, soffreu 
o município de Campos Ge rae~ ltm 
grande des falqut: em seu teri·itorio, 
com a transfctencla do dlstricto de 
Espirit Santo dos Coqueiros, du 

Coquei ral, para o muni cí pio d 
rcs dn B a E pernnça. 

qu v nho pedi r hoje 11 0 S •-
!lodo não é u!11a compcn. nçiio a 
1s. o, . r. Pre 1d nte, porque com-
pensar c d élr p r uma cousa o re-
specti vo preço ou outro valor cor-
respondent , moi ou menos ao da 
c ousa perdida. ' 

Venho apenas procurar attenuar 
P grande prejuízo que e trouxe 
áquelle municipio com e e d s-
membr~me nto, isto é, proponho 
que SeJa doado a Campos Oerae 
para o fun ccionamento de sua n~ 
mara Municipal, o predio onde s 
acha actualmente alojado o quar-
tel do de tacamento de policia lo-
cal. 

E' um velho edifício que não va-
le talvez 2:000$000 . 
' Nenhum intere e pessoal vae 
neste p di do, ~ r . Presidente, pois, 
a ser elle satrsfeito pelo enado 
irá benefic iar um município que nã~ 
é o da minha residencia . Ma tra-
ta-se. de urna co~ a muito justa e 
por 1 so mando a Mesa a segui nte 
emenda, esperando a sua acceita-
,ção pelo Senado : (10) 

(Muito bem; muito bem/) 
Vae á Mesa, é lida, apoiada e 

entra conjuncta mente em discussão 
a seguinte: 

EMENDA N. 3 
Art · · · Fica o governo atlctori-

z~~o a fazer doação á Camara Mu-
n!clpal de Campos Geraes do pte-
dJO onde funccionou 0 quartel do 
destacamento policial daquella ci-
dade. 

S · das sessõe , 6 de. setembro de 
1923. - Passos Maia. 

O SR . ALB ERTI NO DRUM-
MOND (sem. a revisrio do orador): 
- Sr. Presidente, a directoria da 
Assistencia Mcdico-Dentaria "He-
lena Pennn", ann ex a ao grupo es-
colar "Barão elo Hio Branco" des-

• ta Capital, soli cita , por meu 'inter-
medi a, ao Senado Mineiro o min-
guado _auxilio de 2:000$ pa ra ma-
nutcnçao daquclla a si ·tencia. 

. Ju. tifi ando c se p Jido, r. Pr. 
s1dcntc, C!l ·revc o di r ctor da ca ixa 
escolar tU1ncxn 6qucllc grupo, il-
lustrndo sr. dr . Estevão Pinto: 

"Ex mos . srs. membros do on-
gr sso Legi ')ativo . 

~dea n te assignado, presidcn te 
da ca 1 x~. esc~ l a r a nne~a ao grupo 
escolar Barao do R1o Branco" 
desta Cap!tal, vem pedir a v v: 
excs. e s~rvam votar no orçamen-
to em : taboraç3o um auxil io á ma-
nutençao da Assi tencia Medico-
Denf il rin "Helena Penna", custea-
da pela re ferida ca ixa escolar. 

Com os recursos que 0 co rpo do-
cente do grupo tem conseguido já 
em sub cripçõe , já em fe tivÍda-
des e ~om a oh equio a caridade 
de med~co e denti ta , a caixa 
co~ e.~u1u monb r um gabinete den-
tano Infanti l modelo e tem propor-
cion ad~ aos alu mnos pobres do es-
tabelecimento tmtamento medico e 
dentnrlo e medicamentos, além dns 
merendas, vestuario material esco-
lar c ou tros auxilies. · 

Não têm ba tado, porém, apenas 
o recursos expostos para acudir a 
todns a . necessidades, pois, em um 
estabelec1mento de mais de mil ahJ-
mnos matr iculados, é mui to avul-

. tado o coefficicnte dos desprotegi-
dos. ~a fo.rtuna e é por isto que 0 
pehc10nan? vem impetrar dos po-
deres pubhcos um auxilio á inicia-
ti.vn in?ividual em assum pto de as-
51 tcnc1a publica tão relevante. 

B · Horizonte, 5 de setembro de 
1923 . - Este veio Pinto." 
. Pare.ce, ~r . Presidente, que a As-

Sistencla a Pobreza - quando o 
E~ ta do d.e Minas aco rda nn ra 'l 
dcs~nvolv1m ento da instrucção prl-
mar~a em todos os seus recantos _ 
é, nao só uma necessidade, mas um 
c~emplo util, porquanto a conces· 
sno desse auxilio só poderá animar, 
P?r seus resultados, a outras funda. 
çoes congeneres no Estado de Mi-
nas; attrahindo para os Institutos de 
ens111o a~ creançns pobres. , . 

Ne. s.1s con di ·1ies, s'r. Prcsid nte, 
formu lei c pétS. o f1s miios ele v. ex c, 
a SL' uintc emenda : (fê) . 
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Excu ado é dizer que espero a 
justiça d enad para a onces ão 
desse pequeno auxil io á aixa Es-
colar de um dos mclh rcs grupo~ 
do Estauo de Minas. 

(Mui/o bem! Mui/o bem!) 
Vae á Mesa, lida, apoiada e 

entra conjunctarnente em discu são 
a seguinte 

EMENDA N. 4 
A' verba 33, accrescen te-se: 
A' A si tencia Medico Dentaria 

"Helena Penna" annexa ao grupo 
escolar Barão do Rio Branco, desta 
Capital, 2:000$000. 

S. das Ses ões, 6 de setembro de 
1923. - Albertina Drummond. 

O SI~ . GETU LI O DE CA RVA-
LHO faz ·onsidcraçõcs em torno do 
art. 36 do projcc to e termina en-
viando á Me a as seguintes: 

. EMENDAS 
N. 5 

'Ao art. 36 - onde se diz - den-
tro de 30 dias - di ga-se - 60 
dias . 

Sala das sessões, 6 de setembrc 
de 1923. - Getulio de Carvalho .' 

N. 6 
Ao art . 35, onde se diz - dentro 

de 15 dias, di ga.sc: - 30 dias. 
Sala das Sessõ s, 6 d ' elembro 

de 1923. - Getu lio de Carva lho. 

O SR. PASSOS MAIA (sem are-
visão do orador): - Sr. Presiden-
te, o governo federal, do Estado, c 
todos nós, estamos fazendo propa· 
ganda por todos os meios ao nosso 
alcn nce para que se intensifique o 
mais possível em nosso paiz a cul-
tura do algodão . Procuramos at-
trahir para aq ui o europeu, afim de 
estudar aR condiçücs dos nossos ter-
renos e do nosso clima e assim des-
envolver-se quanto possível essa 
industrin. que' é, como se sabe, das 
mais in1purlanll'S c cuja cxpansHo 

entre nós se rá de r ultados extra· 
ordinario pnra o nosso surto eco. 
nomico. (Apoiados) . 

Tudo, pois, quanto pudermos fa-
z~ r no s •ntido de fom entar a cul-
tura do algodão e o seu aprovei ta-
mento industria l, se rá providencia 
muito acertada. 

A irn sendo, sr. Presidente, não 
sei como xpticar o di positivo do 
paragrapho 2. ", do artigo 24 do 
projecto em discu são, onde se tri· 
buta "pelo dobro" o algodão com 
ca roço . 

Diz ahi o projecto: 
"A exportação do algodão em r a· 

ma ou pasta está sujeita ao mesmo 
impo to do algodão em fio, cordão 
ou corda; a do algodão em caroço 
está su jeifa ao dobro dessa taxa." 

Si esse é justamente o algodão 
que o pobre produz, porque este 
não dispõe de machinas apropria-
das para beneficiai-o, como vamos 
impor desde logo esse imposto do· 
brado, asphyxiando inteiramente a 
pequena industria? 

Dizem que· a razão é-evitar que 
o algodão com caroço saia d'o nos· 
so Estado. Mas isso é um erro eco-
nomico, permi ttam dizel-o. Porque 
além de asphyxiar a industria , o 
commercio é livre e não podemos 
estar a atrophial-o com impos· 
tos vexatorios. Devemos dei-
xa r que o commercio viva livremen-
te. Quanto mais o Estado der li -
berdade ao commercio, mais etle se 
desenvolverá. concorrendo para a 
nos. a ~randeza; e qunnto mais se 
fizer pressão sobre o commercio, 
mnis este se çlesorga niza rá . 

Lembro-me bem do que se pns-
sou por occasião da revolta da Ar-
mada no tempo de Floriano Peixo-
to, qt;e ali:'1s nftn era um grande fi-
nancista. Elle mandou aue o Pre-
feito do Distrit.:to Federal compras-
se , qualquer preço todo o gado 
que t•nclintra s~:e . R esu l tact~? . Jun~ 
t aHIOS todo o gado que ex1st1a ca 
pelo sertão c vcndem?s. T.r~támos 
no mesmo tempo de 1n tcns1flcar n 
mai .. po~-; i vcl a pc~.:uaria, augmen-
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támos os nos O!~ r banhos, e a in-
du. tria se de envolveu cada vez 
mais. Essas causas é que animam 
o povo c dão vida á industria e ao 
comrnercio, c não se tributando 
pesadamente uma industria que 
mal se inicia. 

Plantemos, rortanto, o al godão; 
favoreçamos por todos os meios a 
sua cu ltura e, depois, quando hou-
ver mui lo algodão, então lancemos 
u impo:to. Mas si ainda bem não 
se planr.1 algodão c lá vem um im-
posto pr•11t ibiti JO, i ~to só serve pa-
ra desanimar. 

Não npre enio emenda nenhu-
ma, mas lanço o m u protesto, por-
que acho extemporaneo c anti-eco-
nom ico, um verdadeiro erro css 
imposto . (Muito bem; muito bem!) 

O SR. CAMILLO DE BRITO 
(sem a revisão do orador) : - Vou 
mandar á Mes::t uma emenda que 
julgo muito opportuna. 

A lei n. 42, de 13 de maio de 
1893, tratou deste assumto, insti-
tuindo premio aos sericicu ttores. 

E' necessario que facilitemos a 
distribuição do bombix-movi por 
todos os municípios. V. ex c., por 
exemplo (para o sr. Passos Maia) 
que tem viajacto muito, sabe que 
apenas se cu ltiva o bicho de seda 
na Campanha, em Barbacena c em 
S. João Nepomuceno. 

Ora, num orçamento como esse, 
talhado em moldes novos, que traz 
disposições reta ti v as á lavoura, ao 
commercio, ás industrias, esqueceu-
se inteiramente dessa. 

Mando, pois, á Mesa a niinha 
emenda e peço a benevolencia do 
Senado para etla. 

Quero fazer ainda uma conside-
ração sobre uma outra fa lha que 
noto no projecto . Neli e não se to-
ca em siderurgia I 

Quando o governo federal está 
tratando com todo o carinho da in-
dustria do ferro c do carvão, vo-
tando verbas espcciacs para a Usi-
nn de Sabará, de Ou w Preto e ou-

. tros pontos, nós no Estado de Mi-
nas esquecemo-nos da industria que 
é nossa .. 

O sr. Ribeiro de Oliveira: - Vou 
apre ntar mcnda ncs sentido . 

O sr. Camillo de Brito: - A h I 
já vê que tinha razão. A em nda 
de v. ex c. terá o meu voto, c vae 
salvar uma situação. 

Noto ainda, sr. Presidente, que 
o proje to não fala em alfandegas. 

O sr. Passos Maia : - Alfande-
gas seccas l 

O sr. Camillo de Brito: - En-
tão v. ex c. pensa que a alfandega 
está sempre dentro d'agua?l (Ri· 
sos) . 

O sr. Passos Maia: - Já tivemos 
uma em Juiz de Fôra e não deu 
bons resu ltados. 

O sr. Camilto de Brito: - De-
pendia de melhoramentos, que não 
e fizeram. 
Penso que seria muito util, e de 

accordo ainda com o pensamento 
da mensagem presidencial, que re· 
clama a emancipação financeira de 
Mina incluirmos no orçamento um 
dispositivo, auctorizando o gover-
no a e tabetecer alfandegas nos 
pontos commerciaes mais intensos . 
Nos ERtados Unidos ha alfandegas 
por toda parte . Onde quer que o 
commercio reclame, ahi etles fun-
dam logo uma aduana. 

Out ra consideração que tenho a 
fazer sobre o orçamento é quanto 
a trnnsportes. Não . e trata di sso 
na lei que elaboramos. 

O sr . Ribeiro de Oliveira: - ]~ 
se cogitou do assumpto em outro 
proiccto. 

'O sr Camilto de Brito: - Tra-
tou-se de estradas de rodagem. 
Falo dos transportes, em geral e 
principalmente da vi ação ferrea . 

O i Ilustre sr. Presidente do E. -
tado na sua mensagem encareceu 
muito a questão dos tra nsportes r 
está a braços com o pl ano geral 
de vi a cão do Estado. Entretanto, 
no projec to não se inclue nenhuma 
auctoriza ão r:~ ra facilitar o pro-
blema . Nada Rob re subvenção ki-
tom trica . sob re contractos de es-
tradas d ferro, sobre concessões, 
garantias de juros . 

Achava tambem que se devia ini-
ciar o importante problema da via· 
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cão aerea, que por toda parte vae 
tomando incremento, ató me mo 
para o serviço po tal. vi amos, 
pelo menos ensa iar uma pequeno 
escola de aviação. 

O sr. Ribeiro de Oliveira: - Isso 
é querer fazer tudo num dia. 

O sr. Camillo de Brito: - Não 
seqhor. J ~ c!cviamo ter co itad 
desse as umJ'i ·. que é o mai m-
polgante da actuajidade. 

O sr. Passo Maia: - Em toao 
caso, já vot mos um projccto :::J tv c 
estrada de rodngem. 

O sr. Camillo de Brito: - l ~<so 
é sob re e tradas de rodagem ! A.;. 
sim 1esmo v. exc. falou contra, 
defendendo os carro de bois I (Ri-
sos). · 

O sr . Presidente: - Attençãol 
Os apnrtes alongam a di. cussão e 
perturbam o orador. 

O sr. Camillo de Brito : - V. 
exc. desculpe, mas eu não podia 
deixar de toc<~r no problema da 
viação ae rea, que está hoje em vo-
ga por toda parte e que é de vôos 
marav ilhosos. Asseguro a vv. 
excs. que a co:nmissão de Finan-
cas é apolocrista da viação ae rea. 
E não podia deixar de o ·ser, por-
que ha nessa commissão represen-

. tantes do norte de Minas e lá . . . 
não existem estradas. 

O sr. Getulío de Carvalho: - O 
.de que precisamos e muito, lá, é 
de estradas de rodagem. 

O sr. Cami/1? de Brito: - fa ro 
essas considerações á margem. da 
lei de meios, porque estou conven-
cido de que com a innovação salu-
tar que se introduziu este anno na 
organização da nossa lei principal, 
eguindo o systema inglez, mais 

compativel com a política econo-
mica -- de se fi xa r em primei ro 
logar a despesa publica, para de-
pois pedir ao contribuinte o neces-
sario para seu rusteio, - seria de 
desejar que todos/ esses ponto~ por 
mim assi gnalados fossem cn nnh o-
samente contemplados, porqqe va-
mos ter evidentemente saldos. 

O sr. Ribeiro de Oliveira : -
Com as emendas que vou apre en-

tar, v. exc. verá que vae haver 
deficit. 

O sr. Camillo de Brito: - P ço 
d cul pa ao enado por ter toma-
do e es momentos de sua atten-
ção. . . (não apoiados). 

O sr. Ribeiro de Oliveira: - V. 
exc. abe o quanto é apreciado por 
todos nós. Temos sempre o maior 
prazer em ouvil-o. (Apoiados) . 

O sr. Camillu de Brito . .. e man-
do á Mesa a minha emenda, que é 
a seguinte : (10) 

(Muito bem; muito bem!) 
Vae á Mesa, é lida, apoiada e en-

tra conjunctamen te em discussão a 
seguinte 

EMENDA N. 7 
Onde convier: 
Accrescente.se: 
Art . . .. Ao director da Estação 

Sericicola de Barbacena, pa ra adqui. 
rir e distribuir ovulo~ do bicho ele 
seda por todo~ o~ municípios do 
Estado, 3:000$000 . 

S. das Sessões, 6 de setembro de 
Hl23 . - Camillo de Britto. 

O ~R . BASJLTO DE MAGA-
LHÃES (sem a revistio do orador): 
- Sr . Pre i dente. tenho ainda a 
honra de ;tpresentar uma emenda 
ao <~rt. /IJ cio orniecto . 

Antrs de lêl-a. devo iustifical-a, 
não só n;t minha qualidade de re-
orr.sent:-tn tr do povo nest;t r::tsa rin 
ooder lecrislativn, mas tambem no 
r:uartrr de vice-nres idente. r111e 
sou. n0 Brn~il. cf::t Tnfernatiorzal Cnn. 
ferfprafion Prnhibifinn. de londre~. 

A r111enda diz respeito ao Lmpos-
to ~ob re o a lcool. 

P.r1 n l'itndo ;~ rti rm : - "Da 
isrnçiin dn imoost0 ~stabrl rd rl ll nn 
nrt. R." 11 . ~ da !ri 11 . 418 de· ?7 
rir srl"!mhro de 1 QO!i fic;tm PXcl n; -
rios or. enrrrnh os rle fabricação de 
1 rruA rden te. '' 

Or:t. 11 elevnci'io elo imnnsto c:o. 
l1re o coqslll''n elo ai nnl é medid,q 
,ft:>, rntr. 'ltil. nflrn extin rruir " 'l 
Esta c! o chamado "ven~no ~pci ~l" ,. 
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' Mas, como se me afi g~ra este tri. 
buto conciliavel com a 1ndustria de 
fabricação do alcool, redigi nos se~ 
gnintes termos a minha emenda: 
- (LO) . 

Quer isto dizer que os engenhos 
que fab ricarem alcool des1 aturado 
para fins industriaes gozarão da 
mesma isenção prevista pelo art. 
s•, n. 3, da lei n. 418, de 27 de 
setembro de 1 905 . 

Assim, applaudindo a medida da 
aggravação dos impostos sobre o 
alcool. tenho a honra de passar á 
Mesa esta emenda, que poder~, sem 
incof1veniente algum , ser acce1 ta pe-
1:1 commissão de Finanças e pelo 
Senado approvada, facilitando-se 
dest'arte 0 de~envolviment.o de uma 
industria utilíssima . (Mwlo bem! 
Muito bem!) 

Vae á Mesa, é lida, apoiada e 
entra conjunctamente em discussão 
a seguinte 

EMENDA N. 8 
Ao art . 26, accrescente.se, "in-

fine": 
Ex cento si fab rica rem somente 

alcool desnaturado para fin s indus-
triaes. 

Saia das sessões, 6 de setem~ro 
de 1923. - Basilio de Ma galh aes,-

0 SR. MIGU EL LANNA. - Pe-
di a palavra para mandar á Mes 
a seguinte emenda: (l~) ·. 

Vae á Mesa, é lida, apo_lada e en: 
tra con.iunctamente em discussão ~ 
seguinte N 9 EMENDA . 

Onde convier: 
Denomitl a-se Gymnasio. Alem Pa-

rnhyba 0 1 tstitu to de Enstno funda~ 
do 'na cidade de S. Jose de Até"! 
Parahyba, de que trata o art · 1 · 
da lei 11 • 839, de 2 de setembro de 
1922 . 

Sala das flessões, q de seteml.lro 
de 1923 . _ Mignel de n tna. 

0 SR . AHBERTINO DRUM-
MOND. _ M&ndo ~ Mesa, sr. Pre-
siqepfe, a segu!nte emenda : (l€) · 

Vac á M a, é lida, apoiada e n-
tra conjunctamen te em di scu Ao a 
egui nte 

EMENDA N. tO 
A' verba 33, accresccnte-se: 
Ao hospi tal da "Assi tencia aos 

Desvalido ", em j ~n uari a como au-
xi lio para conc lusao de obras, mais 
2:000$000. 

(Rejeitada). 
ala das s ücs, 6 de setembro 

de 1023. - Albertina Drummond. 
O SI . PERICLES E MEN-

O N A. - Pedi a palavra pa;a 
offerecer ao projccto em discu sao 
a seguinte menda: (te). t 

Vae á Mesa, é lida, apoiada e en-
tra conjunctament em di cu . íio a 
seguinte 

. EMENDA N. 11 
Accrcscentc-se ao art. 31. 
§. . . Fica o gove rno _do ~ ta do 

auctorizado a conceder 1sençao do 
impo to sobte transmissão de pro-
priedade do mmoveis com qu_e en-
trarem os socios para formaçao de 
capital de empresns que e houve-
rem con tltuido no co rrente anno ou 
~c constituí rem nij vigencia de~ta 
lei e tenham por fim exc!usivo ~ in· 
tensificnção da producçao agncola 
do Estac!Q. 

Sala das sessões do Senado, 6 de 
~e tembro de I 923. - PericJes de 
Menqppça. 

p SR. V A~LADARES RIBf:IRO. 
(S er{l a re vi~~o do oradq~) · -- Of-
fereç'o ao proj ecto em d1~cuss~o a 
seguinte e!T'c ~da : (/€). . 

A ept~nda, c p1o se yê, tem ~or hm 
melhora r o disposto nesse art~go,_ na 
Ra rte em que o_b ri ga ~ contnQun~te 
do impost de tndustnas e profis-
sões a faze r flnn ua)rnente a sua de-
claração,' sob pena de (T)Ulta · Pare-
ce que, já havendo l~nçame~tp an-
terior, não ha necesst dacle de ~o_va 
~cclaração todos s appos e multO 
menos com multa. Basta que o col-
lector passe esses contribuintes do 
lai] Çéllllento anterjo ara Q llOVO 
(Apoiados) : 
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· O sr. Getulio de Carvalllo. -sal-
vo quando houver haixa. 

O sr. Va/lndarcs Ribeiro . - Per-
fdt nmcnte. 

Mando, pois, á mesa a minha 
emenda. (Muito bem!) 

Vae á Mesa, é lida, e en tra con-
junctamente em discu são a eguin-
te 

EMENDA N. 12 
Accre cente--se ao art. 30 - "os 

contribuin tes do anno an terior se-
rão, porém, lançado!' ex-officio pelos 
co li e c to res . 

dt!. 'pharmacia, que tiverem sido 
julgadas vitalicias, podem ser 
trnn f ri <In para outro Joga r. 

Sala das sessões, 6 de se t mbro 
de l!'l23. - Alfredo Catão . - Al-
hertino Dru mmond . lympio 
Mourão. 

O SR. LEVINOO C ELHO: -
Ao projecto em discussão offereço 
a 1eguinte emenda (te): 

Vai á Mesa, é lida e entra con-
junctamente em discu são a se-
guinte: 

EMENDA N. 14 
Sala das sessões, 6 de setembro 

de 192G . - Valladares Ribeiro. _ Onde convier - accrescente-se: 
Passos Maia. - Camillo de Brito. Artigo. E' declarado de utilida-

de puhlica o curso commercial an-
O SR. ALFREDO CA TÃO (sem nexo ao Gymnasio Ubaense. na ci-

a revis.ão do orador): - Offereço dade de Ubá. 
ao proJ ectn em discussão a seguin- S - . te emenda. ala das sessoes, 6 de setembro 

.. · . de 1923. - Levindo Coelho. -
Onde conv1er, accrescente-se: Pericles de Mendonça. - Alberti-

Artigo. As licenças a prati co no Drummond. 
de pharmacia 'que tiverem sido jul - ~ 
gadas vitalícias, podem ser trans- O SR. RIBE,I~O DE OLIVEl-
feridas para outro Jogar " · RA (sem a revtsao do orador}: -

Essa emenda, sr. Presidente Sr. Presidente, antes de mandar á 
justifica-se á simples Jeifura . Se~ Mesa algt;mas . emendas que terei 
ria, de 'facto, uma injustiça impe- d~ a_p resentar, .em nome da com-
dir-se ao pratico de pharmacia, m1ssao, a_o proJcc to de ?rç~mento, 
que prestou o seu exame perante procurarei me exte~nar !J geJra~l en
uma commissão competente que te sobre as offerec1das pelos Jllus-
foi julgado capaz e obteve ' ·a sua . tres senadores que me precederam. 
licença vitalícia, de transfe rir 0 seu A primeira dellas é do illustre 
estabelecimento de uma para outra senador, sr . Basilio Maga lhães, 
localidade . Seria mesmo um con. mandando dar um pequeno auxilio 
trasenso, pois, si lhe foi dada essa para o Albergue de S. Antonio, da 
licença com o caracter de vitalicie- cidade de S. João d'El-Rei. 
da de, claro. está que não deve o Com muito pesa r, sr. Presiden-
po~er publico .coarctar-lhe . depois te - c s. ex c. me desculpará esse 
a liberdade,, pnvando-o de se esta- gesto - não poderei acceitar a 
helecer aqu1 ou ali i. (Apoiados). emenda do nosso i !lustrado co lle-

f'< .e~en?a, pois, encerra um ()'a. Não é por má vontada -creia 
pnnclpJO liberal e de justiça, e por s .cxc - · antes pelo oont 11a·rio 1sso 'espero 11 • • • • · , 
lhimento do qSu~n eadao m(eMreuç~t 0 baco~ te!ia muito prazer em patrocinar 
muito bem/) < • 1 0 em, nao só essa, mas todas as e J~e n-

Va1· á Mcs 1. J'd . d das do nobre senador. Mas, mfc-
< , a, ~: 1 a, apo1a a c en- I' t é - t' I' t" tra conjunctame t . d' • 1zmcn c, a poca nao es a a ao 
. t n c em 1scussao a prospera como poderá parecer 

segum e emenda : Nã~ estamos em abundancia. ·ó 
EMENDA N. 13 nosso estado economico é bom. 

mas o fin1tnceiro deixa alguma 
Onde convier -- accrescente-se: cousa a desejar. Apesar do gover~ 
Arti go· As licenças a pratico's no estar entregue a mãos habeis, 
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todos nós devemos collaborar com 
o administrnção nctual, para a11 xi 
lial-a a preparar um futuro mni. 
risonho para o nosso Estado, vo-
tando orçamentos equilibrados . 

Em compensação, porém, a com-
missão, com muito prazer, acceitn 
a segunda emenda apresentada 
pelo nobre senador, com relaç;i.o 
ao Lyceu de Artes e ffi cios de 
sua cidade, visto tratar-se de um 
estabelecimento de in trucção pu-
blica . 

Emenda .apresentada pelo sr . 
senador Passo Maia : manda doar 
ao governo municipal o predio em 
que está alojado o destacamento 
policial de Campos Oeraes. Essa 
infelizm~nte a commissão tambem 
não póde acceitar. Pelas informa-
ções que foram presentes á com-
missão, esse edifício, apesar de ve-
lho, está servindo muito bem :í 
força publica lá existente, 'e, a ser 
n mesmo doado á Camara Munic i-
pal, seria preciso faze r-se nova 
despesa para adaptação de outro 
predio . · 

Emenda do sr. senador Alberti-
na Drummond: institue o auxilio 
de 2:000$000 para a a sistencia 
dentaria annexa ao grupo e colar 
"Barão do Rio Branco", nesta Ca-
pital. 

E' outra emenda que a commis-
são não póde acceitar. Além da 
caixa escolar 'do grupo "Barão do 
Rio Branco" ser a mais rica do 
E tado, podendo, portanto, lançar 
mão dos seus proprios recursos 
para esse fim, irí amos 'abrir um 
i)recedente para outros pedidos, 
que o orçamento não supportaria . 

Emendas do meu illustte compa-
nheiro de commissão, sr. Getulio 
de Carvalho: 

"Ao art. 36 - onde se diz -
dentro de 30 dias ·- diga-se - 60 
dias. 

S. das sessões, ô de setembro 
de 1923. - Getulio 'de Carvalho." 

"Ao art. 35 1- onde se diz·-
tro de 15 di 11s - diga-se - 30 
dias. · 

S. das sessões, 6 de setembro 
de 1923. - Getulio de Carvalho." 

S. ex c. apresentou essas emen-
das m !;CU nome individual, e a 
commissão 'não tem motivos para 
recusar-lhes o seu ru sentimento, 
ao menos si 'et lnquanto, porque 
não alteram em 'ponto substancial 
o orçamento . 

Emenda 7: 
"Onde convier -accrescente-se: 
Artigo. Ao dlrector da Estação 

Sericicola de Barbacena, para ad-
quirir e distribuir ovulos do bicho 
de seda por tortos os municipios 
do Estado, 3:000$000. 

S. das sessões, 6 de setembro 
de 1923. - Camillo de Brito ." 

E sa emenda é do meu nobre 
amigo e velho companheiro do Se-
nado desde a Constituinte, sr. Ca-
millo de Brito. 

Eu pediria a s. exr. que reti-
rasse a sua emenda, porque o or-
çamento já está muito sobrecarre-
gado . 

Emenda 8: 
"Ao art. 26 - accrescente-se 

in-fine: 
Excepto si fabric-arem sómente 

alcool desnaturado para fins in-
dustriaes . 

Sala das sessões, 6 de setembro 
de 1923. - Basilio Magalhães." 

Essa é uma emenda apenas ex-
plicativa, não traz augmento de 
despesa; a commissão, portanto, 
não tem motivo para recusal-a. 

Emenda 9: 
"Onde convier: 
Denomina-se Gymna~lo Além 

Parahyba, o Instituto de Ensino 
fundado na cidade de S. José de 
Além Parahyba, de que trata o art. 
1 . " da lei n. 839, de 2 de setem-
bro de 1922. 

Sala das sessões. 6 de setembro 
de 1923. - Miguel de Lanna. , · 

Trata apenas de mudança de 
nome; a commissão ·a acceita. 

Emenda 10: 
"A' verba 33 - accrescente-se: 
Ao hospital da "Assistencia 30S 

Desvalidos", em januaria, 'como 
auxilio para conclusão de obras, 
mais 2 :000$000. 
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Sala d~s ses~ões, 6 de setembro 
de' 1923, - 'Aib~rtino Prum .. 
tond. 11 • 

r. Presidente, a commissão tem 
recusado qua~i todos os a4xllios 
pnra con trljcção de ho pitaes, li-
mitando-se a consignar qo orça-
mento subvenções para manut n· 
ção. Por isso, vejo-me na contin-
gencia de de<;::con elhar a appro-
vação dessa emenda. 

Eme da 11 : 
"Accrescente-se ao art. 31: 

· Paragrapho. Fica o governo 'do 
Est elo auctorizado a cone der 
isençã6 ·do imposto sobre trans· 
IT)issão de p~opriedade dos imrry o-
veis com aue entrarem os soc1os 
para form ação de capital de em-
presas que se Houverem constitui -
do no corrente 'anno ou se consti-
tuirem na vigencia desta lei e te-
nham por fim exclusivo a intensi-
ficação da producção agrícola do 
Estado. 

Sala das sessões do Senado, 6 
de setembro de 1923". - Pericles 
de Mendonça." ' 

Parece-me acceitavel essa emen-
da, porque está tios moldes do go-
verno crear incentivos para o des" 
envolvimento de todas as indus-
trias. 

I;menda 12: 
"Accrescente-s~ ao ·art. 30: -

os contr ibuintes 'ôo anno anterior 
serão, porém. rançados "ex-offi-
cio" pelos collectores. 

Sala das sessões, 6 de setembro 
(jc 1 92l - Valfadares Ribeiro . ._ 
Passos J'y\aja . ....:...c.rpijl de Brito." 

De facto. p art. 30 do orçamen-
to estabelece ur11 a i!HHl\'ação que 
se não justifica e q~1e vem crear 
embaraço ao conlribuinte. A com-
missão ~cha razoavel a emenda 'e 
destara q~e o Senado póde accei-
tal-a. 

Emenda 13: 
"Onde convier .....:accrescente-se: 
Artigo. As Jicencas a praticas 

qe pharn1acia, que tiverem sidp 
julgadas vitalicias, podem ser 
transferidas para 'outro lagar. 

Sala ctas ses õe~! 6 d et mbro 
de 1 92~. - Alfredo Catão. - Al-
qqtino Drumn1ond. - Olympio 
Mourão." ' 

E' 4nu1 ' me~da ju ta, vi to se 
tratar de pharmaceufico já sta-
bel cido e qu prestqrarp exªme 
per nte f1 reparti~ão 'co111PeteríTe. 

Emenda 14: 
"Onde convi r -acc re~cente-se: 
Artigo. E' declarado de utilida-

de publica o curso commerciat an-
nexo ·ao üymnasio Ubaense, na ci-
dade de Ubá . · 

Sala da ses ões, 6 de setembro 
de 1923. - Levindo Coelho. -
Pericle!l de Mendon ça. '- Albet· 
tino Drummond." 

Tambem contra essa emenda a 
commi ão nada te'tii n a ll e~a r. 

São essas, sr . Presiden te, as 
emendas apresentadas nesta ter-
ceira discussão do orçamento. 

Renovo a seus audorcs o ·pedido 
de desculpas que ha 'p?uco lhe . di-
ri gi, por não ter pod1do acce1~~r 
algumas dessas ·emendas . A razao 
disso eu apresentei. e é que inft.··· 
1i zmente o o.rçamento actual não 
comporta mais augme11t? de des-
pesa. 

Vou, agora, enviar á Mesa algu-
mas emendas por parte da com-
missão de Finanças. ' 

Emendas ns. 15 a 4q: (l~ ) . 
Essas emenda . sr. Presidente, 

urnas tratam apenas de rectifica-
ção 'de verbas; outras de creditas 
supplementares e, fina1meqte, ou-
tras de assumpto fiscal. de incre-
mento a e trada de ferro, auxi-
li o!'. subvenções, etc. 

Toda essa~ justificam-se por si 
mesmas . 

Emenda 47: (lê) . 
Essa 'emenda, sr . Presiden te, 

havia sido apresentada na Camara 
dos srs. Deputados e a !li foi re-
jeitada, nor um mal en tendu . em 
rel;] c;ãn ás provas 'de frequencJa . 

Tendo vindo, depois, ao Senado 
'nocumentos comprobatorios dessa 
frequencia, a commissão assentou 
em reproduzir ·a emenda, dqnclo o 
aJJ itjq solicitadp! 

Emendas 48 ft 15 1: (l~) , ·, .. . 
iio em ndas tarnbcm , ob~e sub. 

v nções c nux ilios a tab leclmcn-
tqs que dcirnran1 'de ~ r contem-

·ptado no orçamento . 
São s a , r. Presidente; qs 1 

r,nendas, que, em nome da commis-
são,· tenho a honra de apresentarl 
·ao Senád em relação ao projecto· 
de orçamento, ~ agradeço aos nb·' 
bre!; senadores a attenção que me, 

.'prestaram·. ce rto 'de que todo sse 
seu sacrifici (não apoiados) re-
verterá em b~nefitio do engrandc-
cimepto e da . prosperidade do . Es-
ta'cto. (Muito bem; muito 'bem)l 

Vão ;i Mesa, são lida e en tram 
· eonjunctmnente em di cussão as 
seguinte : 

" ,, , 
EMENDAS 

N. 15 
Ao art. 1.", & 1.", n. 11 , em vez 

de 354 :128$000 .:..... diga-se ....... 
372:452$000. 

N. t ey 

11 , 12, 13, 17,. 20,•21, 23 e, 241 § 
2. •, ns. 1 5 7 (~s con lgpaçõ 
para servi ·os xtraordinarios 
mat ria!) 8, 9, 12, 14, 19; § 3. •, 
n . 8, 13, 23 e 33. 

11) A realizar operaç • es de t rc• 
dito para cobrir o "deflcit'' que c 
vcri ficar, caso a receita arrecada-
da nüo se ia suffici ntc para a das-
peRa ordina ri M. ! 

111) A realizar, oomo atJtecipa-
ção de receita, operaçóe de cre-
dito liquidavei. dentro do exercicio 
e não excedente á terça parte da 
recei ta orçada. 

IV) A realizar a operações' de 
credito 11ecessarlas para o apparc· 
lhamento da Rêd de Viação ui-
Minei~a. de accordo coq1 o contr -
cto de ô de abril de 1922 ent e 'a 
União c o Estado. 

N. 22 
Ao art. 24, depoi das palavras 

- "carvão ve'{etal" - accrescen-
te-se ''e lenha" : · 

N. 23 AQ art. ' !'. •, ~ . 2.•, verba n .. 2, em 
vez de 908 :500$000 - diga-se, ... , 
928:500$000. . . Art . . . O governo é auctorizado 

N. 17 ' a organizar a contabilidade do E -
A t 1 c '2' I taclo nas seguintes bases: o ar . . •, ~ .•, verba n. 14 c 

·em · véz ·de' 900:000$000 _ di'ga-se ~ 1 . • A contabilidade do Estado 
880:000$000. eomprehenderá a insnecção e re-

:· • · ' N, 18 .. ' l!'istro de toda a reaelta e d es pes~ 
·. Ao .art .' '' t.•, · 3."1 n. 29; çm vez 
· de 400:000$000 - di ga-se ........ 
380:000$000. .. . 

N. 19· 
Ao mesmo artigo e.· pllragrnpho 

, 11 . 27, em vez cte 147 :297$009 -· 
di ga~e 167:29'7$000 . . 1 

' N. ' 20 1 
Ao ·nrt·. 2.•, § 2.o; ·n: M, ·ein ve 

de 400:000$000 - di·ga~se .... .'. 
.. 500:000$000. . . 

· ,, -N. 21· 
Substitua-se o art .. 3. ", alinea' 

a, b, c, n. l',"e 'art. 4.• pelo se 
guint~: , · . · • 

Art . 3.• E' o Presidente do Est 
ta do auctorjzado: · · I 

I) A abrir creditas suoplementa-
res ás seguil}tcs verbas do art. l. j, 

, c a, o v.erifique não ter 1 sido sul- : 
·. , .fic1ente111e~* dotadas: · § 1.", ry~ . . 

do Estado e os actos relativos á 
ge!'tão do seu p~trimonio. 

& 2.• Ser:\. centrali zada na Dire-
étoria das Finanças em uma dire-
cioria ou secção que terá a seu 
cargo organizar, orientar e ' flscr~
li za r todos os servicos de escrintu-
racão das repartiçtíes do Estado 

R ~. ? As despe~as serão execu-
tada~ me~iante empenhQ prevlo e 
a. trictamentc 'de . accordo COiiJ p.s 
tabellm; do orça menta. 

& 4. • No regulamento serão con-
Rolidadas as disposições qa lei n. 
19, de · 26 de novembro de 1891 , 
que fo rem app!icaveis, m;sim como 
as do Codigo de Contabilidade da 
União no oue for ·cabível á orga-
nização do Estado . 

. . N. 24 
Art. . . Çoqtinuaq1 em vigor as 

di~posjç?cs ~~ Jpi n. ,.81 J, d~ 5. de 
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outubro de 1922, art. 8.", alinen t. ma da Caixa Beneficente dos run-
g), I), j), k), 1) , o) e q). ccionarios. 

N. 25 
Art ... Fica o governo nuctori-

zado a abrir C'S creditas neccssa-
rios para pagamento das subven-
ções kilometricas devidas pela con-
strucção das e ·tradas de ferro de 
Espera a Tres Pontas e de Alfena 
a Machado, em virtude dos con-
tractos de 22 de março e 10 de 
abril de 1922. 

N. 26 
. Onde convier, accrescente-se: 

Art .' . . O imposto de exportação 
sobre o ouro., nos períodos de o~
cillação cambial, será pn~o pel r. 
valor do dia . O agi o será ralcula-
do sobre o cambio de moedas ex-
trangeiras <1t1e estejam ao na r. 

Paragrapho uni co . O imoooto 
sobre a exoortnção da nratn e ela 
platina será cafculado pela cotação 
da praça do dia da arrecadação . 

N. 27 
Art... Fica o g-ove rno auctori-

zado a conceder á · Compa'nhia Chi-
mica Merck Brasil isenção do im .. 
posto de exportação por 5 anno~ 
para os oroductos chimicos dos 
seus estabelecimentos de Palmyra. 

N. 28 
No art. 4.", aa lei n. 624, de 19 

de setembro de 1914, supprimam-
se as palavras-"em que seia pro-
hibida a venda de bilhetes de lote-
ria contractada pelo governo". 

N. 29 
Art . .. E' o governo auctoriza-

do a conceder ao Instituto do Ra-
dium, desta Capital, 20:000~000. 

N. 30 
Art. . . A contribuição dos soei os 

da Caixa Beneficente que occupa-
rem cargos transitarias não exce-
derá a contribuição dos funcciona-
rios permanentes de maior venci-
mento. 

. Paragrapho enico. Fica o go-
verno auctorizado a abrir os cre-

, ditos necessarios para occorrerem 
ás despesas decorrentes da refor-

N. 31 
Art... As subvenções superio-

res a 2:000$000 a cnsns de carida-
de c asylos dependem de accordo 
previo com o governo sobre a in-
ternação de indigentes e soccorros 
aos mesmo!!. 

N. 32 
A' verba n. 1 O, consignaçllo C, 

n. 1 - upprima-se. 
N. 33 

A' verba 10, consignação A, ns. 
10 e 11, substi tua-se pelo seguinte: 

- Para contractar praticantes 
ncccssarios, 43 :920$000 . 

N. 34 
A' verba 11, consignação B, n. 
- di ga-se : 
1 praticante, 1 :440$000. 

N. 35 
A' verba 11, consignação A, n. 

I, ~ubstitua~e pelo seguinte: 
1 ~ desembargadores, a ..... .. . 

22 :080$000, 287:040$000. 
N. 36 

A' verba 11, consignação A, n. 
10, substitua-se: 

- gratificação de 10 % a 8 des-
embarg-adores a 2:208$000 (artig-o 
256, tê i 375, de 1903), 11 :664$ooo. 

N. 37 
A' verba 11, consignação A, n. 

9, substitua-se pelo seguinte: 
2 officiaes de justiça a 2:520$000, 

5:040$000. 
N. 38 

A' verba 12, consignação A, n. 
1, substitua-se pelo seguinte: 

- 3 juizes de direito em comar-
ca de 3. • entrancia, 9:900$000, ... 
29:700$000. 

N. 39 
A' verba n. 31, accrescente-se: 
10) A' Escola Profissional Del-

fim Moreira, de Pouso Alegre, 
3:000$000. 

N. 40 
A' verba 33, n. 4, letra C), em 

vez de 3:000$, diga-se: 6:000$000. 
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N. 41 
A' verba 33, n. 4, letra O, ·up-

primam-se as palavras: 
"Ao Instituto do Radim, desta 

Capital, 20:000$000 . 
N. 42 

A' verba 33, n. 4, accrescente-se: 
A' Protectora da lnfancia, do Ar-

cebispado de Diamantina, ....... . 
I :500$000. 

N. 43 
A' verba 33, accrescentc~e: 
Ao Hospital da lmmaculada Con-

ceição, de Curvello, 2:000$000. 
N. 44 

A' verbá 33, accrescente-se: 
A' Sant Casa de Misericordia 

de Lima nuarte, 2:000$000. 
N. 45 

A' verba 33, accrescente-se: 
A' Santa Casa de S. João Ne-

pomuceno, 2:000$000. 
N. 46 

A' verba 33, accrescente-se: 
Ao Instituto de Protecção e As-

sistencia á lnfancia, de Juiz de 
Fóra, 2:000$000. 

N. 47 
A' verba 33, accrescente-se: 
Ao Lyceu de Artes e Officios de 

Ouro Preto, verificada frequencia 
legal, 2:000$000. 

N. 48 
: A' verba 33, accrescente-se: 

A' Assistencia Dentaria Francis-
co Valladares, de Juiz de Fóra, ... 
1 ::.l00$000. 

N. 49 
A' verba 33, accrescente-se: 
A' Sociedade Auxiliadora dos 

Funccionarios Publicas (Capital), 
de uma só vez, 10:000$000. 

N. 50 
A' verba 33, accrei'icentc-se: 
Ao Orplianato Santo Antonio, de 

Curvello, I :p00$1)00. 
N. 51 

A' verba 3~. accrescente-se: 
A' Academia Mineira de Letras, 

2:000$000: 

Sala da ·c ·sões do S nado, 6 
de setembro de 1923. - Ribeiro 
de liveira. - etulio de Carva-
lho. - Levindo Coelho. 

O SR. CAM ILLO DE BRITO 
(pela ordem) . - Em attenção ao 
illustr relator, requeiro a retirada 
da minha emenda, esperando que 
s. exc., para o anno, con temple a 
medida no orçamento. 

(Muito bem!) 
E' retinada a emenda n. 7, oom 

assentimento do Senado. 
Não havendo mais quem peça a 

palavra, encerra-se a discussão e, 
procedendo-se á votação em I. • 
lagar das emendas, são as mes-
mas app.rovadas, com excepção das 
de n. 2, 3, 4 e 10, que são rejei-
tadas e da -de n. 7, retirada. 

Procedendo-se, em seguida, á vo-
tação do projecto, é o mesmo 

. tambem approvado com as respe-
ctivas tabellas, sendo remettido 
com as emendas approvadas á 
com missão <I e Finanças. 

Urgencia 
O SR. l. • SECRETARIO, ob-

tendo urgencia, procede á leitura 
de um officio do sr . Secretario do 
Interior, devolvendo, informado, 
um requerimento do professor Pe-
lino Cyrillo; e de outro do sr. l. • 
secretario da Camara <los srs. De4 

puta dos, devolvendo o projecto n. 
6, daquella casa do Congresso, so-
bre vencimentos do funccionalismo, 
por ter sido a.Ji rejeita-da a se-
guinte: 

Emenda do Senado 
"Ficam supprimidas as custas 

dos advogados". 
A requerimento do sr. Ribeiro 

de Oliveira, entra immediatamente 
em discussão essa emenda. 

O SR . RIBEIRO DE OLIVEIRA: 
- Sr . Presidente, em nome da 
commissão de Finanças, peço ao 
Senado a rejeição da emenda. 

\' 

O SR. ·VALLADARES RIBEIRO 
faz consi-derações contra a emenda 
e, em nome da commissão de Legis-



laçAo e justiça, pede tambem d sua 
rejelçAo. ,. U 

t! • • 

0 R. PASS MAIA: - Sr. 
Presid~ntc, p di a palavra, apenas 
para <11zer q'ue não I si os a'Civo-
gado podem tomar parte na vo-
tação dessa emenda, que lntere a 
directam~nte á ela e de que ell s 
fazem parte. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Nós 
aqui não ·omos advogados; vota-
mos como senadores. 

O sr. Passos Maia:- Em todo 
o caso ,votando urna medida que 
só interess á classe. 

O SR. FRANCISCO ESCOBAR: 
Sem a revisão do orador) - La· 

h1ento, r. Pre i dente, que o Se-
nado, depois de haver, num impul-
so de e pirito liberal e democrati-
co, acceitado a minha emenda, ve-
hha agora contra ella se manifes-
tar para attender á ponderaçõP.s· 
de varios srs. senadores, pondera-
ções que eu respeito, mas ás quaes 
vo u, com a permissão de s. !!. 
excs., oppôr algumas duvidas, sus-
tentando as minhas idéas. 
· A funcção .do advogado, sr. Pre-
·sidente, era antigamente um mu-
rlus publicum. 

O advogado era considerado uma 
pessoa nobre, como que ligada ao 
flinccionamento geral do 1Estado. 

· O sr. Valladares Ribeiro: - Até 
hoje . 

· O sr. Francisco Escnbar: - Mas, 
num regimen deinocratic.o, num re-

. gimen de egualdade de direitos, 
em que a funcção do advogado pas-
sou 'a ser reputada uma prestação 
de serviços, uma locaçãD de sen·i-
ços, plltece que o causi<lico deve 
cingir-se aos canones cjt1e regern 

' os contràctos em geral, porque ~ 
um absurdo, eni direito commum, 
que uma parte se veja obri•gada 
a pa~ar serviços contra ella pres-
tados. 
O sr. Alberfino Drummond: -

E' o maior dos absurdos. 
O sr. Pericles de Mendonça :1 -

B' o resarcimento do damno cnu- ' 
sado ao ventedor pela ihjustiça da 1 <musa. . . . 1 ,. • 

• • J 'Jj 

O sr. 'Francisco /;scobar: - be· 
ma i , sr. Prd ·!dente, v. exc. ve 
qt.le a corporação de advogado 
a111da sub 1 te na organiza ·ão s -
cial. como uma conporttção privi-
legmd.a <le of(icios1 cuja abolição 
já tinha ido d cretada pela Cons-
tituição da Monarchia. 

Quando em França foi a abo-
lição proclamada pelo e tadi t 
Tu·rgot, o povo a recebeu como 
in timavel be!leficio, pois aoapa-
v~1 u~a da ~randes fontes de op-
poossao popúlar. 

Ent retanto, a corporação dos iJt.l-
vogados contihua a existir comu 
uma .corporaçbu privilegiada. · f.., 
effechvumen te, uma corporação de 
officios, contraria ao espírito d -
mocrat1co: a sua existencia é 
aherrante do r~gimen instituído em 
no sa magna-carta. 

O st. Valladares l?ihelro: - Não 
existe semelhante corporação, ela-
ta venia. 

O sr. Francisco Escobar: - O 
Estado uão póde prestar mão for-
te au 'Jagamcnto dos honurario~, 
ou rcmunernção, de uma só class1!. 
Si presta mão forte ao pagame11~ 
to do serviço· dos advogados, ra-
zão é tambem que o faça quanto 
aos outros profissionaes: medicos, 
engen heiros, dentistas, etc . Porq:te 
en tão privilegiar só a clasM: a.>s 
advogados'? E' ou não um privile-
gio aberrante da Constituição? O 
medica é obtigado a prestar servi-
ços grattlltoo aos clientes pobres: 
porque os não prestará tambem o 
advogado? 

Não é justo que a parte contra-
ria seja ohrlgada a pagar servi-
~os contra elln desempenhados. e 
uma preroga tiva que não se coadu-
na com os princípios do direito 
das obrigações. Si receam prejtai-
zos, o advogados que se acaute-
lem mediante contracto com os 
cliente". 

Portanto, dJrCi, mais como uma 
declaração de V'oto, afim de sus-
tentar a~ minhas idéas, do que 
wmo argumento pa r;a leyar á per-
!!uasão aos illustrados collegns ... 
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, 0 sr. Camillo da Brito: - V. ' O sr. Valladares Ribeiro:- Nâof 
cxc. tá como emprc, u teutan- em nlisoluto. · 
úo as suas id a con. muito brl- O sr. Ftanclsco Escobar: - Hão 
lho (Apoiados). de me dar venia vv. excs. para di· 

O sr. Francisco Escobar. . . dt· ze r que sim, porque, numa assem. 
re1 que a uppres ãu das custas hléa de advogados, como é a Cama-
aos advogados é medida liberal ra dos srs. Deputado , é natural 
que já toi adoprnda por divers~s seja uma providencia de a ordem 
todigo~ do proces o, llOb outros rejeitada, por se tratar dos interes· 
E ta<io ; é m di da que teu de a ba- se da elas e. 
ratear 0 proces o; c, se:m me re- Infelizmente, sr. Pre idente, as ferir a quem quer' que eja1 em 
fazer allusõe!> pessoaes, direi mais democracias tendem a legislar sem. 
que é uma medida que vae expu r- pre em beneficio de classes . . 
gar o fôro de expedientes ilhc1- Vemos constituírem-se privileglos 
tos de que u~am muitos advoga- dentro do regimen que lhes nega a 
dos para encarecer u feitú c so- existencia e só auctoriza a criação 
·~ recarregar a partes (Apoiados) . dos de utilidade publica. A nossa 

E' uma providencia que con ulta Constituição só reconhece privile-
o in teres e publico. gios ligados ao cargo, quando são 

Portanto, si h a entre os srs. se- de utilidade publica. 
nadores advogados que argumen- ... Ora, não se póde negar que o di-
tam, aliás com boas razões, que as reito do advogado á cobrança· de 
cu tas repre entam, nos processos cu tas ainda con titue um privile· 
em que são partes um pobre e um gio a que não se acha ligada utili· 
poderoso, uma ihdemnização! dos da de publica de especie alguma. 
serviçds do advogadd do pobre Nestas circumstancias, sou força. 
quando é este o vencedor, direi que ço a dizer essas palavras, embora 
este argumento é de ordem pes- com todo o desalinho (não apoia· 
soai. dos), não tanto com o intuito de le-

0 sr. Valladares Ribeiro: Não é var a persuasão ao Senad~, quanto 
O sr. Francisc(l Escobar: - E' no de lhe dar uma satisfacção, co-

um argumento accidental: não é de mo me cumpria, por isto que apre-
ordem geral, poruue, para isto, fO- sentara a emenda sem justifical-a,sl. 
r a necessario, que em todos os piei- quer succintamente. (Muito bem! 

I tos uma parte fosse pobre, e a ou- muito bem!) 

traSi r~can.ece~sario prestar auxilio á O SR · ALBERTINO DRUM-

'
Jarte pobre, neste caso que se crie MONO (sem a r~visão do orador): 

- Advogado que sou, sr. Presi-
a assistelicia judiciaria para patro- dente, não guero manter o meu vo-
cinar a cau a do colono contra o to favoravel á emenda apresentada 
fazendeiro, do briado de servir con- pelo sr. senador Francisco E co-
tra o patrão, etc. F:' .muito mais rà- bar, sem jhstificar o meu procedi-
zoavel. (Apoiados). mento . 

O sr. Valladares Ribeiro: - Es- Todo serviço locado é remunerà-
tou dt! Inteiro áccotdo com v. exc. do por aqllelle que o recebe, o lo-' 
quanto á rtecessida~e de se criar a cata rio, âqllelle que o presta, o lo-
ássistehcla j udlclarla. cador. O advo~ado, por conse· 

O sr. Franci co Escobar; - Mas, quencla, deve ser remunerado por 
recusar uma medida que tetn por si quem lhe entregou poCleres para 
toda!: as vantagens por lnlm enume- defendei-o em juizo. 
radas é que se Mo me afig!lr::t ra- Á1:gumentar, sr. Presidente, com 
zoa v I: fica parecendo, srs. sena- o vre vicfis de Brenno, para dizer 
dores, que nós aqui procedemos por que a parte vencida deve ao vehce-
espitlto de classe. dor mais esta atisfacção, isto é, 



retribuir o trabalho do eu advoga-
do, com as custas taxadas p •lo re-
gimento, é um erro . Primeiro, por-
qu e, si ha indemnização por paga r, 
não se comprehcnde possa s r pa-
ga iniío a quem soffreu damno ou 
prejuízo: devera. ntão, a parte 
vencida indemnizar á parte vence-
dora c não áqucll a que remunera-
damente prestara o seu serviço. 

O sr. Alfredo Cattio: - E' de 
fatto uma remuneração paga indi-
rectamente, · 

O sr. Albertina Drummond: -
Queiram de culpa r-me o nobres 
senadores que impugnam a emenda, 
mas me parece menos nobre ar-
gumentar com a ass istencia presta-
da á pobreza, visando uma remu-
neração. 

Com i so é que de todo não pos-
so concordar . 

Si quero prestar assistencia ao 
pobre, corno o tenho feito varias 
vezes, faço-o com o meu trabalho 
espontaneo, indo a' juizo defender-
lhe a causa, sem o menor fito de 
interesse . 
.. O sr. Alfredo C ateio : - A assis-
tenda do advogado não consiste 
apenas em ir a juiw defender a 
causa, mas tambem em auxiliar a 
parte com dinheiro para pagamento 
de custas aos r:scrivães e officiaes 
de justiça, extracção de certidões, 
etc. 

O sr. Alberftno Drummond: -
Isto é questão pessoal. V. ex c. 
não pode auxiliar com dinheiro os 
seus constituintes, visando as cus-
tas que serão taxadas contra a par-
te vencida. 

Si pudessemos argumentar com 
a pobreza de uma das partes, eu 
di ria simplesmeute que, em regra, 
o pobre é sempre condemnado, não 
porque a justiça lhe falta, princi-
palmente no Estado de Minas, Qn-
dc e! la constitue verdadeiro padrão 
de gloria (apoiados}, mas porque 
o poh r e c a rcce de rcc ursos pa: ra 
rrcparar os documentos e outros 
elementos de sua defesa, e o juiz é 
nbrigado a julgar de at:cordo t:onl 
a prova feita. 

738 

Lo , si ns probabilidades são 
:;emp re c ntrn pobre, é i!l t mais 
uma razã para se . upprimi rem as 
custas d s advogados. 

Não falo com advogado: falo 
encarando a que. tão por i ma dos 
interesses da classe . 

Voto, pois, rt favor da emenda, 
por entender que a parte que tratar 
o serviços do advogado é que é 
obrigada a pagar-lhe, e, si alguma 
indemnização é devida, de~ ser 
cobrada pelos meios regulares, i -
to é, cobrada mediante a acção 
competente, por quem se julga com 
direito á indemnização, e de quem 
é ob rigado a pagai-a. 

(Muito bem; muito bem!) 
O R. GETULIO DE CARVA-

LHO, occupando a tribun a, expen-
de vari as consideraçõe em favor 
da emenda e termina dizendo que, 
para ser coherente, tendo votado 
pela medida quando apresentada, 
mantinha agora o seu voto favora-
vel á emenda . (Muito bem!) 

O SR .· VALLADARES RIBEIRO 
( seril a revisão do orador) , voltan-
do á tri buna, manifesta-se nova-
mente contra a emenda . 

Desenvolve, a respeito, varios 
argumentos, entre outro o de 
que, sendo .\11uitas vezes o consti-
tuinte pob re, é mais do que justo 
o pagamento de custas pela parte 
vencida, cu tas que representam 
como que uma indemnização á par-
te vencedora, indemnização indire-
cta, porque, posto não seja embol-
sada pelo vencedor, todavia vae-
até certo ponto remunerar o traba-
lho que lhe o advogado prestara e 
que aliás, ficaria de todo gratuito. 

A instituição das custas é, pois, 
de utilidade publica, ao contrario 
do que dissera o sr. Escobar, por-
que facilita o ingresso do pobre no 
prctorio, graças ao incentivo trazi-
do ao advogado para que niío re-
cuse ou não deslcixe o patrocínio 
pelo p9hre solicitado . 

No dia em que se instituir a as-
sistcncia .10 pohrc, dando-lhe um 
advogado, o orador votará, sem re-
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lutancia, pela supprc" ão das cus-
ta . 

Acha, ai m di o, que não é o 
momento opportuno para e tratar 
do assumpto, e sim quando se co-
gitar da reforma judiciaria e do 
Regimento de Custas. 

Termina, in i ·tindo no pedido de 
rejeição da emenda. 

(Muito bem; muito bem!) 
Não have ndo mais quem peça a 

palavra, encerra- e a discussão, e, 
procedendo-se á votação, é rejei-
tada a emenda, endo o projecto 
remettido á commi são de Reda-
cção. 

O SR. PERICLE DE MEN-
DONÇA (pela ordem) requer e é 
approvado que na redacção desse 
projecto sejam de tacados para 
constituírem proposições á parte os 
assumptos referentes á Caixa Be-
neficente dos Funccionarios Publ i-
cas, materia judiciaria e feiras de 
gado. 

Urgencia 
O SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

obtendo urgnecia, offerece e envia 
á Mesa, pela commisRão de Finan-
ças, o seguinte 

PARECER 
Dá para 3.• discussão o projecto n. 

5, sopre orçamento 
A commissão de Finanças, a que 

foi presente o projecto n. 5, da 
Camara, em que se orça a receita e 
fixa a despe a do Estado para o 
exercício vindouro, approvado em 
2. • com emendas, é de parecer se-
ja 'o mesmo submettido á 3. • dis-
cussão e approvado. 

Sala das cornmissões, 6 de se-
tembro de 1923. - Ribeiro de Oli-
veira. - Levindo Coelho. - Getu-
lio de Carvalho. 

A requerimento do mesmo se-
nhor, fica o projecto sobre a mesa 
para entrar na ordem do dia da 
sessão seguinte . 

O SR . PRE IOENTE: - Por 
, nada mais haver ,a tratar, designo 1 

para a proxima séssão a seguinte: . 
A.-5.47 

O DEM DO DIA 
Primeira parte 

Até ás 13 horas: 

I 

' ' 

Leitu ra da acta, expediente, apre-
sentação de parecere , projectos, 
indicações e requerimentos. 

Segunda parte 
Até as 16 horas : 

3. • discussão do projecto n. 5, 
da Camara, orçando a receita e fi-
xando a despesa do Estado para o 
exerci cio de I 924 . 

2. • diScussão do projecto n. 6, 
do Senado, sobre concessão de fa-
vores ás Caix~ R ai ffeiscn que se 
e tabelece rem no E ta do . 

Levanta-se a e são. 

Sessão o.rdinaria 
ACTA DA 42.' E SÃO, AOS 8 

DE SETEMBRO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de Vas ... 
concellos 

SUMMARIO: - Acta. - Serviço 
de debates. - Pareceres da 
commissão de Redacções Finaes 
dos projectos ns. 6, da Camara, e 
6-A, 6-B, 6-C e 6-D, destaca. 
dos daquelle. - Projecto n •. •5, 
da Camara, sobre orçamento. -
Discursos e emendas dos srs., 
Basilio de Magalhães, Albertino 
Drummond, Ribeiro de Oliveira. 
Levindo Coelho, Gabrfel Santos e 
Cainillo de Brito. - Declaração 
de voto. - Projecto n. 6, do 
Senado. - Projecto n. 9, da Ca-
mara. - RedacÇão final. · 
A's doze horas, feita a chamada. 

acham-se pr~sentes os senhores 
Diogo de Vasconcellos, Ribeiro de 
Oliveira, Olympio Mourão, Alberti .. 
no Drummond, Gabriel Santos, J ,1 
Montandon, Camillo de Brito, Oe .. 
tulio dos Santos, Levindo CqeJho, 
Per~cles de Mendonça, B~silio de 
Magalhães, Passos Maia, Mig!lel de 
Lanna, Mor,eira da Rocha, Alfredo 
Catão, e Valladares Rlbéirn, fa1• 

I( r 'I"' I 
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tando com caúsn parti ipada os se-
nhores Mi randa Jun io r, Xavier Ro-
Jim e Simão da Cunha c, sem ella, 
os mais senhores. 
-Abre-se n ses ão 

O SR. 2.• SECRETARIO proce-
de á leitura da acta da anterior, que 
é, sem observações, approvada. 

Sobre a mesa não ha expediente. 
Pdssa.se 4 

Apresentação de pareceres, pro}t· 
elos, indicações e requerimen-
tos · 
O s . Olymplo Mourão, pela com. 

missão de Policia, · offerece o se-
guinte: 

PARECER 
Serviço de debates 

A .:ommissão de Policia, tendo 
exa ,tlnado os contractos celebtados 
o ?.llno passado entte a Mesa do 
~e11aqo e os drs. Salomão ~e Va~-
dtlcellos e Lipcblil J( ubstscl1ek pa-

ra apanhamehto e r~~acção dos de-
, b h~§, organização dos Annaes e 
~otici.ariQ <tftS sessões, é de parecer, 
ç!e conformidade com o artigo 50 
qo . regiwento, interno e .artigo 2. •, 
lléJ~agrflpho 4. o do regulamento da 
Seçretarja· ejam os mesmos ap-
. prqv.ado:~ com os respectivos additi-

V()§. 
SÃIIl das sesSões, 8 de seterhbro 

dtl 1.923. - Dlogo de VasconceHos. 
~ Olytnpio Mourão. - Albertino 
Perreira Drummdiuf 

Pbsto em discussão, é esta en-
~er rada, sem debate, sçncto em se-
guida apptovatlo . 

· O SR . mt3EIRO DE OLIVEIRA 
Çlbfendô a palavrà, tlfferec~ e envi~ 
· ~ Mesa, feia cóihlnissão tle Plhan-
ç, ~. & seg~IHf : 

PARECER 
Vpih~ ~~i o títchivamétlto rte uma 
. ,Jetlç ·v dti ft ~: dcitlção C(lltllner-

. CIUI e 5. /báo H Et-Rel . 
'· Á' cohllnlss4b . de Finanças foi 
·j fesehte Uin réqtiertlnento da Asso-

clação Commercial de s: ]Õão d'E .. 
Rei, em que oliclta i enção de Im-
postos de transmls lio de propri -
da de, "inter-vivos", so re acquisiqão 
de terrenos por esta feita naquetla 
cidade, tendo pedido in formações 
AO governo sobre a solicitação lm-
petratl a, nftb jul gou elle convenien-
te aos int res es do E tado tal fa-
vor, por ls o a comn11s. ão, confor-
mando-se com as razões apresenta-
da , é de parecer e requer o seu 
atchivamento. 

Sala das commissõe , 8 de c:e t<>m 
hro de 1923. - Ribeiro de Oltvelrn . 
- Getulio de rvalho. - Levindo 
CoP.Iho. 

Concluindo e se parecer em re-
querimen to, entra lmrned iatamente 
em discussão é approvado sem 
debate. 

O ~~- BASILIO DE MAGA-
l,HÃES, obtendo a palavra, offere. 
ce e envia á Mesa. pela commissão 
de lnstrucção Publica, o seguinte 

PARECER ' 
. Opina pelo archivamenftJ de diver-

sas peças profocotlares 
A commissão de lnstrucção Publica 

á qual foram ptesentes as peças 
protocolladas ns. 3. 404 e 3. 289, é 
de parecer q te as mesmas sejam 
archivadas, o que requer. 

Sala dàs commissties, 8 de se-
tembro de j 923. - Basilio de Ma-
galhães. - Passos Mala . - Ca-
millo de Ihito . 

Conclitindo esse pdrecet, em re-
querimento, entra immediatamente 
ern di scussão e é, sem debate, ap-
provado . 

b SR . à ASJUO DE MAOA-
ÜfÃES, obtendo a pal avra~ offere-
ce e envia á Mesa; pela wmn lssão 
compete Ht~, as s~gulntes : 

REDACÇOES FJNAES 
Do projec/o n. 6, sobre venclme/1-

tos dtJ ft hcclonnlisnto 
A commissão de Redacção, á q~al 

foi presente o projecto n. 6, da Ca-
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mar a dos srs. Deputados, que reor· 
gnnlzn o quadro do funcclonnli mo 
publico cstab tece para mesmo 
ll ovns tnh 'IIns de vencim n tos, de 
11art'ce1· que elo ref rido proj elo s 
dest:tquem materias para quntro ou-
tras proposiçõe cllstinctas, c apre-
·cntu como final a seguinte reda-
cçllo, de accorclo com o vencido. 

Congre o Lcgi !ativo do E -
ta do de Minas eracs d ereta: 

Art. I . o Fica approvada a te-
beiJa annexn de vencimentos . 

§ I . • vencimen to da ta bel-
la só c referem ao fun ccionario 
titulados com asscn tamen to em 
folh a. 

§ :.! . o ' v ncimcntos desta let 
vigorarão , m4uanto a depreciação 
da moeda ,nacional fõr maior de 
55,55 •jo cambio de 12 di nheiro 
esterlinos por mil réis). Desde que 
o cambio ~c mantenha a essa taxa 
ou actma delta durante seis mezcs 
consecutivos, voltarão a vigorar o~ 
v ·nci1ncnto!\ anteriores. com a bo-
nificação ~o art. 6, d:t lei n. 79$, 
de I 920. 

§ 3. o 1\ tabella começará a vi-
gorar a I. " de janeiro de 1924 . 

Art. 2. • Flcarn supprim i do~. 
desde já, os cargos de: 

<\) archivlsta da Secretaria do 
Interior; 

b) allidliares de escripta c colla-
boradorc~, em todas as rcpartiçõe!> 
do Estado; 

c) muslcos dis tlnctos nas bandas 
milita re:~. 

d) archivi ta da Secr ta ria da 
Agricul tura . 

§ I . o O serviço de archivista ·e-
rá fe ito po r um fun ccionario de~ t
gnado pelo Secretario. 

§ 2. o Den tro da verba consigna-
da em orçamento, 011 Secretario:s 
de Estadq contractari\o I)S emprc · 
gado nccessario~ :1n descmpenh 
da fu ncções até agora exercidas 
pelos funcciona rios a que se refere 
a letra "b" deste artigo. 

§ 3." Estes em pregados te r~u 
a denom!n;.çf o de prnticrtnfes, com 
grntlficaçfto mensal até duzentos 
mil n' i:.. 

§ 4." Não farão parte do qua-
dro du fun ccionalismo estadu al, 

s ndo-lhe , porém, a segurada pre-
fcrencla, em egualdad , d condl· 
çOes, para nomeaçflo de amanucn-
!les, mediante on L.trso ; 

1\rt. 3." Picam uppnmlc.fO~ 
qunndo agarem, os ca rgos dl! : 

a) inspector e contador da 'c-
cretarla da· Finanças; 

b) ub-directorc c auxi larcs da 
DI rectorin dt.: Pil!callzaçao1 

c) ecretnrio da Directoria de 
Hygiene; 

d) um Ioga r de I . o e um de 2 . • 
cont rente da Rccebcdoria de Mi-
IHtt~ nl> Rio ti• jnnciro, a qual re-
partição pas~;a~il a denominar-se 
Delegacia do Thcs uro de Min as 
Uerae!! . 

Art. 4. o E' o governo auctoriza. 
do a supprimir os cargos que juJ. 
ga r desneces arios ao serviço do 
Estado. 

Art. 5. o E' o governo auctoriza· 
do a reorganizar as Secretaria de 
Estndo ' ns outras repartições c ser-
vi ços puhlicos qt!c nchc ncccssario, 
alterar as denominações c attribui-
~·ões dos diver os cargos e distribuir 
o 1 e s~a l do modo que jul gar mais 
COI VC111 e n te . 

Art. 6. o Quando os cargos de di· 
rectores da Escola Normal Mo· 
dclo e do Gymnasio Mineiro forem 
exercidos por len tes dos respecti-
vos estabelecimentos, os vencimen· 
tos daquelles (di rec tores) serão os 
de tes (len tes), accrescidos da dif· 
fe rcnça até o fi xado nas tabellas 
pura os alludidos cargos de dire· 
ctores . 

Art . 7. • Fica creacla mnis uma 
secção na Secretaria da Policia e 
supprimidos os Joga res de encarre. 
gados c auxi liares de estatística e 
idcn ti fi cação. 

Art. 8 . o Na Secretaria das Finan. 
ç11s o lnspector do Thesouro per-
ceberá os vencimentos de director . 

§ I. o O contador perceberá os 
vencimentos de 10:200$000. 

§ 2. o O guarda-livros terá a cate· 
go ria e vantagens de chefe de se· 
cçiio. 

§ 3 . o Os sub-directores da Dire-
cto ria de F i scn l iza~·fío perceberão 
o., vencimentos de 10:200$000 e os 
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tres auxiliares da mesma directoria 
::! :400$000 por anno . 

Art. 9." Nos vencimentos dos 
·igias ' guarda· fi caes está in-

cluido o auxilio para aluguel de 
casa . 

Paragrapho un ico. O vi gia que 
habitar ca a do Estado soffrerá 
11 0s seu. vcncim ntos o de conto 
de 240$000 por an no e o guarda fi s. 
cal em egllé c.s condiçõe o desconto 
de 120 000. 

rt. 10. J\ cretaria da jun ta 
omm rcia tcrú o cguinte pes oal: 

um chefe de secção, um official, um 
an anucn. e um porteiro . 

§ I . • Ao ch íc de secção, que será 
de livre non cação c demissão do 
•roverno, competem es attribuições 
con fe ric'ns ao Secr taria da junta 
pela lei n. !Jt de 5 de julho de 1893 
c pelo r ~tllam nto que baixou com 
o dec. n. 4.: í5, de 1 de maio de 
191 5. 

§ 2. • O c:w: c de . ccção não terá 
v ncinwnto!; dos cof re publicas e 
percebcd, pLios acto que praticar, 
os emolumento· attribuidos pela 
citad:' lei c' regulamento ao ecreta-
rio d:t .Ju 1ta . . 

§ 3 ." E. ta·; di<>po i fies entrarão 
'em vigo r, d.:sc!P jb. independente-
mente da refo rma da junt.:1 L.om-
mercial, que o governo é auctoriza-
do a fazer, com poderes de rever e 
alterar os emoltqnentos das !abel-
las nnncxas él derreto citado. 

Art. l i . Nns collecto rias dt>; 
grande 111ovimcnto poderiío , nos ca-
sos permittidos pelo regulamento, 
ser dmi ttidos nuxil i:.ms com gra-
tificação mensal que não excedr.rá 
de 250$000 parn as da Capital e 
.Ju'z de Fora c 200$000 pa ra as ou-
tras . 

Art. 12 . A investidma no cargo 
de amanucnse se fa rá por concurso, 
sendo os provimentos dos outros la-
gares do quadro por :tccesso. 

Art. 13. Os funr:cionar ios das 
Secreta rias de Esb clo e rcpartiçfies 
a nn cx~t s ou subordi nndas, ficam 

hri.'ados no tr:1h:tlw nn exercício 
de seus cargo~ , em qualquer crvi-
ço extr:JOrd inario, se ja de organi-
zação ele dados estatísticos para 

men. Agem e relato rios, seja de ou-
tra natureza, e fóra da horas d 
expedi nte ordinario1 sempre que 
a sim o ex ija o ervi ço publico, sem 
que pelo trabalho po am receber 
rem un ração ou gratificação de 
qualquer especic. 

Para rapho uni co . E. ta .dispo i-
ção nã cornprehende os se rviços 
extraordinnrios executados nél lm-
prDn a fficia l, cujos empregados 
perceberão, pelas horas upplemen-
tar s de trabalho, a remuneraçã 
fixada no regulamento que fôr ex-
pedido, nem os serviços prestados 
pelos membros do magistcrio pri-
maria, quando trabal harem em dois 
tu mos . 

Art. J 4. Ficam supprimidas to-
das as gratificaçfíes ou aux ilias a 
funcc i on :~ rios pnillicos 011 emprega-
dos, e tabclecidos em leis, ainda 
me. mo especiaes, e em regulamen-
tos, exceptuadas unicamente as gra-
ti ficaçõe5 addicionacs por tempo de 
serviço as abonadas aos funccio-
nnrios em commissão nos gabinetes 
da Presitlencia e dos Secretarias de 
Estado. 

Art. 15. Em todas as repa rtições 
publicas fi cam abolidas as praxes 
de abonos de faltas de compareci-
mento injustificado durante tres 
dias, de concessão annual de passe 
c presentes a. funccionarios. 

Paragrapho uni co. Será respon-
savel para com o Estado o fun-
ccionario qne conceder p:tsses fóra 
do casos previstos no respectivo 
regulamento, na tomada ou veri-
fi cação de contas, er-lh e-c\ debi-
tada a importancia e descontada 
dos vencimentos de uma só vez. 

Si reincidi r, se r-lhe-á tamb-.. ; 
applicada multa equivalente ao do-
bro da im portancia do passe. 

Art. 1G. Os secreta rios do Esta-
do poderão conceder aos funccio-
narios el o quadro ferias :tnnuaes, 
até 20 dias su cessivos ou não, 
sem perda de vencimentos, desde 
que es t s : 

a) cont ·m mais de um anno de 
CXf'rC iCiO; 

b) não tenham 
durante o anno; 

gosado licença 
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:· c) tenham em dia o se rviço ao 
seu cargo; 

d) não hajam incorrido m qual-
quer falta disciplinar; · 

e) ejam dedicados ao trabalho. 
Art. 17. funccionario promo-

vido, a sim C01no o que for rem -
vido de uma para outra localida-
de ou tran f rido de uma reparti-
ção para outra, não poderá gosa r 
licença antes d ntrar em exerci-
cio no seu novo po to. 

Art. 18. fun ccionario que fô r 
sorteado para o se rvi ço mil itar se-
rá posto em di ·ponibll idade não 
remunerada, devendo reassumir o 
exercício dentro de 30 dias d pois 
de terminado <tquellc serviço. 

Art . 19. Directori a da Fisca-
lização de •Rendas e a Scc ão do 
Im posto Territorial fi ca m incorpo-
rada á Secretaria das Finanças, 
cujos serviço erão dist ribuídos 
por t res Directorias, sem augmen to 
do pessoal existen te. 

Art. 20 . Todo o se rviço de im-
pressões, publicações e encaderna-
ções da repartições publicas e das 
Secretarias da Relação e do Con-
gresso se rá executado na Impren-
sa Official, por conta e dentro das 
respectivas verbas. 

Paragrapho unico . Não serãp 
pagos os referidos· trabnlhos exe-
cutados em outros estabelecimen-
tos, salvo declaração por escripto 
do director da Imprensa fficial, 
de não ter pociido executai-os. 

Art. 21 . Só em caso de vaga ve-
rificada nos quadros será perrnitti-
do nomear fun cciona rios interinos, 
os quaes percebe rão uma gratifi-
cação egual aos vencimento do 
cargo. 

Art . 22 . O provimento dos car-
gos de carcereiro das cadeias elo 
Estado é de compctencia do Chefe 
de Policia. 

Art. 23 . As promoções na For-
ça Publica até sa rgento são de 
competencia do commandantc ge-
ral. 

Art . 24 . Ao collector ou e. cri vão 
de coll ectorias que se achar na im-
possibilidade de exercer o cargo em 
con~equencia de edade avançada, ce-
gueira, dernencia ou outra doença 

incur:tvcl verificada m xame me-
dico, p d rá ser dado substituto, 
que prestará auçã corrcsp nd n-
te n duas ter as partes da renda d 
cargo. _ 

Paragrapho uni co . Ao . ubstitu i-
do , emquant viver, s rá abonada a 
ter ·a parte da renda do cnrgo, eles-
de que com•cnha na pcrmancncia de 
um t rço d sua fian a, pertencen-
do :to suh!ltituto os doi terço da-
quP. IIa renda. 
· Art. 25. Ficam crendos quatro Jo-
gares de procuradores do funccio-
nali mo, sujeito~ a uma caução no 
Th souro, em dinheiro ou apolicc. 
ela União ou do Estado, c uma ta-
bell a dos molumentos maximos 
que pod rão exi gir dos funcciona-
rios pelos recebimento de dinhei-
ro e outros serviços que lhes pres-
ta rem. 

§ 1.• E ses procuradores não te-
rão vantagem alguma sobre os de-
mais, podendo os funccionarios 
utilizar-se ou não dos s us se rvi-
ços. 

§ 2.• A caução desse. procura-
dores só responderá pelas trans-
acções com os funccionarios ou 
empregados do Estado. 

§ 3.• No caso ele serem destitui-
elos de sa qualidade, a caução será 
retida durante seis meze. para re-
cebimento das reclamações dos in-
teressados. 

Art. 26. Fica npprovado o regu-
lamento do Servi o de Fiscalizacão 
das Rendas e do Patrimonio dú Es-
tado. expedido pelo dec. n. 6.290, 
de 18 ele· ma i o de 1923, com as se-
guintes modificações: 

a) o art . 33 fica substituído pelo 
seguinte: "Em a da ::10 dias de via-
gem o fi scal t rá direito a cinco 
dias de ferias, que 1 oderá gosar on-
de lhe convier, cor rend po r sua 
con ta a de nesa de tran po rte, si as 
fô r gosnr fóra da séde de sua cir-
cumscripção". 

b) Ficam snpnri midos: o§ 2.• do 
art. 33; J art . 36; o art. 45 e seus 
paragraphos. 

c) Fica substitu ído o art . 43 pe-
lo seguinte: "Os inspectores perce-
berão os vencimentos de 7 :200$000 
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e a cllaria de 15$000, quando em via-
J!'t!Ol dentro do Estado e de 18$000 
fOra delle. 

!' fiscacs p rce eriio os vcnci-
m 'n tos de 4:800$ e a diaria do 12$, 
qun ndo em viagem dentro do Esta-
do, e 'de 15$000 fóra delle". 

d) Ao art. 43, citado, accrescen-
te- c o seguinte: Parngrapho unico: 
Quando a commis ão do inspector 
ou fiscal se prolongar por ordem su-
perior em urna mesma localidade, 
qu não a séde do districto ou cir-
cumscripção, per eberão a diaria 
por in teiro dos primeiros 15 di as, e 
metade nos 15 dias sub equentes. 
Depois de 30 dias, perceberão ape-
nas o vencimentos. 

c) o § I . • do art. 48 fica as im 
redigido: "E es attestados serão 
expedidos á vista dos boletins de 
excursão c dos rciatorios dos servi-
ços no penultimo mez, que serão 
confrontados com os roteiros, ordens 
de serviço, correspondencia c livro 
do ponto da di rectoria, este com re-
lação aos que estiverem ou houve-
rem estado na Capital" . 

Art. 27. Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das Commissões do ·Senado, 
8 de setembro de 1923 . - Basilio 
de Magalhães. - Getulio de Car-
valho. - Valladares Ribeiro. 

TABELLA DE VENCIMENTOS 
DOS FUNCCJONARIOS DO 
ESTADO, MAGISTRATURA E 
FORÇA PUBLICA, A QUE SE 
REFERE O PRO]ECTO N. 6. 

Secretaria do Interior 
I . Gabinete da Presidencia: 
Official de gabine1e da Presi-

dencia, por mez, 1 :000$000; por 
anno, 12:000$000. 

11. Secretaria de Estado: 
Director, por mez, 1:100$000; 

por anno, 13 :200$000. 
Official de gabi nete, por mez, . ... 
750$000; por anno, 9:000$000. 

Chefe de secção, por mcz, 700$; 
por an no, S:Jl00$000. 

Primeiro official, por mcz, 575$; l 
por anno, 6:900$000. 

Segundo officlal, por mez, 475$; 
por auno, 5:700$000. 

Amanucn e, por mez, 350$000; 
por ahno, 4!200$0 . 

Alrnoxarif , por mez, 2 0$000; 
por ann o, 3:000$000. 

Portei ro, por mez, 230$000; por 
anno, 2:760$000 . 

Continuo, por mez, 175$000; por 
anno, 2:100$000. 

ervente. por mez, 145$000; por 
anno, 1 :740$000. 

llt . Magistratura e justiça: 
Desembargador, por mez ..... . 

1 :R40$; por nnno, 22:080$000. 
Procurador Geral. por Jnez, . ... 

1:840$; por anno. 22:080$000. 
Advogado Geral, no r mcz, .. ... 

1:500$; por anno, 18:000 000. 
Ju iz de direito de t.• entrancia, 

no r mrz. ô50$000; por ar111o, . .. .. 
7:800$000 . 

juiz de direi to de 2. • entrancia, 
por mez. 705$000; por anno, .. ... 
8:460$000 . 

Juiz de direito de 3." entrância, 
nor mez. 825$000; por anno, .. . . . 
9:900$000. 

,ltliz municipal de termos annc-
xos. nor rnez, 366$66G; por anno, 
4:400$000 . 

Juiz municiplll de 2. • entrancia, 
nor mez 416$000; por anno .... . 
5:000$000. 

juiz municinal de 3." entranc ja, 
por me. 416$000; por anno ..... . 

:000$000. 
Promotor de justica de t.• en-

trancia. nor mez, 330$; por anno, 
3:9110$000. 

Promotor de justica de 2. • en-
trancia. nor mez, 330$; por anno, 
3:060$000. 

Promotor de justica de 3. • en-
trancia . nor mcz, 460$; por an no, 
5 : .~?.0$000 ' 

Escrivão do crime de 1. • eri-
trancia. nor mez, 200$; por annp, 
2:400$000. ' 

Escrivão do crime de 2. • en-
trancia. nor mez, 200$; por anno, 
2:400$000. 

Escrivão do crime de 3. • en-
trancia, nor mez, 310$; por anno, 
3:720$000. ' ' ' 

I . 1. J # I 
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Porteiro do Palaclo da Justiça, Adjun t r~rat e ço)onial, , por 
000 mcz, ooo· por annQ, 720~~· 

por mez, 180$ ; por anno,. · · · · Porteiro de grupo da ~aprtal, 
2: 160$000. li 0$000 Servente do Palacio da ju tiça, por mcz, ; pqr anno, . .... 
por mez, 120$000; por 811110•· • • • • 

1 :~g~~~ de grupo tJe ci4~ d,e 1 ou 
1 ;440$000 · vi li a, por mez, 1 OO$ppo ; po nnq, 

IV. Secretaria da Relação : , 1 :200$000. 
ecretario, por mez, 605$; por Porteiro- ervente qe gr4po e 

anno, 7:260$000 . cidade c villa, por mez, 100$; pór 
Official, por mez, 477$500; por anno, 1 :2®$000 . · 

anno, 5:720:000. Porteiro- ervente de grupo de 
Amanuense, ppr mez, 268$666 i 1 di tricto, por mez1 72$000; por an-

por anrio 3:220~!)00. · no. 864$000. 
Escrivãq, por !f1CZ, 367$500; por .Server\te de grupo da Capital ..• 

anno, 4:410$000 . por mcz 80$000; por anno, .... • 
Official ele justiça, por mez, 185$ i 960$000. 

por anno, 2:220$000. Servente de grupo de cidade e 
Porteirq, por mez, 180$000; por vi lla, por mez 72$000; por arln0, 

anno, 2:16d$000. 864$000 . 
Continuo, por mez 144$000; por VI _ tnspecção de Ensiho: 

anno, 1:728$000. In pcctor da Capital, por mez .. . 
Servente, por mez, 110$000; por 000$000 ; por anno 7:200$000. 

nnno, 1 :320$000 · tnspectores reglonaes, por mez 
V. Instrucção Primaria: 400$000; por arino 4:800$000. 

Director dé grupo escolar da VIl _ Escola Nor!llal da Capi-
Capital, por mez, 380$; por anho, 
4:560$000. ,,, I: 

Director de escola infanti l da Director, por mez, 800$000: por 
anno ~1 :f> , ;I.$0QÓ . 

Capital, pQr mez, 380$; por anno, Aiudante do director, por mez 
4:560$000. A/V\ h 5 400$000 1 

Director de grupo escolar de 450$uw; pot an o : · · 
cidade ou vill~ . por mez, 330$; por Ptofe sor de llnguas e sciencias, 

3 960$000 l,or mez 550$000; por ar1~o .. ... anno, : . 
Director de grupo escolar de 6·000. 000 . · 

qistricto. por mez,' 22p$; por anno, Professor de artes. pdr niez .... 
2:640$000. 440$000: por ahno 5:2~0$000trl . 

Profe sor da Capital, por mez, Professor de trabalhbs ., anuaes, 
212$000; por an1 o, 2:544$000 . r.or mez 31.5$000; por anno 

Professor de cidade ou villa, por 4: 1.1(1$000. 
mez,198$000; por anno, 2:376$000. Professór de gymna~tica, oor 

Professor de districto, por mez 111 cz 230$000; por anno 2:1M$000. 
155$000; por anno, 1 :860$000. Porteiro. por mez 180$000; por an-

Professpr tecl1nico da Capital, -,10 2:160$000. 
por mez, 345$000; por anno, · · · · · Contintib. por mez 145$000; por 
4:140$000. anno 1:740$000. 

Professor technico de cidade, Servente. oor mez 120$000; por 
por mez. 287$500; por anno,. · · · · :> nno 1 :440$000. 
3.45p$000. PreparadorR. oor mez 120$000; por 

Professor rur~l e coloni ~l. por 00 
132$ 1 584$000 annn 1 :440$0 . mez, i ~or anno, : · Vlll _ Escola Normal de Ouro 

Adjuncto da Capital. por mez, 
120$000; por ann o, 1:440$000 . Finn : 

Ad]uncto de cidade ou vllla, por Oirettor-professor. oor mez · · · · 
mez, 100$; por annó, 1:200$000. M10$000; por anno 4:S00$000. 

Adjuncto de districto, por !nez, P.rofessor-aírxlliar do diràctor, por 
75$000; por anno, 900$000. . mez 350$000; por an'rio\ 4:200$000. 
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• Profe sor de ciencias e llnguas1 por mez 287$500; por anno ••••• 
J :450$000.1 ' 

Profe sor de artes, por m z .. , • 
230$000; por a11n0 2:760$000. 

Porteiro, por mez 120$000; por 
anno I :440$000. 

Continuo, por rnez 100$000; por 
anno 1:200$000 . 

Servente, por mez 72$000; por 
anno 864$000. • 

IX - Externato do Oymnasio 
Mineiro da Capital: 

Reitor, por mez 1 :000$000; por 
anno 12 :000$000. 

Professor de sciencias e linguas, 
por mez 550$000; por anno ..... 
6:600$000. 

Profe so r de artes, por mez, ••. 
440$000; por anno 5:280$000. 

Preparador, por mez 230$000; 
por anno, 2:760$000. 

Secretario, por mez 350$000; 
por anno 4:200$000. 

Amanuense, por mez 230$000; 
por anno 2:760$000. 

Bibliothecario, por mez 230$000 
por anno ~:760$000. , 

Inspector de alumnos, por mez 
215$000; por anno 2:580$000. 

Porteiro, por mez 180$000; por 
anno 2:160$000. 

Continuo, oor mez 145$000; por 
anno 1 :740$000. 

Servente, por mez 120$000; por 
anno 1 :440$000. 
X - Externato do Oymnasio de 
Barbacena: 

Reitor por mez 660$000: por 
ann~ 7:920$000. 

Secretario, por mez 345$000; por 
anno 4:140$000. 

Amanuense, por mez 230$000 por 
anno 2:760$000 . 

Bibliothecario, por mez 230$000; 
nor anno 2:760$000. 
lnspector de · alumnos, por mez ... 
210$833; por anno 2:530$000. 

Porteiro. por mez 180$000; por 
anno 2:160$000. 

Continuo, por mez 144$000; por 
anno 1:728$000. 

Servente, por mez 1·10$000; por 
anno 1 :320$000. 

Professor de sciencia~ e lingua 1 
p r m z 550$000; por anno .....• 
6: o 000. 

Profes o r de artes, por mez .... 
440$0 ; por n11110 5:280$000. 

Preparador, por rnez 230$000; 
por anno 2:760$000. 

XI - Penitenciaria de Ube-
raba : 

Administrador, por rnez 345$000; 
por anno 4:140$000. 

Amanuen e, por rnez, 287$!SOO; 
por anno 3:450$000. 1 

Medico, por mez, 120$000; por 
anno 1:440$000. 

lnspector, por rnez 120$000; por 
an no 1:440$000. 

Porteiro. por mez 120$000; por 
<111110 1 :440$000. 

Serven te, por mez 120$000; por 
811111) 1 :440$000. 

Quarda, por mez 120$000; por 
anno 1 :440$000. 

XII - As istencia a Alienados: 
Director geral por mez 1 :000$000; 

por anno 12:000$000. 
Director de Asylo-Colonia, por 

mez 880$000; por anno .... ... . . 
to : 560$000 . 

Medico alienista, por mez .....•. 
550$000; por anno 6:600$000. 

Economo-almoxarife, por mez 
550$000; por anno 6:600$000. 

Administrador de colonia, por 
mcz 385$000; por anno 4:620$000. 

Escripturario, por mez 310$000; 
por anno 3:720$000. 

Pha rmaceutico, por mez ...... . 
300$000; por anno 3:600$000. 

Amanuense, por mez 230$000; 
por anno 2:760$000. 

Porteiro, por mez 140$000; por 
anno 1:680$000. 

XIII - Escola de Pharmacia de 
Ouro Preto: 

Director-fente, por mez 800$000; 
por anno 9:600$000. 

Lente, por mez 550$000; por an-
no 6:600$000. 

Secretario, por mez 400$000; 
por anno 4:800$000. 

Amanuense, por mez, 180$000; 
por anno 2:160$000. 
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Bibliothecario (auxiliar) 1 por 
mez 120$000; por anno I :440$000. 

Con!;ervador gera l, por mez • , • 
230$000; por anno 2:760$000. 

Porteiro, por rnez 180$000; por 
Ul1110 2: 160$000. 

Continuo, por rnez 145$000; por 
anno 1 :740$000. " 

Servente, por mez 115$500; por 
a11110 I :386$000. 

XIV - Archivo Publico: 
Director1 por mez I :000$000; por 

anno 12:000$000. 
Primeiro official, por mez ..... 

575$000; por anno, 6:900$000. 
Segundo officiat, por mez ..... 

475$000; por anno 5:700$000. 
Amanuense, por mez 350$000; 

por anno 4:200$000. 
Servente,, por mez 96$000; por 

anno, I :152$000. 
XV) - Penitenciaria de Ouro 

Preto: 
Director,l por mcz 825$000; por 

a 11n o 9:900$000 . 
Alrnoxarrfe, por mez 345$000; 

por anno 4: 140$000. 
Amanuense, por mez 230$000; 

por anno 2:760$000. 
Encarrcf!ado do material, por 

mez 120$000; por anno ........ . 
1:440$000. 

lnspector geral, por mez ..... . 
150$000; por anno I :800$000. 

Porteiro, por mez 150$000; por 
811110 1:800$000. 

lnspector ajudante, por mez ..... 
120$000; por anno 1:440$000. 

Servente, por mez 96$000; por 
anno 1:152$000. 

XVI) - Directoria de Hygiene: 
Director, por mez 1 :100$000; 

por anno 13 :200$000. 
Medico auxiliar, por mez ..... 

800$000; por anno 9:600$000. 
Secretario, por mez 605$000; por 

anno 7:260$000. 
Amanuense, por mez 300$000; 

por anno 3:600$000. 
Chimico-auxiliar, "POr mez ..... 

500$000; por anno 6:000$000. 
Desinfectador, por mez 145$000; 

por anno 1 :740$000. 

Continuo, por rnez 145$000; por 
anno I :740$000. 

rv nt , por mez 110$000; por 
anno I :320$000. 

XVII - Policia Civi l: 
Secreta ria da policia: 
Director, por mez I :100$000; 

por anno 13 :200$000. 
Official de gabinete do Chefe de 

Policia, por mez 650$000; por anno 
7:800$000. 

Chefe de Secção, por mez ...•• 
700$000; por anno 8:400$000. 

Primeiro official, por mez ..... 
575$000; por anno 6:900$000. 

Segundo official, por rnez ..... 
475$000; por anno 5:700$000. 

Amanuense, por mez 350$000; 
por anno 4:200$000. 

Porteiro por mez 230$000; por 
anno 2:760$000. 

Continuo, por mez 175$000; por 
anno 2:100$000. 

Servente. oor mez 145$000; por 
311110 1:740$000. 

Photogr:mho. por mez 230$000 
por anno 2:760$000. 

Servi ço medico-legal: 
Medico legista, por mez 500$000; 

por anno 6:0<?0$000 ... 
Medico teg1stn auxJIJitr. por mez 

~00$000; por anno 3:600$000 . 
Escripturario servente, por mez, 
14.1$000; nor anno 1:740$000. 

Delegacias: 
DPlr P.'ado auxiliar, por mez 

700$000; por anno 8:400$000. 
De1Prrado da Capital, por mez ... 

45M.OOO ; oor anno 5:400$000 . 
De1ef!ado da comarca, por mez, 

300$000: por anno 3:600$000. 
Investigação criminal: 
lnve~ti gador fi scal. oor mez, 

330$000: por anno 3:960$000. 
Investil!ador de 1. • classe, oor 

mez 280$000; por nnna 3:350$000. 
Investi Q'ad(,lr de 2. • classe. por 

mP7. 240$000; por anno 2:880$000. 
1 nvesti ~a dor de 3. • classe, por 

,,P7 ?.ll()$000; por anno ....... .. 
2:400$000. 

'nuarda Civil: 
Inspector, por mez 150$000; por 

anno 1 :800$. 



748 

Guarda civil d I . A classe ti cal, 
por mez 200$000; por anno ..... 
2:400$000. 

'uarda civil de 1. • ela se e crl-
pturario, por mez 200$000; por an-
no 2:400$000. 

Guarda civil de 1. • classe, por 
mez 170$000; por ~ nno 2:040$000. 

Guarda civi l de 2. • elas e, por 
mez 150$000i por anno I :800$000. 

Guarda civi l de 3. • classe, por ' 
me~ 130$poo; por an no 1:560$000 . 

Re erva por mez 50$000; por an-
no 600$000. 

Prisõe : 
Administrador da cadeia da Ca-

pital, por mez 200$000; por anno 
2:400$000 . 

Carcereiro da cadeia de juiz de 
Fóra, por mez 70$000; por anno 
840$000. 

Carcereiro da cadeia de Barbace-
na, por mez 70$000; por anno, .. . 
840$000 . 

Carcerei ro , por mez 60$000; por 
anno 720$000. 

XVIII -:- Força Publica: 
Offjcialidade: 
Tenente-coronel, por tnez ..... . 

900$000; ppr anno 1Õ:800$000. 
Maior. por mez, 650$; por an.no, 

7:800$000. 
Capitão, por mez, 550$000; por 

annó. 6:600$000. 1 Primeiro-tenente, por mez, 450$; 
por anno. 5:400$000. 

Seguhdo-tenente, por mez, 400$; 
por anno, 4:800$000. 

Director de musica, por mez, 
300$i por 811110, 3:600$000. · I 

In feriores e soldaclos: 
Sargento aj~dan te, 3$200 - 4$;' 

. por mez, 216$000; por an no, .... 
2:5~2$000 . 

1. o ~a rgent , '2$80p - 4$; po 
mez, 204$; por ann , 2:44R$pno . 

2. 0 
, prgefl tO , 2$400 - 4$: POij 

mez, lQ2$; po r apno, 2:304$000. 
. 3. 0 sq rgep to , 2$ - 4$000 : no ~ 

mez, 180$: por an1 o, 2: 160$000. 
Cabo, 2$000 - 2$500: por mez, 

135$; DOr an no, 1 :620$000. 
Musico de 1. • classe, 2$-2$200; 

por ·mez. 126$000; por a nno,. ~ ... 
1:512$000 . . 

. 
1ut~ico de 2.• classe 1$800 -

2 200; por mez 120 ; p r an no, 
114 o 000. 

Mu ico d 3. • classe, 1$600, ... 
2$2 , por mez, 1 14$000; por an-
no, I :368$000. 

Ansp a da, 2$ - 2$; por mez, 
120$000 por anno, I :440 000. 

oldado signaleiro, 1$ 00 - 2$; 
por mez, 11 4$; por qnno, .... .. . 
1:368$000. 
, oldqdp, 1$500 - 2~.i. por 'llez, 

105 ; por anno, 1 :260$uu0. 

Secretaria dás Flrlanças 

I . Secretaria de Estado: 
pirector, por mez, I :100$; por 

ànno, 13:200$00 . 
Official de gaiJi nete, por mez ... 

750$i p r anno, 9:000$000. 
Consultor juridico, por mcz, ... 

1 :500$; por anno, 18:000$000. 
Ajudante do advogado geral, 

por mez, 650$; por anno, . .. ... . 
7:800. 000 . 

Chefe de :;ecção, por mez, 700$; 
por anno, 8:400$000 . 

Primeiro official, por mcz, 575$; 
por anno, 6:900$000. 

Seglpldo offictal. por mez, 475$; 
por anno, 5:700$000 . 

Amanuense, por mez, 350$000; 
por anno, 4:200$000 . 
Th~:;pureiro, P,Or mez, 950$000; 

por appo, 11 :400$000 . 
Fiel do thesoureiro, por mez, ... 

600$; por anno, 7:200$000. 
Porteiro. nor mez, 230$; por an-

no, 2:760$000. 
Continuo, no r mez, 175$; por 

anno, 2: 100$000 . 
Servente, por mez, 145$; por an-

no. I :740$000 . 
11 . Recebedoria d~ Minas na 

Canital Federal : 
Dircctor. or mcz, 1 :375$; por 

ann o, 16:500$000 . 
Ajudahte. por mez, 800$000; po r 

nnno, !1:600$000 . 
Chefe de secc;fío. por mez, 750$; 

por anno, 9:000$000. 
Primeiro conferente, por mez, .. 

500$; por anno, 6:000$000. 
Segündo conferente, no r mez ... 

450$000 ; por anno, 5;400$000. · 
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Escripturario, por mez, 500$; 
por nnno, 6:000$000. 

Ama nu 11. , 1 or mcz, 450$; por 
anno, 5:400$000. 

The. oureiro, por mez, 850$ O; 
por anno, I 0:400$ O. 

Fiel do th sou r ·i ro, por mez, ... 
600 ; por nn~o, 7:200$000. 

Porteiro, por mez :l50$000; por 
anno, 4:200$ 00. 

Continuo, nor mez 250$000; por 
an no, ~:000 000 . 

Servente, por mez, 180 000; por 
ann I 2: 160$000 . , 

lll . Im prensa fficia l: 
Di rector. no r mez, I :300$; por 

anno, 15:600$000. 
M stre das officinns. 10r mez, .. 

750$: ror 'anno. 9:000 000. 
Caixa-s rretario. POr mez, 600$; 

por anno, 7:2005000. 
Ajudant do me. tr das offici-

nas. DOr rnez 500 000; 1 or anno, 
6:000$000. 

Contra-mestre. nor mez, 400 ; 
por anno, 4:800~000 . . 

Auxiliar do caixa-secretario. nor 
mcz. ~50$; por anno, 4:200$000 . 

Chefe de sal:!. nn•· mez, 350$000 ; 
PO" nnnn. 4:200 000 . 

Officia l. nor mcz, 250$000; por 
anno. 3:000$000. 

"Minas Geraes": 
Auxiliar ele redaccfio. nor mez, 

600.; por ani)O, 7:200 000. 
Encarrenadp da compo. icão, nor 

mrz, 350$; IJOr anno. 4:200$000. 
Pnginndor. nor rpcz, 400$ · por 

anno, 4:8Ú $00Q . 
Impressor. nor mez, 400$; por 

anno, 4: 00$000. · 
Expeditor. nor mez1 350$; por 

anno, :200$000 . 
Chefe de revisão. no r mez, 350$; 

por anno, 4:200$000 . 
Re\ i!lor. por mez, 300$000; por 

annq, 3:600$000. 
Porteiro. por mez, 230$; por an-

no, 2:760$00q. . 
Contin11n. por mez, 175$i por 

nnno. 2: 1()0$01)0. 
Servente. nor me~. 145$000; por 

nnnn, 1:740$000 . 
IV . Arrecadacão pela fronteira: 
Vi gia fisca l de 1. • classe, por 

mez, 280$; por anhO, 3:360$000, 

Vigio fiscal de 2. • elas e1 por 
m z, 240$; por anno, 2:8 Q$0Dp. 

Guarda fi . cnl, por mez, 125 ; 
por anno, I :500$000. 

Além dos vencimen tos, percebe-
rá o vlt(a 6 "i' ~ubré a am:c,-
dação do seu posto fi cal. 

Da arrecadação feita nos pon-
to de ex ravio caberão 3~ ap 1 vi-
gia fi cal elo ,po. to éde e 5 % o 
guarda que a effectu<~r. 

V - Fiscalizaçãd de rendas: 
In pector de rendas, por mez, .. 

600$; por anno, 7:200$000. 
Fiscal de rendas, por mez, 400$; 

por anno, 4:800$000. 

VI - Collectorias: 
Porcentagens sobre a arrecadn-

ào pel:ts collectorias, a dividir en-
tre o collector c o escrivão. na ra-
zão de 315 para aquelle e 215 para 
e 1e: 

I) Collectoria d~ lptí.\ção infe-
rior a 20 .::JC 0$(100 - :!C olo sobre 
a arrecadação até 20:000$000 e 
6 1n sobre o excedente. · 

2) Collectorb de lotação entre 
20 :000$ e 250:000$: - 3:000$000 
de qpota fixa I! mais 6 % sob re a 
arrecadação até 250:000$ e 5 % 
sobre o exçetlente. 

3) Collectoria de lotação supe-
ri or a 250:000$: - porcentagem 
decrescente de 7,2 % a 4 % sobre 
a :urecadação.até 9 lotaçfío e 5 % 
obre o excedente até 330:000$000. 

4,5 % sobre o excedente de . . . . 
330:000$000 até 430:000$000. 

4 1n ob re o excedente de .... . 
430:000$000 a 1 é 530:000$000 . 

3,5 %·sobre ' o excedente de ... ' . 
530:000$000 até 630:000$000. 

3 1n sobre o excedente de ..... . 
630:000$000. ' 

VII . jun ta Commercial: 
Qfficinl por mez, 375 i po ai]· 

no, 4:500$000. 
A1nanuense, por mez, 270$ l por 

anno, 3:240$000 . 
Porteiro, por mez, 180$000; por 

anno, 2: 160$000 , 
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Director, por mez, I: 100$ ; por 
anno, 13:200$000. 

Au xi liar jurídico, por mez, .. .. . 
1 :100$ ; por anno, 13:200$000. 

Official de gabinete, por mez, .. 
750$; por ann o, 9:000$000 . 

Chefe de ccção technica, por 
mez, 850$; por anno, 10:200$000. 

Chefe de secção, por mez 700$; 
por anno, 8:400$000. 

Primeiro official, por mez, 575$ ; 
por anno, 6:900$000 . 

Segundo official, por mez, 475$ ; 
por armo, 5:700$000. 

Amanuensc. por mez, 350$; por 
anno, 4:200$000. 

Desenhista architecto, por mcz. 
600$; po r ann o, 7:200$000. 

Almoxarife, por mcz 475$ ; por 
anno. 5:700$000 . 

Porteiro, por mez 230$000; por 
anno, 2:760$000. 
Continuo, por mcz, 175$000; por 
anno, 2:100$000 . 

Servente. oor mez, 145$000; por 
anno, 1 :740$000. 

11 . Obras Publicas: 
Engenheiro de 1.• classe, por 

mez, 700$ ; por anno. 8:400$000 . 
Engenheiro de 2 . • classe, por 

mrr., 575$ : por anno, 6:900$000 . 
Mestre de obras. por mez, 425$ ; 

por Anno, 5: 100$000 . 
Conductor de obras. por mez, . . 

325$; ·nor anno. 1:900~rJO . 
Conductor de 2 . • classe, por 

mez, 250$; por anno, 3:000$000. 
DesenhistA . por mez, 575$; por 

anno, R:900$00(J. 
111 . Institutos: 
Director do Instituto João Pi-

nheiro. oor mez, 550$; por anno, 
6:600$000. 

Director de Instituto, por mez, 
450~; por anno, 5:400$000. 

Director de Apprendizado. por 
mez. 350$; por anno. 4:200$000. 

'IV. Commissão Geographica e 
Geologica ( Pessoal regulamen-
tar) 

Chefe. por •nez, 1 :650$ por an-
no. 19:800$000. 

Triangulador. oor mez, 770$ i 
por anno, 9:240$000. 

Oeologo, por mez, 770$; por an-
nu, 9:240$000. 

1' pographo, por mez 550$; por 
ann o, 6: 00$00lJ . 

Desenhista, por mcz, 500$; por 
an no, 6:000$000 . 

Esc ri pturario, por mez, 350$000; 
po r anno, 4:200$000. 

V. erviço Meteorologico . 
Chefe, por mez, 770$; por an-

no, 9:240$000 . 
A sistente, por mez, 550$; por 

ann o, 6:600$000 . 
In pector, por mez, 440$000; 1~o r 

anno, 5:280$000. 
E cr ipturario, por mez, 350$000; 

por anno, 4:200$000. 
Auxi lia r, por mez, 230$000; por-

anno, 2:760$000. 
Observado r, por mez, 207$; por 

ann o, 2:484$000 . 
Dac tylographo, po r 180$; por 

ann o, 2:160$000 . 
Se rvente, por mez, 145$; por an-

nu, 1 :740$000. 
VI . Terrenos diamantinos: 
Secretario, por mez, 230$; por 

.:ln no, 2:760$000. 
Sala das Commi ssões do Sena-

do, 8 ·de setembro de 1923. - Ba-
si lio de Magalhães.- Valladarcs 
Ribeiro.- Getul io de Carvalho. 

Do projecto n. 6-,1, sobre feiras 
de gado 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Geraes decreta: 

Artigo 1. o E' o governo auctori-
zado a supprimir as feiras de gado, 
que forem desnecessarias, incorpo-
rando o respectivo imposto no de 
exportação, podendo conceder o uso 
dos edifícios, curraes e balanças 
das ditas feiras ás municipalidades 
que se proponham a mantel-as, sem 
o nus para o Estado. 

Artigo 2 .O Revogam-se as dispo-
sições em contrario. 

Sala das commissões, 8 de setem-
bro de 1923 . - Basilio de Mal!.a-
Ihães. - Valladares Ribeiro. - Ge. 
tu li o de Carvalho. 
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Do projecto n. 6.8, sobre maleria 
judlciarla 

O Congr sso Legi lntivo do Esta-
do de Minas Oeraes decreta: 

Artigo I . o Competem aos juizes 
de direito, na comarca de primei-
ra entrancia e aos juize rnunicipaes 
nas comarcas de 2. • e 3. • entran-
cia , bem como nos termos anne-
xos, a abertura, encerramento e ru-
brica dos livro de commerciantes 
e o regi tro das firmas comrner-
ciaes . 

Art. 2 .o Nos arrolamentos a sim 
como nos inventarias, o juiz prepa-
rador c o e crivão perceberão os 
emolumentos de que trata o art. 3 .O 
da lei n. 7'J2, de 14 de setembro de 
1920, desde que o monte seja supe-
rior a 5:000$000 . · 

Arti go 3. o Em todas as causas cí-
veis e orphanologicas, perceberão 
os officias da justiça 2$000 (dois mil 
réis) de custas pela conducção de 
autos, toda vez que estes sejam con-
clusos ao juiz, nada, porém, caben-
do aos escrivães, quando estes fi -
zerem as vezes daquelfes. 

§ 1. o No termo de remessa o es-
crivão mencionará o nome do of-
ficial conductor dos autos. 

§ 2 .O Os emolumentos concedidos 
ao offlcial de justiça, pela condu-
cção de autos conclusos aos ,iuizes 
não poderão exceder de 10$000 
(dez mil réis) em cada feito. 

Artigo 4 .O Revogam-se as dispo-
siçõe sem contrario. 

Sala das Commissões, 8 de setem-
bro de 1923 . - Bm;ilio de Maga-
lhães . - Valladares Ribeiro. - Ge-
tulio de Carvalho. 
Do projecto n. 6-C. sobre a Caixa 

Beneficente dos Funccionarios 
· O Congresso Legislativo do Esta. 
do ele Miuas Geraes decreta: 

Art .1 ." Fica o governo auctorl-
zado a remodelar. desde já, a Cai· 
xa Beneficente dos Funccionarios 
Publicas com ou sem cxistencia au-
tonomn, observando as seguintes ba-
ses: 

a) - ·a subvenção annual do Hs· 
tado em caso algum excederá o to. 
tal das contribuições dos socios no 
mesmo anno; 

b) -as contribui ções dos socios, 
que poderão er elevada , recahirão 
sobre a importancia do peculio me-
diante taxas progressivas, com urna 
taxa addicional para os que perce. 
be rem uma remuneração mensal de 
um conto e duzentos mil réis ...•. 
(I :200$000) para cima, emquanto 
forem considerado funccionarios 
ptiblicos ; 

c) - serão restituíveis as contri. 
buições pagas pelo funccionario 
posto em disponi bilidade irremune-
rada, ou que tenha perdido o cargo 
em virtude de ua suppressão. 

d) - a administração dos nego-
cios da caixa será confiada a urn 
conselho de cinco membros effecti-
vos e supplentes, escolhidos dentre 
os socios domiciliados na capital, 
sob a presidencia do consultor ju· 
ridico da Secretaria das Finanças e, 
em seu impedimento, de um socio 
designado pelo governo. 

Art . 2. o No regulamento que for 
baixado para execução do que está 
auctorizado, serão consignadas to-
das as medidas convenientes aos ne-
gocias da caixa, ficando facultadas 
outras inscripções ainda não per-
mittidas, podendo ampliar ou redu-
zir prazos, e serão especificadas as 
attribuições do Conselho Delibera· 
tivo e seu presidente. 

Art. 3. o Reverterão em favor da 
viuva do contribuinte da Caixa Be-
neficente da Força Publica as quo-
tas das filhas que se casarem e dos 
filhos que attingirem maioridade ou 
se emanciparem e, bem assim, dos 
que fallecerem. 

Art. 4 .o Por morte do official 
que esteja quite com a Caixa Bene-
ficente, concorrerá esta para a des-
pesa de ILlcto dos parentes que tive-
rem direito á pen ~iío com a somma 
de cento e cincocnta mil réis 1até o 
posto de capitão e,de duze11'tos mil 



réis quando se tratar de offioial .de 
patente uperier. 

§ 1. • i ó falleêitld fot Inferior o 
auxilio se rá de se senta tnll réis, e 
de quarenta mil ré i ~ quando fOr 
praça de menor categoria. 
· § 2. • Estes bendi cio são e'xten. 
slvos aos parentes do contrlbuin. 
tes já excluídos do serviço da Força 
Publica. 
1 A'rt. 5. o Os funeraes do contri-
buinte que não deixa r herdeiros se-
rão feitos a expen as da Caixa Be-
neficente, en~o para official . tre-
ílentos mil réis e para praças de 
prét cem mil réis. 

Art. 6. o O mllitàr que fallecer em 
diligeneia do serviço publico, antes 
qe concluiqo o noviciado a que , se 
refere o art. 235 do regulamento 
h. 3.603, de lO Çe j~nho de )91 2, 
fica equipa rado aos que houverem 
terminado · t;~l , noviciaqo, para os 
H feito do predito regulam~nto. 

Art. 7. 6 A' vi uva e, por morte 
delta, aos filhos menores e filhas 
solteiras do militar que vier a fal-
l ~ce r ante's de concluído o novicia-
do de que trata o art . 235, referido 
na disposição anterior, serão re~ti
tuidas as contribuições por etle fei -
tas á Caixa. 

Art. 8." ' 0s membros natos do 
Cbnselho admlnisttativo da Caixa 
Benef ice1itc, a que se refere o art. 
247 do regulamento h. 3. 607, de 
10 de junho de 1912, que uão forem 
militares, poqerão fazer parte della 
si o requererem, indicando na peti-
ç~o a pnfent,e qUe pref~rirem para 
esse fim. Podet4 ta mbcm fa zer 
par.te ~a n1 esma Caixa .Beneficente 
o ~irector de muslcri da Força Pu-
blicil. com pil tente correspondente 
ao posto de 2. o tenente. 

Art . ~ . o Revoga tn-se as disposi-
ções em contrario. , 

Sala das cotilmissões do Senado, 
8 ti setembro de 1923. - Basilio 
Jie Magalh~es. - ynlladares Ri-
H~Ir : - Oetulid de Carvalho. 

Sobre o projectó n. 6-b, sobre cotl 
cessões dé ll~enças 

C hgresso L gislatlvo de Mi-
nas Geraes decreta: 

ML t. • s delegá dos de policia 
remo ido entrarão em exercido 

dentro tio prazo de tr ln a dias, sem 
dependencia de novo tltulq e com. 
promisso. E se lmlzo potlerá ser 
prorogado pdr mais trinta dias, na 
fótma do al'ti~o anterior. 

Mt. 2. o O delegado de poliCia 
removidos continuarão a perceber o 
brdehado corr spohdente aos laga-
res que tleixarNn durahte o prazo 
flxadb pilta as tlmirem o exercicio. 
Nada perceberão, porém, duràrite a 
prorbgação do prazo. · 

Pa ragraphb uni co . Nas faltas e 
impedimentos dos delegado diplo-
mados, as nttrlbui ões que lhes 
competem serão exercidas por seus 
substitutos legacs. que perceberão 
m ' ta de dos vencimentos que coube-
rem aus substitutos, quando a sub-
stituição for por motivos de va ga do 
cargo ou ~a licença dos effecti. 
vos. 

Art. 3.0 O Chefe de Policiá po-
derá ctJnceder li cença ás actutorida. 
eles policiaes e carcereiros até ses-
enta dias com metade dos venci-

mentos até noventa dias . · O 
Secretario do Interior até no-
venta dias com metade de venci-
mentos e at- seis mezes setn venci-
mentos; sendo por maio t tempo, é 
ela comp tcncia do Presidente do 
E ·tado. . 

Art. 4. o O commandante Geral 
da Força Publica poderá conceder 
licenças aos officiaes e praças da 
mesma até 60 dias, com metade dos 
vencitnentos, ·c até 90 ·dias, sem 
vencimentos; o Secretario do lnte· 
rior, por 90 dias, com vencimentos, 
c, sem vencimentos, até 6 mezes; 
sendo por maior tempo, é da com-
pe t~ncia do Presidente do Est~do .. 

Art. 5. o Revogam-se as dtspost. 
çfícg em contrario. 

S. das Commlssões do Senado, 
8 de setembro de I 923. - BasilhJ 

753 

de Magalhães. - Valladare Ribei-
ro. - Getulio de Carvalho. 

Dispen ndas as form alidades re. 
gimenta s, a requerimento do m • • 
tno senhor, ntram immediatament'o! 
em di cus ão, endo approvadu-. 
sem debate e as redacções, as 
quae vão a copiar-se para serem 
remettldas á Camara do r . De-
putado . 

Pa a-se á 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
Entram em 3. • di cussão, com 

as emenda. approvadas em 2. •. o 
seguinte: 

1923-PROJECTO N. 5-CAMAI<l\ 

fixando a de pesa e orçando a 
recei ta do Estado para o exerclcio 
de 1924 (*) , 

0 SR. BASILIO DE MAGA-
!J~ ES: - Mando á Mesa, sr. Pre-
idente, as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 
Artigo. Quando vaga r o carg:> 

~e prurl10tor de justiça ou este ~e 
licenciar por mais de 30 dias, a no-
meação do seu substituto interi.10 
compete ao Secretario do ln ~e
tlor. 

Sala da~ Commlssões, 8 de setem-
bru de 1923. - Basilio de Maga-
lhães. - Alfredo Catão. - Valia-
dates Ribeiro . 

N. 2 
Accrescente-se onde convier : 
Arti go. Fica o governo auctortza-

do a crear J)as comarcas de 2• en-
trancia , desde que o exija o movi-
mento forense, mais um officio de 
tabcllião e escrivão do judicial e n >-
tas, fazendo livremente as primeiras 
nomeações. 

, (•) Vide a integra do proj·~e lo e 
das emendas na acta da sessão an 
terlor. 

Sala das Comml s es, 8 de setem. 
bro de I 023. - Ba!lilio de Maga. 
lbães. - Valladares Ribeiro. - AI. 
fredo Catfto. 

Lidas, entram conjunctamcntc em 
discussão. 

O R. ALBERTIN DRUM-
MONO. - Solicitei de v. ex c. a 
pnlavrél, sr. Pre i dente, para cn. 
viar á Me a uma emenda assim con-
cebida (12). 

A emenda, r. Prc iden te, parl!-
ce justificar-se p!!los eus proprio:1 
termos. 

Effcctivamente, si um individuo 
foi li cenciado pela Directoria de Hy. 
~iene do Estado e poudl' trabalhar 
com a sua philrmacia durante dez 
annos, não ha razão para se Ire ne. 
gar a vitaliciedade dessa licença. 
Quem exerce uma profissão pelo t:S· 
pilço de I O anno é natural que t~
nha no fim desse tempo mais prati-
ca no officio do que quando pleiteou 
e ol>teve a licença dn repartição 
competente. 

Além dis o, sr. Presidente, a 
emenda proporciona um pequeno au-
gmento da receita publica, porquan-
to cada pharmaceutico li cenciado 
pagará o emolumento de 500$000. 

Creio quo bastam essas palavr t 

para justificar a emenda. (Muita 
L m!) 

Vae á Mesa é lida e entra con-
iunctamente em discus!:ão a se. 
gltintc: 

EMENDA N. 3 

Ao orçamento. 
Onde convier: 
r ;ra t:rorogado até 31 de dezem. 

bro do corrente anno, o prazo con~ 
c·!d1cio iJelil lei 677, de 1916, a,rt. 
f. ··. ai., aos praticas em pharmacia, 
já licenciados, que requeiram nesse 
prf!ZO a sua vitaliciedade, na fórma 
d·a lei cit . c mediante o pagamento 
da taxa de quinhentos mil réis ..... 
(500$000) . 

S. das Sessões do Senado, 8 de 
setembro de 1923 . - Moreira da 
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Rocha. - Atucrtino Drummond.-
Aifr d atíio . 

R. HIBEIR DE OLIVEIRA. 
(Sem a revisão do orador) -- Pedi 
a palavra para nviar â MC'~a algu-
mas emenda por parte da commls-
são de inança . 

A primeira manda transplantar 
da verba 33 da S cr t~uia do In te-
rior, a im portancia ahl con ignada 
ao Asylo S. Luiz, d C:~c té, para o 
numero 2, letra A, da mesma ver-
ba. 

a menda não traz augmento 
de despesa, porquanto apenas man-
da supprimir 5:000$000 qu e, por 
en~ano e acham defcrido5 c; 1 du-
plicata ao J\ sylo . Luiz de Cacté, c 
addicional-os á ve rba destinada ao 
A&ylo Affon o Pcnna, de ·ta Capi-
tal. 

A segunda manda supprimir o art. 
34, e o motivo é que a materia con-
templada nesse artigo já foi inclui-
da no projccto que trata do augmen-
to de vencimen tos do funcciona lis-
mo. 

Pas o agora, sr . Presidente, a 
man ifestàr-me sobre algumas das 
emendas apresentadas ao projecto 
em 2. • discu são e na sessão dr 
hoje. 

A commisssão pede a rejeição das 
emendas ns . 35 e 36, por entender 
desneccssarias as providencias ahi 
tomadas. 

Pede tambem a rejeição da emen-
da n. 8, do r . Basilio de Maga-
lhãer., visto já estar isento do im-
posto o alcool desnaturado. 

E' contra ri a á emenda n. 12, do 
nosso illustrado collega, sr. Valia-
dares e estima ria merecerdes. exc. 
a fineza de a retirar .. . 

O sr. V dlladares Ribeiro. --Pre-
fito qlle ella cá ia. 

O sr. Ribeiro de Oliveira . - A 
emenda 39 tem tambem parecer 
co nt r:~r i p da commissão, embora se-
.ia tinta emenda sua . Mas, é qu e, 
iendo-se supprimido o auxilio que , 
se concedi a a uma escola cpngenere, 
acha a commissfio nao dever fazer 
cxcepção, concedendo-se a umà c 
não a outra. ' ' · 

A commls ao acon lha e tualmen-
te a r jeição da emenda n. 47, o-
bre o Lyceu d Art s fficio de 

ur Pr to. E tamos informado de 
que niio ha necessidade de fi gurar 
es. e dispo. itivo no orçamento, por-
que o g venw pela verba da Jnstru-
cção Publica pó de satisfazer a e sn 
d • 'I esn, não havend , porta nto, pre-
julzo algum para c!ise c tabeleci-
menlo. 

O sr. Camillo de Brito . - Então, 
podem-se supprimir todo os auxí-
lios relat ivos a estabeleci mentos de 
ensino , 

O sr. Ribeiro de Oliveira. - Com 
relação ~o Lyceu de Ouro Preto, é o 
que me compete in fo rmar. 

Quantos ás emend:ts apresen tadas 
na es ão de hoje, tenho a dizer, 
succintamentc, que a duas primei-
ras, do sr. senador Basilio de Ma-
galhães, têm o assen ti mento da co~
mi ão. Ambas vem consultar os m-
teresse da justiça. 

A offerecida pelo sr. senador Al-
ertino Drummond, porém, não pó-

de ter in fe li zmente a mesma sorte, 
pois tra ta-se de materia de hygiene 
c só á repartição competente cabe-
ria informar .a respeito, de confor-
midade com o seu regulamento. A 
commissão, de momento, não· tem 
dadoo que possam oriental-a em 
sentido favo ravel á emenda. 

Em todo o caso, o Senado delibe-
re como achar mais justo . 

São e ·sas, sr . Presidente, as ob-
ervações que tinha a fazer sobre as 

emendas apresentadas . (Muito bem! 
Muito úemf) 

Vão á Mesa, são lidos e entram 
conjunctamente em discussão as se-
guintes 

EMENDAS 
N. 4 

J\ verba 33 - Secretaria do In-
terior - on de se diz - Asylo S. 
Luiz de Caeté - di ga-se - Asylo 
Affonso Penna da Capital, elevando-
se a 11 :000$ a ve rba da ·letta A, n. 
2, da verba · 33, sem prej uizo do n. 
4, letra D. 
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ala das commi. ões, d setem-

bro de 1923. - l~ibei r de llv i-
ra. - etu lio de Carvalho. 

N. 5 
Ao mt. 34 - Supprima- e. 
S:tla da sessrie , 8 de etembro 

de I 23. - Ribeiro de li vei ra. -
Getu lio de Carvalho. 

O SR. L EV I D COELHO. -
Pedi a palavra, sr. Presidente, para 
enviar á Me a a eguin te 

EMENDA N. 6 
Sub-emenda á emenda n. J 4. 
Ao art. accrescente-se. 
Depois das palav ras - na cidade 

de Ubá - ficando extensiva a e se 
i:1 titulo a auctorização constante do 
art. lO da lei n. 752, de 27 de se-
tembro de 1919. 

Sala das sessões, 8 de setembro 
de 1923. - Levindo Coelho. - J. 
Montandon. - Miguel de Lanna. 

Lida, en tra con junctamente em 
di scussão. 

O SR . GABRIEL SANTOS, ob-
tendo a palavra, justifica ligeira-
me nte e manda á Mesa a seguinte 

EMENDA N. 7 
Aocrescente-se on de convier: 
A As ociação Catholica do Tra-

ba·lho - - 2:000$000. 
ala das . e sões, 8 de setembro 

de 1923.- Gabriel Santos . -C:t-
millo de Brito.- Moreira da Ro-
cha. 

O Sn. PRESIDENTE;- A Me-
sa não póde receber a emenda do 
nobre senador, visto importar em 
augmento de de pesa e o Regimen-
to prohibir, em terceira discussão, 
a apresen tação de emendas nesse 
sentido. 

O R. GABRIEL SANTOS (pela 
orriem) diz que íÍ vista da obser-
vação do sr. Presidente, não lhe 
cumprindo senão acatai-a, 1·equer !I 
retirada de sua emenda. 

E' retirada. 
A. S. - 48 

R. CAMILL DE &RITO !-~ 
r. President , 0 111 grande pe ar 

vi a illu ·trnda com missão. depois 
d • ter apresentado um a emenda 
relativa ao Lycru de J\rt !I e Of-
fi ·it,s de uro Preto, pedir a ua 
rcj içflo na essão de hoje. Como, 
pNém, tenho em muita conta 1111 
palavras do nobre relator, peço aos 
Qrs. tachygraphos que façam pu-
blicar que a cornmissão se oppO:z 
a e ·sa emenda ob a allegaçiio c.Je 
lJue não er::: neces aria a inclusão 
uo aux:ii o :•o Lyceu de Ouro Pre-
to, vi to h · o governo auctoriza-
.,ão p:Hí!. dt> ntro da verba da lns-
trucção f'ubli ca, attender áquelle 
estabelecimento . Quer isso dh.: r 
que elle não ficará sem o auxilio; 
vac r ccbel-o por uma outra verba 
que já consta do orÇamento. 

Aproveito a occasião, sr. Pre-
sidente, para offerecer uma emen-
d., sobre aa fc:i ra · livre . Es a pó-
de ser pt>rfeitamente accei ta pela 
commissão, visto como não au-
grnenta despesa, como a do sena-
dor Gabriel. 

.o evo accen tuar que o ex mo. sr. 
dr. Raul Soares, na sua mensagem, 
~cha que as feiras livres devem ser 
decretadas em b~neficio do povo. 

A emenda é a seguinte: (U). 
(Muito hem!) 

Vae á Mesa, é lida e entra con· 
junctamen te em discussão a ie-
4;llinte 

EMENDA N. 8 
0Itde convier, acc r.escente-se: 
A's feiras livres são concedidos 

os seguintes favores: 
I . • isenção do imposto de in-

dustria c profissão sobre o com-
•nerdo de mercadorias expostas á 
venda nessas feiras . 

2." isenção do imposto de via-
ção aos fa zendeiros mahiculados, 
nos dias destinados ás vendas .. 

Sala das commissões, 8 de se· 
tembro de 1923.- Camillo .de Hri-
to .- Passos Maia.- Basilio de 
Maga lhães . 

O SR . RIBEIRO DE OLIVEI· 
RA: - Sr . Presidente, a emenda 
apresentada pelo nosso i.Uus~rado 
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collega, sr. Camlllo de Brito, in· 
felizmente niio póde er acceitn 
pel11 commlssão, pol trata de lsen-
çiio de imposto e outro favor~ , 
que vêm de certo modo diminuir 
a receita publica. 

Além dis o, essa emenda con· 
tém materla omplexa, que deman· 
daria maior e tudo, o que n com· 
ml ão neste mom nto não pod ria 
fazer. 
· l:1 (Tia outra razão é que, pelo 
anenos no Rio de janeiro, a pratica 
tem demonstrado que as feiras li-
Vres não trazem nenhum resultado 
C)IJ beneficio ao publico; são em 
favor a pena dos negociantes. 

fedirln, portanto, ao nobre se· 
nado r que retirasse a emenda. 

(Muito bem!) 
O SR. CAMlLLO DE BRlTO:-

Sr. Presidente, eu não porei duvi· 
da em retirar a emenda, mas de-
vo, entretanto, salientar que extra-
nho muito não tenhamos feito na· 
da contra a carestia da vida, e 
quando se apresenta uma medid <J 
visall'do de certo modo o baratea· 
mento dos generos de 1 . • neces· 
sidade, pede-se seja retirada da 
dlscussãoQI 

Sou de opinião contraria á da 
commissão; entendo que as feiras 
livres podem afastar, em muito, a 
carestia actual. 

O sr. Ribeiro de Oliveira : -
Não sou contrario ás feiras li· 
vres. Disse apenas que no Rio el-
las deram resultado negativo. 

O sr. Camilla de Brito: - Ahl 
si não é contrario, fico muito sa-
tisfeito, porque isso quer dizer que 
v. exc ., ao menos para o an.1o, 
concordará commi go, para institu-
irmos as feiras. 

O povo ficará confiante, pelo 
muito que lhe merece a palavra de 
v. exc . 

Então, requeiro a retirada Uél 
emendél . (Muito bem!) 

E' retirada. 
O SR. ALBERTINO DRUM· 

~OND (pela ordem):- Requeiro, 
por minha vez, sr. Presidente, a 

retirada da emenda ha pouco apre-
ntadn por ITilim e pelos r . se-

nador Moreira da Rocha e AI-
f r do Catão. 

in guem mais pedindo a pala· 
r a, nccrra-se a discussão. 
Procedendo-se á votação das 

emenda de 2. • di cussão, são r~
jeitada a de n . 8, 12, 35, 36, 
3 e 47, e approvadas as demais. 

Proc~ rll!r,do-se, em seguida, á 
vo tnç~o da emendas hoje apr~
sen tada , são approvadas as de 
n . I, 2, 4, 5 e 6, sendo retira-
da pelos seus auctores as de ns. 
3, 7 c 8. 

Procedendo, fin almente, á vota-
ção do projecto, ~ o mesmo appr•>· 
vndo. n qu al vae á commi são de 
l~ t:rlac·~oão, com as emendas appro· 
vr.da". 

Declaração de voto 
O SR . OL YMPIO MOURÃO 

(pela ordem) , pede fazer constar 
da acta que votou contra as emen-
das ns. 1 e 2. 

O SR . PRESIDENTE:- Cons-
tará da acta a declaração do no-
bre senador. 

5n tra em 2. • discussão, por ar-
ti gos, e é approvado sem debate, 
Q seguin te 

1923 - Projecto n. 6, do Senado 
Art . I . o Para facilitar a orga-

nização do credito rural no Esta-
do, fica o governo auctorizado a 
prestar ás Caixas do Systema Raif-
feisen que se fundarem, favores e 
auxi lias indirectos, como sejam 
isenção de todos os impostos, in-
clusive o de novos e velhos direi-
tos no contrattos que ~i1.erem, 
f·ornecer-lhes livros em branco, ca-
dE·rnetas de cheques e deposito', 
!mpressos para sua fundação e 
propagand él, publicação de esto-
.tutos e cditacs no o.rgam 
official, media,nte requisição da 
ecretaria da Agricultura, ces-

s~o provisoria e temporada qe 
cornmodos para realização das as-
scmblééls e reu niões da d\rectorfa 
e mesmo de predio para seu fun-
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ccionamento, emfim quaesquer ou-
tros auxílios c favores que não se· 
jarn ern dinheiro. 

Art · 2 · • s es auxí lios e favo-
res serão concedidos as caixa que 
e fundarem em apitai injcinl 

sob a . gar~ n tia da re ponsabilida~ 
de sol rdana c illimitada do seus 
socios, nõo remunera rem a sua 
directori a senão com vencimen to 
a u ct~riza~os e fixados pelo gov r-
no, mclurrem nos seus estatutos 
um artigo pelo qual em hypothese 
alguma possa haver dividendo ou 
voltar m os saldo aos associados 
e di pondo que, no caso de dissol-
ver-se a Sociedade, o seu fundo de 
reserva seja depo itado na caixa 
cen tral regional de cr dito a que 
~;c ache a mesma federada ou :.i 
Jla0 existir essa CaiXa Central, I em 
banco que gose de garantia do 
governo á disposição de nO\'a 
caixa do mesmo typo que venha 
em qualquer tem po a se r fundada 
no logar, r. adopte os mesmos es-
tatutos . 

Art. 3. o Esses auxilies e favo-
res especificados no art. I . •, ~e
rito concedidos não sómentc ás cai-
xas locaes, como ainda ás caix:1s 
centréiJes de credito que federarem 
I O ou mais caixas locaes . 

Art . 4. • Esses auxilias e favo-
res serão de preferencia dados ás 
Caixas Raiffeisen, fundadas em 
município que lhes concedam egu:tl-
men te favores, de producção agri-
cola desenvolvida e em que não 
ex istam fi li aes de bancos ou ou-
tros estabelecimentos de credito. 

Art . 5. o A concessão de favo-
res e auxí lios especificados no art. 
I .", caberá á Secretaria da Agri-
·Cutlura, que fará, por todos os 
meios ao seu alcance, uma propa-
galf1da activa, methodica e constan-
te das Caixas Raiffeisen, procu-
rando convencer os agricultores 
elas vantagens des, as cooperativas 
de credito e instruil-os obre a or-
ganização e fl man utenção desses 
institutos, promov ' ndo assim o 
desenvolvimento do l:~ pirito coopc- I 
r ativista em Minas. I 

Art. 6." Para gosar de auxílios 
c favores do E tado, salvo os ne-
ce~sario á fundação, deverão t\S 
ca1xa ruracs regi tra r os eus es-
tatutos na Secretaria da Agricul-
tura . 
_Art . 7. • Revogam-se as disposi-

çues em contrario. 
ala das Commissões do ena-

do, 27 de ngo to de 1923. - Viei-
ra Marques . 

Fica sobre a me a para a ordem 
dos trabnlhos, a requerimento. 

Urgencfa 
O SR . t .• SECRETAHI O obtcn 

do urgcncia , procede á leitura de 
11111 offil'io da Camara dos Deputa-
doB, remettendo o segui11te: 

1023 - PROj ECT N. 9 - CA-
MARA 

Dispüc sobre o aproveitamento das 
mina · e dá outras providencias 
O Congresso Legislativo do Esta· 

do de Mi nas Geraes decreta: 
Art. I. o Pica regulado por esta 

lei o aproveitamento das minas ou 
mincraes que se encontrem: 

a) em terrenos de dominio do 
E' tado; 

b) em terrenos devolutas do Es-
tado qu e já foram ou forem vendi· 
do com reserva das minas; 

c) nos leitos dos rios publicas es-
taduaes; , 

d) em terrenos de pleno domínio 
particu lar, que forem desapropria-
dos por ultilidél de publi ca, na fórma 
da legislação vi gente. 

Art. 2." Na venda de suas ter-
rm; o Es tado reservar- c-á sempre o 
domln lo das minas que nellas se 
t.:on heçam ou venham a descobrir-
!:ie. 

Art. :L" O governo do Estado po-
derá permittir que se proceda a 
pesqu izas de substancias mineraes 
uteis ou conceder, independente-
mente de concorrencia publica, a 
exploração de jazidas de proprie· 
dade do E tado ou situadas em ter-
renos particulares desapropriados, 



Art. 4." Con!lideram-sc p •sq uizas Art. 13. Pnra lic nça de p .'· 
todos oR trabalh s que vi ·:w1 veri- j quizas u com: ·~s~ o d~ xploração 
fica r a existcncia ou a capacidade de jazidas em !erras afo rada ou 
cconurnica uc uma jazida, desd' vcndidns com rcscrvn dn propric-
simples rec nhecimcnto c excava· dade das minas pelo E~!ad , cxigi-
çõe supcrficiacs ale as sondagen rá o governo J'HOWI de acc rdo fci-
c !Jerfuraçõc de poço c galerias. to en tre o pr·etendente e o fo reiro ou 

Art . 5. " A licença pa ra pe quizns P.rop rietario _da supe.rfici.c ou depo-
será dada por de pacho da ecreta- s1to de cauçao em dn1h 1ro que gn-
ria da Agricultura. ranta o pagamento das ind ·mniza-

Art. G. " O candidato de v r á r e- ç?es a que .o ~o reiro ou o proprieta-
qnerer a licença ao Secreta rio da no t nha direito· • 
Agricultu ra precisando a área do ~rt · 14: .. pretendcnt. ~. ex plo-
t rreno ou extensão do trecho de raçao defnu hva de uma 1az1da de-

. rio em que de cja faze r pe qui zas . verá :equerer ~ co n ces~~o. ao Se-
Pa ragrapho un i co . A área não c re t.a ~IO da ~gncu l tur~, 1nd1cando a 

poderá exceder de 100 hecta r s, nem poslçao pre~ l sa da ~1111a ~ent ro da 
de 40 ki lometros o trecho do rio, área r quenda, as d1mensoes e con-
medida a extensão segun do a cor- frontações de ta· 
rente . Art. 15. requerimento deverá 

Art . 7. • O. trabalhos relativos ás ~~!.r a~ompan.hado d~ ~mostras do 
pesquiza s · poderão ser iniciados '. 'tn eno colhido. na JaZida c de ~m 
depois de recolhida aos cof res pu- cs udo sum":lano do. ter reno, fe1.to 
blicos a taxa arbitrada no despacho l~.or engenheiro de rm.nas ou p ro ~r s-
que houver concedido a licença. slonal de compcterlCia reconhecida 

. pelo governo . 
~rt . 8. " O prazo para pesqlll zas Ar t. 16. Dentro de 15 dias con-

ser~ ele um anno! y rorogavel por tados da entrada do requeri~ento , 
rn a 1 ~ um ann o, a JUIZO do governo, serão publicados editaes por 30 dia. 
mecll ante ~agamento ?a nova t~xa · no jornal official do Estado, convi-

Ar! · .9. A.os pc qtu zado.res nao é dando para apresentarem suas re-
perm1tt1do d1 spor, salv? l1 cen.ça do clamações os inte ressados a quem a 
governo, ?as su bsta ~ c 1 as re!' r a das concessão possa prejudicar. 
nas pesq lll zas, e, obtida a. ltcença, Art . 17 . Em egualdade de d'--o "I" d d t d d b - con ' ~ o pro uc o a ven a c a era o ções _caberá preferencia para a con-
dO Estado· cessao : 1 . •) a quem holl\•er feito a 
~rt . l_ü. Quaná? ~ área das pes- pesqu izas em virtude de li cen ça~ 

qu1zas for de dom1n1o pleno do Es- 2. •) ao proprietario das terras em 
tado, yodcrão se r apro~eita dos ~s qu.e se achar a jazida; 3.•) ao desco-
matenaes de construcçao e maclet- bndor que houver manifestado em 
r~s nclla e.xistentes, que. fo rem i~- tempo sua descobert a ao governo; 
cll spen ave1s aos respecti vos serv1- 4. •) ao explorador de mina conge-
ços. nere em plena lavra . 
. ~rt.'. li. Si as P,esquizas .forem . Ar t. 18. Frndo o prazo marcado, 
t n f ru c tlf~ r as, deve ra o pesqu1 zador St houver reclamações ou estas fo-
comm.unlca r ao governo o resultado Jem co nsideradas improcedentes, 
nega t.1vo úos traba lhos e ela r e ·tes poderá a concessão ser feita por 
por f111d os, repondo as cansas '' H\ decreto do Presidente do Estado em 
sen estado ~111te r io r •. fe.chanc o os po- qne se mencionarão a n a tnrez~ da 
ços e· galenas, res!itu111do as. aguas ~u ~sta n cia mineral, a situação da 
a~ seu cn ~so natural, se ass1m lhe Jaztda e a extensão do terreno ou 
for determ111 aclo. trechos do rio concedido. 

Ar t. 12. Si ao fim de 11111 ar1r1o Art 19 A t d 1 . . n cs c avré\J'-se na 
o pcsqui za clor nfio houver inici ado Secretaria el a Agricultura o termo 
os trabalhos pcrclcrú o dir ·ito á li- ele conc.cssi'ío, se rá leva ntada a IJian-
ccllça. f la e e1ta a dema rc:~ç5o da mina, 
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correnú as de pesas por conta do I brevivente; 2. 0) uccessão commcr-
oncessionario, -1 inl. 

Art. 20. t r mo de concessão 
determinará: I .") a área concedida; 
2. ") a natureza da substancia mi-
neral a xplorar; :L ") o prazo da 
concessão; 4. •) o prazo para inicio 
tios trabalho ; 5. •) s favo res con-
cedidos; 6 . ") os onus impostos ao 
conce siona rio; 7 ." ns penalidades 
Jegacs em que o conce ionario po-
derá incorrer. 

Pa ragrapho un ico . prazo va-
riará com a importancia dtl explo-
ração e não poderá járnais exceder 
de 60 anno , endo ele 12 mezcs o 
prazo para inicio dos trabalhos. 
prorogavel, em ca o de força maior, 
a juizo do governo . 

Art. 21. Não se a signará o ter-
mo de conces ·ão sem o deposi to, em 
dinheiro ou apolices do Estado, de 
urna caução, que o governo arbitr -
rá de accorelo com a impo rtancia da 
concessão e que subsistirá até o fim 
do prazo do contracto para garan-
tia de sua execução. 

Art. 22. O governo poderá im-
pôr as penas de multa até 2:000$ e 
de caducidade da concessão, nos 
termos do regulamento que expe-
dir. 

Art. 23. Decretada a caducidade, 
perderá o concessiona ri o a caução e 
as quotas com que houver entrado 
paia os cofres publ icas. mas terá 
direi to á indemnização das suas 
bemfeito ri as, apunadn pela fórma 
estabelecida no art. . . o respectivo 
valor, dedu zidos, por m, o total das 
prestaçües que houver recebido a ti-
tulo de favores e o preço dos mate-
ri aes cedidos gratui tamente pelo go-
verno. 

Art. 24. As licenças para pesqui-
zns c as concessões de jaz idas serão 
dadas com resalva dos direitos de 
terce iros, respondendo, por isso, pes-
quizadores e concessionarios, pelos 
prejuí zos causados a proprietarios, 
pe quizadores e concessionarios con-
finantes, e serão intransferiveis sem 
licença elo governo, !,laivo os seguin-
tes casos: I . ") sucessão de herdei-
ros necessarios ou ele conjuge so-

Art. 25. conces ion ari só te râ 
direito de cxtrahir c xportar as 
·ubstancias mincraes que constituem 
o ohjccto ela concessão. Para as 
ubs tancias não dcclaraelas no seu 

tit ulo que vcpl• ;!m a verifica r-s no 
1 crim •!ro concedido, firma-se aqucl-
le direito mediante additamento á 
conce. são, d poi de comrnun icadas 
á Secretaria da Agricul tu ra as no-
vas descobertas . 

Art. 2fl. Nas terras de domínio 
do Estíldo é intei ramente liv re o tra-
balho de faiscar 0rcs de ouro, exer-
citado por uma ou duas pessoas nas 
alluviõc elos rios ou corrego , com 
'installações pas ageiras e appare-
lhos si mples . 

Paragrapho uni co. Dentro da área 
concedida para pcsquizas ou para 
lavra, o trabalho dos faiscadores de-
pende da pcrrnis ão dos concessio-
narios. 

Art. 27. O govern o, para execu-
ção desta lei, regulamentará o pro-
cesso de licença para pesquizas e o 
de concessão da exploração das ja-
zidas mincraes, o serviço de fi scali-
zação dos trabalhos subterraneos de 
pesq ui ~as e superf iciaes ou subter-
raneos de exploração e dos traba-
lhos ele estabelecimentos industriaes 
mctall urgico existentes no Estado, 
fo rmulando preceitos relati vos : 

I . •)-ás penas ele multa c de ca-
ducidade applicaveis nas pesquizas 
e concessõc ; 

2. ") ~ao resgate das concessões; 
3. ") - á protecção de vida e sau-

de dos opera rios e dos vizinhos do 
estabelecimento; 

4. ") - á conservação c seguran-
ça dos trabalhos e construcçõcs ; 

5 . ") -á protccção elo bem estar 
publi co e cautelas contra perigos ás 
propriedades vizinh as; 

6. •) á organização da estatística 
geral das minas e usinas metallur-
gicas existentes no Estado; 

7 . ") á exploração dos terrenos 
que cont nham pedras preciosas e 
especialmente dos diamantinos; 

8. •) ao impulsionamento da in-
dustria mineira c metallurgica do 
E tado; 
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9. 0 ) - aos devere d nda um 
d s fun ccionnrio. m ncionatloR n 
nrt. 2 c omminoção d • p •nas pc-
cun la ri as até o rnaximo d 2:000$ n 
quo quer infractor , das di po 1-
çõ R r gulamentarc 

Art. 2 . Fica creado o serviço de 
mi na , a ca rgo de uma commis ão 
de ngenheiros do Estado, pecia-
listas em ngcnharia de minas, que 
fará estu.do e pesquizas, afi o só do 
leíto dos rios como das jnzidas mi-
nerne e metal! i feras do Estado. 

Art. 29. Cnda explorador de mi-
nerio ou cada e tabelecimento indus-
trial metallurgico recolherá aos co-
fres do E tado por trime tre ante-
cipadamente, a quota de fi cali zação 
constante do contracto ou fixada 
pelo Se~ rc t a rio da Agricultu ra, de 
confornudade com a importancia da 
industria c o desenvolvimento de 
seu trabalhos. · 

Art. 30 . Fica creado com fun-
cções exclusivamente consultiva , o 
con elho das Minas, incumbido de 
estudar e ernittir parecer sobre to-
das a questões tcchn icas, economi-
cas e de direito privado que não fi-
carem ufficientementc resolvidas 
pela Secretaria da Agricultura. 

§ I . • Eesse conselho será presi-
dido p lo Secretarie da Agricultura 
e te rá como membros tres represen-
tantes das industrias de mineração 
mais impo!·tantes do Estado, o di-
rector da 1ndustri a, o auxilia r juri-
dico da Secretaria da Agricultura, o 
chefe da commi são Geographica e 
Geologica, os lentes ca thedra[ICOS 
de metallurgia e exploração de mi-
nas da Escola de En genharia de Bel-
lo Hori zonte e os lentes das mes-
mas cadeiras e da legislação de mi-
nas da Escola de Minas de Ouro 
Preto. · 

~ 2. • O trabalho da Secretaria do 
conselho será feifo por um funccio-
nario da secção de ln dustria da Se-
crc tar i ~ da Agricu ltu ra, designado 
pelo d1 rector. 

§ 3. o Os pareceres serã o formula-
dos por escripto c nenhuma remu-
neração especial caberá aos mem-
hr?s do ~0!1selho , salvo passe gra-
tLuto e diarta para os que residirem 

fóra de BeiJo Horizont for m 
ob rigados n ns l tir á reun iões do 
me mo Conselho. 

Art. 31. Estado de Minas, pa-
ra o eff ito d go ar os favores can-
tantes do art. 97 do decr to fede-

ral n. 4. 264, adopta as uas di po-
si õe no qu ~: forem applicaveis ás 
minas ex i tentes no seu territorio. 

Art. 32. O gov rno poderá resga-
tar as in ta lia( es relativa á con~ 
cessão, para o fim de cone der n 
tercei ro a exploração dos minera 
que constituem o seu objecto, ju ta-
mente com a das nova descobertas, 
quando ao concessionario não con-
vie r explorar estas, apesar de veri-
ficado por technicos de reconhecida 
competencia, incumbidos pelo go-
verno, serem de valor economico 
e~u a l ou superior no das substan-
cins declaradas no titulo de conces-
são e e não poderem, por ua locali-
zaçl1o, se r exploradas separadamen·-
te. 

§ I . o O preço do resgate se rá fi-
xado por peritos nomeados a apra-
zimento das partes, os quaes, no ca-
so de divergenci a, nomearão o des-
cmpatador. 

§ 2. • Os peritos tomarão como 
criterio de avaliação o estado das 
installações combinado com o custo 
primitivo e o tempo que faltar para 
o termo do contracto. 

Art . 33. Na hypothese das novas 
de cobertas poderem ser exploradas 
por terceiro, seni prejuizo da con-
cessão anterior, e occorrerem as 
condições do art. quanto ao valor 
economico e inacquie cencia do con-
cessionario á exploração, poderá o 
governo fa ze r a nova concessão sem 
uu tras indemnizações além das que 
resulta rem da desapropriação, na 
fórma da tegislaçiio vi gente, das 
bemfeitorias contidas na respectiva 
ftrea e do dominio da superfici e, se 
esta pertencer a particulares. 

Art. ~4. Expirado o prazo el a 
concessão, reverterão fiO dominio elo 
Estado, sem onus al gum par.: es te, 
:)S terrenos do seu domínio publico, 
bem como as installações feitas pelo 
concessionario. 
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Art. 35 . Pica cr ado, na . ecção 
c mpct nte ela rctarin da Agrl-
·uttura, um regi. tro l' ·pecial pnrn 
mina , onde todas , rão in cri ptas 
com n indi ação de ua natureza, 
itu ação proprietario . 

Art. ~6. Revogam-se ns disposi-
çõc. em contrario. 

ala das scs ões da Camara do 
e pu ta dos, 6 de setembro de I 923. 

- presidente, João de Almeida 
Li boa . - O I . • secretario, José 
Braz P . Oomrs. -- 2. • secreta-
rio, Euler de alies Coelho. - A 
imprimir-se. 

SR . BASILI DE MAGA-
LHÃE , obtendo ut encia, offerece 
c envia á Mesa, pela commi são 
competente, a eguinte 

REDACÇJ'\0 FIN L 

N. 3 
nd • nvicr - a crescente-se: 

Art . . . AR li cnça a pratico do 
phnrmacia qu tiv r 111 sido julga-
das vitalicias pod m er transferi~ 
das para outro Ioga r. 

N. 4 
nde convi r - accre cente~e: 

Art. . . E' declarado de utilidade 
publica o curso commercial annexo 
ao ymnasio Ubaense, na cidade 
de Ubâ . 

N. 5 
Ao art. 1.", ~ 1.0

, n. li , em vez 
de 354: 128$000 - di ga -se ... .. .. 
372:452$000 . 

N. 6 
Ao art. I . •, § 2.•, verba n. 2, em 

vez de 90R:500$000 - diga-se .. .. 
928:500$000. 

N. 7 
Das emendas ao projecto n. 5, so- Ao art. I . •, § 2. •, verba n. 14, 

bre orçamento em vez de 900:000$000 - diga-se 
880:000$000 . . 

N. 8 
Ao art. 1.", ~ 3.", n. 29, em vez 

de 400 :000$000 - di ga-se ........ 
380:000$000. 

N. 9 

A commi ão de Redacção offe-
rece á discussão e é de parece r e-
ja adaptada como fin al a eguinte 
redacção das emendas approvadas 
pelo Senado, ao projecto n. 5, da 
Camara, em que se orça a recei ta 
e fi xa a qespesa do Estado, para Ao mesmo artigo e paragrapho, 
o futuro exercido . n. 27, em vez de 147:297$000 -

Sala dfls commissõe elo Senado, di ga-6e 167 :297$000. 
8 de setembro de 1923. - Basili o N. 10 
de Magalhães . - Getulio de Car- Ao art. 2.•, § 2.•, n. 24, em ve~ 
valho. - Valladares Ribeiro. de 400:000$00Q ·- diga-se .... ... 

Redacção das emendas a que se 500 :000$000 . 
refere o p~ recer supra: N. 11 

N. 1 
Ao art. I ., § I.", verba 33, n. 

4, accre cente-se: 
Ao Lyceu de Artes c Officios, da 

Uni ão Popular ele S. João d'El-Rei, 
I :000$000 ·l 

N. 2 
Onde convier: 

Denom in a-se Gymn asio Além 
Parahyba o Instituto de En ino 
f4ndado na cidode de . José de 
Além Para)l ~rha, de que trata o 
qrt . I. " d!l lei n .8391 de 2 de se-
t~mbro de 1922. 

Substitua-se o art . 3. ", alineas 
a, b, c, n. 1, e art. 4. 0 pelo se-
guinte: 

Art . 3." E' o Presidente do Es-
tado auctorizado: 

I) A abrir creditas upplementa-
res íls seguintes verbas d,o art. 1.0

, 

c~so verifjqpc niío terem ido suf-
ficienteme~te dotadas: § t.•, ns . 
11 . 12, 13, 17, 20, 21,23 e' 24; f) 
2. •, n . . I , 5 e 7 (âs consignaçõeR 
para serviços cxtraoPdinarios e 
material) 8, 9, 12, 14, 19; ~ a.•, 
ns . 8, 13, 43 e 33 . 

11) A realizf1r qperações d~ cre 
dito par& col:)rir o "cjeficit" que se 
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v rifi car, ca o a recei ta ar r cada· 
da não seja suf fic i nte para as eles· 
pesas ordinarias. 

111) A rea li za r, c mo nntecipa-
ção de r cita, opernç<ie, de cre-
dito liquidav is ti ntro do exercício 
c não excedente á t rça parte da 
receita orçada. 

IV) A realiznr as operações de 
credito ne ssarias para o appnrc-
Jhamento da R de de Vi ação ui-
Minei ra, de accordo com o contra-
elo de 6 de abri l de I 922 entre o 
União e o Estado. 

N: 12 
Ao art. 24, depois das palnvr." 

- "carvão vegetal" - accrescen-
te-sc "e lenha" . 

N. 13 
Art . . . gov rno é aucto rizado 

a organizar a con tab ilidnde do E . 
tado na seguintes bases: 

§ I . o A contabi lidade do E ta do 
cornprehenderá a insoecção e re-
.!!i. tro de toda a receita e despesa 
do E tado e os actos relativos t'1 
ge tão do seu patrimonio. 

§ 2. o Será centralizada na Dire .. 
ctoria das Finanças em uma dire-
ctoria ou . ccção que terá a seu 
ca rgo organizar, orientar c fi sca-
lizar todos os serviços de esc riptu-
racão da repartições do Estado. 

& 3. • As despe as srrão execu-
tadas mediante empenho previo e 
estrictamcntc de accordv com as 
tabellas ~o orçamento . 

& 4. o No regulamento serão co n-
solidadas 11s di posições da lei 11 . 
19, de 26 de novembro de 1891, 
que forem applicavcis. nssi m como 
as do Codigo ele Contabilidade da 
União 110 oue for cabível á orga-
nização do Estado . 

N. 14 
Art.. . Continuam em vil;Or as 

di !>.PO ições da lei n. 84 1, de 5 de 
outubro de 1922, art . 8.", alínea .. 
g), i), j), k), 1), o) e q) . 

N. 15 
Art. .. Fica o governo nuctori-

zado a nbrir os creditos ncccssa-
rios para pagamento das subven-
ções kilometricas devidas pela con-

. trucção das estradas d f rro de 
Esp rn a Tre ntas c d Alf nas 
n Machado, m virtude dos con-
tract s d 22 de março c I O de 
:tbril de 1922. 

N. 16 
Onde convier, accre cen tc-se: 
Art. .. O imposto de ex portação 

sobre o ouro,. nos pcriodos d os-
cillação cambial, será pago pelo 
va lor do dia . O agi o erá calcula-
do sob re o cambio de moedas cx-
trangeira que c tejam ao par. 

Paragrapho uni co . O imposto 
sobre a exportação da prata e da 
platina será calculado pela cotação 
da prnça do di:~ da ar recadação . 

N. 17 
Art. . . Fica o governo auctori-

zado a conceder á Companhia Chi-
mica Merck Brasil isenção do im-
oosto de exportação por 5 a nn o~ 
para os producto chimicos dos 
seus estabelecimentos de Palrnyra. 

N. 18 
No art . 4.0

, da lei n. 624, de Hl 
de setembro de 1914, supprimam-
se as palavras- "cm que se ja pro-
hibida a venda de bilhetes de lote-
ria contractada pelo governo". 

N. 19 
Art . . . E' o governo auctoriza-

do a conceder ao Instituto do Ra- . 
dium, desta Capital, 20:000$000. 

N. 20 
Art . . . A contribuição dos soei os 

da Caixa Beneficente que occupa-
rem cargos transi torio não exce-
derá a contribuição dos funcciona-
rios permanentes de maior venci-
mento . 

Para grapho uni co . Fica o go-
verno auctori zado a ab rir os cre-
ditas necessa rios para occorrerem 
ás despesas decorrentes da refor-
ma da Caixa Beneficente dos Fun-
ccionarios . 

N. 21 
Art. . . As subvenções superio-

res a 2:000$000 a casas de ca ri da-
de e asylos dependem de accordo 
previo com o governo sobre a in· 

t rnaçíio d indi gentes 
nos me. mo . 

N. 22 
A' verba n. I O, consignação ., 

n. I - supprima-se. 
N. 23 

A' verba I O, con. ignação A, n . . 
10 c 11 , substitua-se pelo seguinte: 

- Para contractar praticantes 
nccessarios, 43:920$000. 

N. 24 
A' verba 11 , consignação B, n. 
- diga-se : 
I praticante, I :440$000 . 

N. 25 
A' verba 11 , con ignação A, n. 

1, substitua-.se pelo seguinte: 
13 desembargadores, a . .. . ... . 

22:080$000, 287:040$000. 
N. 26 

A' verba li , con ignação A, n. 
10, substitua-se: 

- gratificação de 10 % a 8 des-
embargadores a 2:208$000 (ar ti go 
256, lei 375, de 1903), 17 :664$000. 

N. 27 
A' verba li , consignação A, n. 

9, sub. ti tua- e pelo seguinte : 
2 officiaes de justiça a 2:520$000, 

5:040$000. 
N. 28 

A' verba 12, consignação A, n. 
1, substitua-se pelo seguinte: 

- 3 juizes de direito em comar-
ca de 3.• cntrancia, 9:900$000, . . . 
29:700$000. 

N. 29 
A' verba 33, n. 4, let ra C), em 

vez de 3:000$00, di ga: 6:000$000. 
N. 30 

A' verba 33, n. 4, let ra O, sup-
primam- e as palavras: 

"Ao Instituto do Radium, desta 
Capita l, 20:000$000. 

N. 31 
A' verba 33, n. 4, accrescente-se: 
A' Protcctora da lnfancia, do Ar-

ccbi!}pado de Diamantina, .. ... .. . 
1:500$000. 

N. 32 
A' verba 33, nccrc cente-6e: 
Ao H spital da lmmaculada Con-

ceição, de urve ll o, 2: $000. 
N. 33 

A' verba 33, accresccntc-. c: 
A' anta Casa de Misericordia 

de Lima Duarte, 2: 000. 
N. 34 

A' verba 33, acc resc nte-se: 
A' Santa Casa de S. João Ne-

pornuceno, 2:000 000 . 

N. 35 
A' ve rba 33, accrcsc nte-sc: 
Ao Instituto de Protecção e As-

sistencia ;\ lnfancia, de ju iz de 
Fóra, 2:000$000. 

f\1. 36 
A' verba 33, accrescentc-se: 
A' A istencia Dcntaria Francis· 

co Vallada res, de juiz de Fóra, . . . 
I :000-FOOO. 

N. 37 
A' verba 33, accrescente-se : 
A' Sociedade Auxili adora dos 

Fun ccionarios Publicos (Capital) , 
de tma só •Jez, 10:000$000. 

N. 38 
A' verba 33, accrcsccnte-sc: 
Ao Orphanato Santo Antonio, de 

Curvell o. 1:000$000 . 

N. 39 
A' verba 33, accre c en te-se: 
A' Academia Mineira de Letras, 

2:000$00.0. 
·N. 40 

Accrcsccn te-se, onde convier: 
Art ... Quando vagar o cargo 

de promoto r de justiça ou este se 
licenciar por mai de trinta dias, a 
nomeação do seu substituto interi-
no competirá ao Secretario do In-
terior. 

N. 41 
Accrescentc-sc, onde con~er: 

Art . .. Fica o governo aucto ri za. 
do a crear nas comarcas de 2.• cn-



trancin, d d qu o xijn o movi-
mento forense, mni~ um offici ú 
tnb lll ão c crlvilo do judicia l c 
notas, faz ndo livremente a pri-
mei r a nomeaçõe . 

N. 42 

upprimn~ e do nrt . 2.•, verba 
33, letra d: ao Asylo . Luiz de 
Cacté, 5:000$000", elevando- e de 
6:000$000 para li :000$000 a verba 
do art. 2. •, 33, letra a, n. 2, onde 
se diz : "ao A ylo Affon o Penna, 
da Capital" . 

N. 43 

Ao art . 34: Supprima-se. 

N. 44 

Accrescente- c na emenda n. 4, 
dcpoi da palavras :"na cidade 
de Ubá : ficando ex ten iva a esse 
In. tituto a auctorização constante 
do art. I O, da lei n. 752, de 27 dr 
setembro de 1919. 

S. das com missões, 8 de setem-
bro de I 923. - Ba i li o de Maga-
lhães . - Getu lio. de Carvalho . -
Vall adares Ribeiro. 

A requerimen to do mesmo sr ., en-
tra immedi atamente em discussão e 
é approvada sem debate essa reda-
ccão, indo a copiar- c para ser en-
viada á Camara dos Deputados. 

lnauguraçcio do relralo do ex-sena-
dor Levindo Lopes 

O SR. PRESIDENTE . - Tendo 
eu man dado adquiri r o retrato a 
oleo do ex-senador Lcvindo Lopes, 
que foi Presidente desta corporação 
durante muito tempo, cargo que 
honrou e di gnifi cou por sua compe-
tencia e honradez (apoiados), e de-
vendo o mesmo cr inau gurado na 
nn tc-sala, convido os srs. senado-
res presentes para, incorporados, 
terminada a pre. en te . c. são, assjsti-
rem éÍ collocaçfio do refe rido retra-

to 11a ga l ria dos demni. pr~sideqtes 
do cnado. 

R. PR I ·NT E: - Por 
nada mais haver a trata- e, desi-
gno paM ·a proxima se são a se-
guinte: 

ROEM DO DIA 
Primeira parte 

At ás 13 horas: 
Leitura da neta, expediente, apre-

sentação de par cer s, projectos, in-
dicações .e requerimentos. 

Segunda parte 
Até á 16 horas: 
3. • di scus ão do projecto n. 6, 

do Senado, sobre Caixas Raiffei en. 
Levanta- c a ses ão. 

Sessão Ot:•clinazt•ia 
ACTA DA 43.• E ÃO, AOS 10 

DE SETEMBR DE 1923 

Presidencia do sr. Ribeiro de Olivei-
ra (Vice-Presidente) 

SUMMARIO : - Acta. - Expedi· 
ente. - Declaração de voto. 
l~ e prc5entação. - Ordem do 
dia . 
A's dole horas, feita a chamada, 

acham-se presentes us srs . Ribeiro 
de Oliveira, Olympio Mourão, Ca-
millo de Bri to,Basilio de Maga-
lhães, Valladarcs Ribeiro, Alfredo 
Catão, Moreira da Rocha e Francis-
co E. coba r, fa ltando com causa par~ 
ticapada os srs. Miranda Junior, 
Xavier Rolim e Simão da Cunha e, 
sem eira, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
A convire do sr. Pres idente, occu-

pa n cadeira de 2. o secretario, o sr. 
Ca millo dn Brito . 

O SR . 2.• SECRETARIO proce-
de á leitu ra da actn da antecedente, 
ficando sua votação adiadn por fal-
ta de numero legal. 

O SR . I . o ~C.RET A~ IO dá con-
ta do seguinte: • 
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XPEOIENT 

Rcprcscntacflo 

!! habi tantes do distri to d N. 
l1h ra da I ri a, protestando con-

tra a transfcren ia do m mo dis-
lricto, d iamantina para o novo 
muni !pio de orynt ho. - Archi -
VC·Se. 

Dr.claraclio de voto 
R. LYMPI M URJW (pe-

ta ordem) d clara, e pede constar 
da acta, ter vo tudo contra o des-
membram~:nto do muni t ipio de Dia-
manti na, quando da votação do pro-
jecto sobre di vi. iío ad ministrativa . 
Representação do Direcforio do Par-

lido Dem(Jcrafa de . Roque 
O SR . VALLADARES RIBEIRO, 

obt ndo a p lavra, envia á mesa uma 
repre. entação do Directo rio do Pai-
ti do Democrata de S. Roque, mun i-
ipio de Piumhy, pedindo ser o mes-

mo districto elevado á vi lia . - Ar-
chivc-se. 

O SR . PRESIDENTE . - Tendo-
se ausentado diversos rs. senado-
res e não havendo mais numero 
na casa pa ra deliberrur, vou levan-
tar a sessão, designando para a 
proxima sessão a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

Até ás 13 )1oras: 
Leitura da neta, expediente, apre-

sentação de pareceres, projectos, in-
dicações e requerimentos . 

Segunda parte 
Até á~ 16 horas: 
3. • di scussão do projecto n. 6, 

do Senado, sobre concessão de fa -
vorc ás ca ixas Raiffeisen que se CS· 
ta c tecerem no E~ ta do. 

I . • di scu. súo do projec to n. 9, 
da Carnara, dispondo sobre o aplo-
veitamento das minas c minerae~ 
existentes no Estado. 

Lévanta-se a sessão. 

fio t• I t•l 
r • 

A TA A 44.. • Á I A 11 
DE ETEMBH O E t 23 

Presidencia do sr. Ribeiro de O/i~ 
v eira 

(Vice-Pre idente) 
S MMARIO:- Acta.- Communica-

c;ão.- Fallec imento do marechal 
Hermes da Fon eca.-Oiscurso do 
r. Camillo de Britto.- Projecto n. 

6, do Senado. - Projecto n. 9, 
da Camara. - Redacção flnal.-

rdem do dia. 

A's doze horas, feita a chamada, 
acham-se presentes os srs. Ribeiro 
de livei ra, Olympio Mourão, Ga-
briel Santos, J. Montandon , Camil-
lo de Brito, Getulio de Carvalho, 
Levindo Coelho, Basilio de Maga-
lhãe . Valladares Ribeiro, Moreira 
da Rocha, Alfredo Catão, Albertina 
Drummond e Prancisco Escobar, 
faltando com causa participada os 
senhores Miranda Junior, Xavier 
Rolim, Simão da Cunha e Diogo de 
Va!'co ncellos, e, sem ella, os mais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 
O SR . 2. • SECRETARIO proce. 

de it leitura da acta da anteceden-
te, que é, sem obse rvação, appro. 
vnda, sendo egualmente approvada 
a da de 8 do corrente que estava 
obre a mesa dependendo dessa for-

malidade. 
Sobre a mesa não h a expediente. 

Communicaçtio 
O SR . MOREIRA DA ROCHA', 

ob tendo a palavra, communica que 
o sr. senador Diogo cf.e Vasconcel~ 
los, por doente, deixnrá de com-
pnrccer a algumas sessões . - 111-
leirado . 
Fallacimenfo do marechal Hermes 

da Fonseca 
O SR. CAMILLO DE BRITTO 

(sem a revistio do orador): - Sr. 
Presidente, neste momento perpas-
sa a noticia do fallecimehtd do ma-
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r hal Hermes da Fonseca, x-pre-
siden t da Republica. , 

Poucos homen de E tado, con-
temporaneos, t rão uma blographla 
tão ri n na vida mil itar como na po-
poli tica . 

Elle perco rreu todos os posto da 
carreira das armas, indo de so lda-
d a marechal, sendo que com elle 
desapparecc o ulti mo dos no so 
marechaes . 

P rtenceu a es a familia de valo-
roso so ldado que, de de os feitos 
glorioso do Paraguay, o ube r~m 
honrar c di gnifi car a carrei ra m1li· 
lar, destacando-se dentre ell o 
gran de Deodoro. 

Militar disciplinado, com grande 
amor á sua ca rre ira, dedicado a 
eu companheiros de armas, co. 

rajoso, por todas essas qualidades, 
que nelle excediam, era o mare. 
chal Hermes ju lamente considera. 
do, respeitado c estimado na sua 
elas e, que teve sempre para com 
elle ent imentos de grande sympa-
th ia e de reconhecimento . 

Era na tural, meus sr ., que por 
esse grande amor á ca rreira e por 
e a co ragem, que faz iam do mare-
chal Hermes o typo do ve rdadeiro 
militar, tivesse elle erros ou, pelo 
menos, alguma prec ipitação de con-
ducta . Era isso natural, porque na 
elas e dos militare parece que a 
idéa cf0/3 pronunciamentos 1 está 
imantada no sa ngue dos guerreiros. 
e, assim como podem nascer d'ahi 
erros e decepções, muitas vezes 
tambem ou quasi sempre é dessa 
coragem e desses pronunciamentos 
que surgem os ~ra nde~ feitos a•ar-
mas, de que estao che1as d~ exe_m-
plos as paginas da nossa h1stona. 

Ao marechal Hermes, meus se-
nhores, deve o paiz, alem do ser-

viço militar. pres t;~ do com. ~ssa 
dedicação desde os seus pnme1ros 
tempos de soldado, essa grande lei 
elos conscriptos. que veiu, por as-
sim di ze r. transform ar o paiz em um 
r. rande exercito. Hoj e todo ci?adiio 
é um militar; o sorteio obnga to-
rio foi ter a todos os recantos do 
territorio e o sentimento da defe-
sa nacional e da manutenção da or-

dlem, que anima o soldado, radicou. 
se e generalizou-se por toda a nos. 
sa p pulaçào. 

J ão é tempo ni nda, r. Prc iden. 
te para se relatar toda a vida mi-

, I' lltar do mare hal Herme da ·on-
. 'Ca, o que será fe ito natu ra lmen-
te. em bclla paginas, na histeria 
mi li tn r do paiz e pelos comiJCt n. 
t S. 

Quero me referir apenas e suc-
ci ntamente á parte sa liente que ellc 
tomou na admini tração e na po-
litica nacional. 

Min istro da guerra e presidente 
da Republi ca. os erviços presta-
dos ao paiz pelo marechal Hermes 
estão na con. ciencia e na conside-
ração publicas. 

Minas, sobretudo, du rante sua ad-
mini tração mereceu especial atten-
ção do seu gove rno, por serviços 
materiaes que jamaes olvidará 
(apoiados) , e que mu ito concorre. 
ram pa ra seu progresso . As pre-
tençõcs do mineiro eram prompta-
men te attendidas . As estradas de 
ferro tiveram um grande incremen-
to (apoiados) , assim como o servi. 
co po tal, a agricultura e outros. 
Teve sempre para com o Estado de 
Minas as maiores attenções e as 
maiores sympathias. desse modo 
correspondendo plenamente ao apoio 
do nosso Estado á sua candidatura 
e i'l O seu gove rno. 

Tudo i so, meu senhores, bem 
justifica o requerimento que ora di-
rijo ao sr. Presidente, para que se inscreva na acta de hoje um 
voto de profundo sentimento pelo 
fall ecimento do m;~recha l Hermes. 
se has teie em fun eral, a ban-
deira nacional, du rante tres 
dias e se telegraphe á exm:-~ . 
viuva do marechal, transmit-
tindo-lh r. essa!' homeniH!ens elo SP-
nado Mineiro. á memoria elo grande 
hras if, iro (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PR ESIDENTE: - Não ha-
vendo mais numero na Casa para 
se votar o requerimento do sr. se-
nador Camillo de Brito, penso que 
interpreto os sentimentos do Sena. 
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do dando por approvado o rc-
qu riment I (Pausa). 

Manda rei, portanto, providenctar 
na f r ma do requerido. 

Não havendo pareceres, proje-
ctos, indicações c requerimento , 
passa-se á 

2. • PARTE DA ORDEM UO DIA 
Entra em 3. • di cus ·ão e é ap-

provado, sem debate, o seguinte 
1923 - PROJECTO N. 6 - Se-

NADO 
Estabelece favore. para a fundação 

das Caixas Raiffe isen 

O Congresso Legislativo do Es. 
tado de Minas decreta: 

Art . 1 . o Para facilitar a organi-
zação do credito rur~l do Estado, 
fica o governo auctonzado a ~rc~
tar ás Caixas do Systema Ra1ffe1-
sem que se fundarem. favores. e 
auxílios indirectos, como seJam 
isenção de todos os impost~s, . in-
clusive o de novos e velhos d1re1tos 
nos contractos que fizerem, forne-
cer-lhes livros em branco, cadernt-
tas de cheques e depositas, impres-
sos para sua fundação e propaga~
da, publicação d~ _estatuto~ e edl· 
taes no orgão ofhc1a ~, med1ant~ re-
quisição da Secre_tan~ da _Agncut-
tura, cessão prov1sona e tempor!l· 
ria de commodos para realizaçao 
das assembléas e reuniões da di-
rectoria e mesmo de predio para 
seu funccionamento, emfim quaes-
quer outros auxi!ios _e favores que 
não sejam em dmhe1ro. 

Art . 2. o Esses a uxilios c favo~ 
res serão concedidos á caixas que 
·e fundarem em capital inicial, sob 
a ·ga rantia da responsabilidade S?li· 
daria e illimitada dos seus soc1os, 
não remunerarem a sua direct?ria 
senão com vencimentos auc~onz~
dos c fi xados pelo governo, mcl_ul-
rem nos seus e tatutos um arttgo 
pelo qual em hypothcse alguma 
possa haver dividendo 'ou voltarem 
JS sa ldos aos associad'os e dispon-
do que, no caso de dissolver-se a 
'sociedade, o ,seu fundo de reserva 
seja depositado na caixa central re. 

gional de credi to a qt~c ~c ach_c .a 
mesma f derada, ou, SI nao cx1shr 
essa caixa central, m banco que 
gose de garantia do governo, á dls. 
posição de nova caixa do mesmo 
typo que ven ha m qualquer tempo 
a ser fundada no loga r, e adopte os 
me mos esta tu to . 

Art. 3. o E se auxil ias e favo-
res especificados no art. I. •, serão 
concedido não sómente ás caixas 
locaes, como ainda á caixas cen-
traes de credito que federarem 10 
ou mais caixa locaes . 

Art. 4. o Esses auxi lias e favores 
serão de preferencia dados ás ~a~
xas Raiffe isen, fundadas em muniCI-
pio que lhes concoo;a .egualmen ... 
te favore de prodltlcção agricota 
desenvolvida e em que não existam 
fili aes de banco ou outros esta. 
belecimento de credito . 

Art. 5. • A concessão de favores 
e auxilias especificados no art. 1 · u 

caberá á Secretaria da Agricultura, 
que fará por todos os meios ao seu 
alcance. uma propaganda ac~iva, 
methodica e constante das Ca1 xas 
Raiffeisen, procurando convencer 
aos aaricultores das vantagens des-
sas c~ope ra tivas de cre~ito _ e in-
struil-os obre a orga111zaçao e a 
manutenção de ses institutos_. pro-
movendo assim o desenvolvimento 
do espinto cooperativista em Minas. 

Art. 6.• Para go ar de auxílios 
e favores do Estado, salvo os ne-
cessarios á fundação, deverão as 
caixas ruraes registrar os seus es· 
tatutos na Secretaria da Agricultu-
ra . d" . Art . 7. • Revogam-se as tspost· 
ç(ies em contrario . 

Sala das Commissões cio Senado, 
27 de agosto de 1923. - Vieira 
Marques . 

Vae á commissão de Redacção.· 
Entra em 1. • discus ão e é sem 

debate approvado o eguinte: 
1923- PROJECTO N. ~-CAMARA 
Dispõe sobre o nprovetfamento das 

minas e dú outras providencias 

O Con gresso Legislativo do Es~ 
tado de Minas Ger<ies decreta: ... 
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.Art. 1. o Fi a regulado por esta 
le! o aproveitamento da minas ou 
m1neraes que se encontrem: 

1\) em terrenos do dominio do E • 
tndo; 

b) em terreno devolutas do Es-
tado que já foram ou forem vendi-
dos com re erva das minas. 

c) nos leitos dos rios publicos 
es taduaes ; 

d). em tetrenos de pleno dominio 
pattJcúlat, que forem desapropria-
dos pot Utilidade publica, na fór-
ma da legislação v1 gente . 

Art . 2. • Na venda de suas terras 
o Estado re ervar- e-á sempre o do-
fhlnio da minas que nellas se co-
nheçam ou venham a descobrir-se. 

Art. 3. • governo do Estado po-
d rá petmittir que se proceda a 
pcsq ulza · de substancia mineraes 
úteis ou çonceder, independente-
mente de concorrencia publica a 
exploração de jazidas de proprie-
dade do E tado ou situadas em terre 
:1os particulares desapropriado . 

Art. 4 .• Consideram-se pesqui-
zas. ~odos os trabalhos que visam 
ven ficar a existencia ou a capaci-
dác!e etonomlcà de uma jazida des-
de o simples reconhecimento ~ ex-
cavações superficiaes até as sonda-
~ens e perfu·rações de poços e gale-
nas. 

Art . 5. o A licença para pesquiza~ 
será dada por despacho do Secreta-
rio da Agricultura. 

Art. 6." O candidafo deverá re-
querer a li cença ao Secretaria da 
Agricultura, precisando a área do 
te rreno ou ex tensão do trecho de rio 
em que deseja fazer pesquizas. 

Paragrapho uni co. A área não 
poderá exceder de 100 hectares nem 
de 40 kilometros o trecho d~ rio 
medida a extensão segundo a cor: 
rente. 

Art. 7. • Os trabalhos relativos ás 
pesquizas só poderão ser iniciados 
depo·is de recolhida aos cofr~s publi-
cas a taxa arbitrada no despacho 
que houver concedido a licença . 

~rt . 8. o O prazo para pe~quizas 
sera de um anno, prorogavel por 
mais um ann o, a juizo do gQverno, 
mediaptç pagamento da nova taxa . 

J\ rt. O. a Aos pesquizadores não 
c permitt ido dispOr, alvo licença 
do governo, das ub tancia retira-
das uns pc quizas, e, obtida a li-
cença, 50 "lo do producto da venda 
cab riio ao Estado. 
~ rt. I O. Quando a área das pe -

Qlllza fôr de dominio pleno do E • 
tado, poderão ser aproveitado os 
materia de construcções e madei-
ras nella xi tent s, que forem in-
dispen aveis aos re pectivos servi-
ços. 
. Art.. li . Si as pe quizas forem 
111 fructlferas deverá o pe quizador 
cornmunica r ao governo o re ultado 
negativo elos traba lhos e dar estes 
por findos, repondo a cousas em 
·eu e tado anterior, fechando os 
poqos c galerias, re tituindo as 
agua ao seu cur o natural, se as-
sim lhe fôr determinado . 

Art. 12. Si ao fim de um anno o 
pesquizador não houver iniciado os 
trabalhos perderá o direi to á li-
cença. 

Art. 13. Para licença de pesqui-
zas ou concessão de exploração de 
jazidas em terras aforadas ou ven-
dida com reserva da propriedade 
das mina:; pelo Estado, exigira o 
gove rno prova de accordo fei to en-
tre o pretendente e o foreiro ou 
proprielario da superficie ou depo-
sito de caução em dinheiro que ga-
ranta o pagamento das indemniza-
çcies a que o foreiro ou o proprie-
tario tenha direito. 

Art. 14. O pretendente á explo-
ração definitiva de uma jazida de-
verá requerer a concessão ao Secre-
tario da Agricultura, indicando a 
posição precisa da mina dentro da 
área requerida, as dimensões c con-
frontações desla . 

Art. 15. O requerimento deverá 
ser aconwanhado de amostras do 
minerio colhido na jazida c de um 
estudo snmmario elo terreno , feito 
por engenheiro de minas ou pro-
fissional de competencia reconhecida 
pe!o governo . 

Art. 16. Dentro de 15 dias. con-
tados ela entrada do requerimento, 
serão pu blicados editaes por 30 
dias no jornal officiéll do Estado, 
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convidando para apresentarem suas 
reclamações os interes ados a quem 
a conce ão possa pr judlcar. 

Art. 17. Em egualdadc de con-
diçõ caberá preferencia para a 
onc ssão: I . ") a quem houver fei-

to as pe quiza ern vir ude de li~ 
cença; 2. 0 ) ao proprietarlo da ter-
ras em que se achar a jazida; 3.•) 
ao descobridor que houver manifes-
tado em t mpo sua descoberta ao 
governo; 4. ") ao explorador de mi-
na congenere em plena lavra. 

Art. 18. Findo o prazo marcado, 
si não houver reclamações ou estas 
forem consideradas improcedentes, 
poderá a concessão ser feita por de-
creto do Presidente do Estado, em 
que e me ' cionarão a natureza da 
substancia mineral, a situação da 
jazida e a extensão do terreno ou 
trechos do rio concedido. 

Art. 19. Antes de lavrar-se na 
Secretari a 1 da Agricultura o termo 
de conces ão, se rá levantada a plan-
ta e feita a demarcação da mina, 
correndo as despesas por conta do 
~ancessionario, 

Art. 20. O termo de concessiic 
determinará: t. ") a área concedida; 
2. •) a natur2za da substancia mi-
neral a explorar; 3. • o prazo da 
concessão; 4. •) o prazo para inicio 
dos trabalhos; 5 . •) os favores con-
cedidos; 6. ") os onus impostos ao 
concessionario; 7. •) as penalidades 
legaes em que o concessionario po-
derá incorrer. 

Paragrapho uni co . O prazo va-
riará com a importancia da explora-
ção e não poderá jámais exceder de 
60 anno., sendo de 12 mezes o pra-
zo para Inicio dos trabalhos, proro-
gavel, em caso de força maior, a 
juizo do governo. 

Art. 21. Não se assignará o ter-
mo de concessão sem o deposito, 
em dinheiro ou apolices do Estado, 
de u"la cauçao, que o governo ar-
bitrara de accordo com a importan-
cia da concessão c que sub ·i ·ti r á 
até o fim do prazo do contracto 
J ~ lnt !,prantia de sua execução. 

Art. 22 . O governo poderá im-
p0r as p .a as de mufta · até . . . . 
2:000$000 e de caducidade da con-

cessão, nos termos do regulamento 
qu • P.X pedir. 

P.: t. 23. DccrehdR n caducida· 
de, pl'rdt'rá o conce !onario a cau· 
c:~n =' • auotas com que houver en· 
tracic. rarit os cofre publicas, mas 
terá direito á indemnização da· 
sua bemfeitorias, apurada p la 
fórma estabelecida no art. . o respe-
ctivo valor, deduzidos, porém, o to-
tal das pr tações que houver rece-
bido a ti tulo de favores e o preço dos 
mat riaes cedidos gratuitamente pe-
lo governo. 

Art. 24. As licenças para pesqui-
zas e as concessões de jazidas se-
rão dadas com resalva dos direitos 
de terceiros, respondendo, por i so. 
pesquizadores e concessionarios, p · 
los prejuizos causados a proprie· 
tarios, pesquizadores e conce io-
nario confinante , e se rão intrans-
ferivcis sem licença do governo, sal-
vo os seguintes casos: 1. •) succes-
são de herdeiros necessarios ou de 
con! uge sobrevivente; 2. •) succes-
são commercial. 

Art. 25. O concessionario só ter a 
direito de extrahir e exportar as 
substancias mineraes que consti-
tuem o objecto da concessão. Pa· 
ra as substancias não declaradas 
no seu titulo que venham a verifi-
ca r-se no perímetro concedido, fir-
ma-se aqul'lle direito mediante ad · 
ditamento f· cnnccssão, depois de 
co111municadas á Secretaria da Agri-
cultura as novas descobertas. 

Art. 26. Nas terras de dominio 
do Estado é inteiramente livre o 
trabalho de fai cadores de ouro, 
exerci tado por uma ou duas pes-
oas nas alluviões dos rios ou cor-

regos, com installações passagei ras 
c appflrelhos simples. 

Paragrapho uni co. Dentro da área 
concedida para pesquizas ou · para 
l ~vra, o trabalho do faiscadores 
depende da permissão dos conces-
sionarios. 

Art . 27. O governo para execu-
ção des ta lei, regulamentará o pro-
cesso de licença para pesquizas e o 
de concessão da exploração das ja-
zidas mineraes, o serviço de fi sca-
lizaçfío dos trabil ihos subterraneo~ 
de pesqulzas e superficlaes ou sub· 
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t ' rraneos de xploração e dos traba· 
lhos de esta hei •cirn ' nto' indus-
tri es metallurgicos exi t ntes no 
E ·tado, r rmulundo preceitos relati-
vos: 

I . ") - ós p na!l de multas e de 
caducidade applicavcis nas pesqui-
zas c conccs Õ'Si 

2. ") - ao r gate das concessões i 
3. ") - á protec~·ão de vida e au-

rl dos operario c dos vizin ho do 
esta elccimcnto; 

4.) - :\ conservação e segurança 
do trabalhos c construcções i 

5. ") - á protecção do bem e ta1 
pu blico e cautelas o;ltra perigos á 
propri edades vizinhas i 

6. ") - á organização da e tatisti-
ca ge ral das mina c usina metal-
lurgicLls existente no E tadoi 

7. ") - á ext loração dos terrenos 
~ue contenham pedras preciosas <! 
~~pccia l mente dos diamantino ; 

8. ") - Ao impulsionamento da in-
du~tn a mineira c mctaliurgica do 
Estado; 

9 . ") - aos devedores de cada um 
dos funccionarios mencionados no 
art. 28 c comminação de pena . pe-
cuniari as até o maximo de 2:000$ a 
qu aesquer infractore das di sposi-
ções regulamentares . 

Art. 28. Fica creado o se rviço de 
minas, a cargo de uma comm1ssão 
de engenheiros do E tado, especia-
listas em engenharia de min as, que 
fa rá estudo. e pesquizas, não só do 
leito dos rios como da jazidas mi-
neraes e meta lli feras do Estado. 

Art. 29. Cada ex plorador de mi-
nerio ou cada estabeleci mento in-
dustrial mctallurgico recolherá ao 
cofres do Estado. por trimestre, an-
tecipadamente, a quota de fisca liza-
ção constante do contracto ou fixa-
da pelo Secretario dn Agricultura, 
de confo rmidade com a importancia 
da indu tria e o desenvolvimento de 
seus trabalhos . 

Art. 30. Fica crcado com fun-
cções exclusivam nte consultivas, o 
conse lho das Minas, incumbido de 
cstudnr c emittir parecer sohrQ to-
das as que tões technicas, economi-
cas e de direito privado que não fi-

carem sufflcientcment ' r lv(da' 
pela cr taria da Agri ultura. 

§ I . " Esse conselh se rá pre idi-
d pelo Se retario da Agri ultura c 
terá como membros tre rcpres ·n-
tantcs das indu ·tri as de mineração 
mni importantes do E ·fad , o dire-
cto r da Indu tria, o auxi liar juridi-
co da ccreta ria da Agricultura, o 
chefe da commis ão eographica e 
Geologica, o lente cathedraticos 
de metallurgia e exploração de mi-
nas da E cola de En genharia de 
Bello Horizon te e us lent s das mes-
ma cadei ras e da legi lação de 
minas da Escola de Min as de Ouro 
Preto. 

§ 2. • O trabal ho da ecretaria do 
Conselho será fei to por um funccio-
nario da secção de lndustria da 
Secreta ria da Agricultura, designa-
do pelo director. 

§ 3. o s parecere serão formula-
dos por escripto c nen huma remu-
neração especial caberá ao mem-
bros do con clho, salvo passe gra-
tuito e diaria para os que re idirem 
fóra de Bello Hori zonte e forem 
obrigados a assistir ás reuniões do 
mesmo Conselho. 

Art. 31. O Estado de Minas, para 
~ ' cffei to de gosar os favores con-
·tantes do art . 97 do decreto fede-
ral n. 4. 264, adop a as suas dispo-
sições no que forem applicaveis ás 
min as existentes no seu territorio. 

Art . 32. O governo poâerá res-
gatar as installações relativas á 
conces ão, para o fim de conceder 
a terceiro a exploração dos mine-
racs qu e con tituem o seu objecto; 
justamente com a das nova desco-
1 ertas, quando ao concessionario 
não convier explorar estas, apezar 
de verificado por technicos de reco-
nhecida competencia, incumbidos 
pelo governo, serem de va lor econo-
mico egual ou superior ao das sub-
stancias declaradas uo titulo de con-
cessão e não poderem, por sua lo-
caliza('ão, ser exploradas sepa rada-
mente. ' 

§ I ." O preço do resgate será fi-
xado por peritos nomeados a apra-
ó mento das partes, os quaes no ca-
so de divergcncia, nomearão o des-
empatador. 

r \ 

§ 2." s p rito!l tomarão · mo 
·rit ·rio li · uvallaçii o . tndo das 
instu ll açries <:umhinndu 00 111 o u t 
primitivo • o t >rnp qu fa lt nr para 
1> t •r mo do con I racto . 

Art. :i3 . Na hyp lhe. • das novas 
dcscob rtas p d ·r •m . >r •xplornd:~s 
por terceiro, li rn prejui:t da · n· 
l'es d unterio r, e oce rr •r 'm as 
condiçõc: d nrt. quanto u va i r 
l!Con mico e inacqui se ncin do.c n-
c s:ionario ú •x p raçrio, poderá o 
j.(Ovemo faze r a no a conces. ão Rem 
outras ind mn izn i1cs além da. que 
r sulturem da d sapr prinçiío, na 
fó rnw da legislação vi 7entc, das 
hcmfeitorias contidas na respectiva 
área c d dominio da superfici •, :~e 
l'S ta pert encer n p~1rlil: nlares. 

Art. :l4 . Expi rad o l>rilzo da 
l'Ouces:ão, revertcriíl) no d miuio do 
Estnd , sem onus :t i um para es te. 
os terrenos do seu domini 1uhllco, 
hem como a~ instal lnçr1es feita s pe lo 
roncessionario. 

Art. :i5 . Fica creado. na secção 
competente d:1 ecrctnrln da Agri-
cultura, um regi. tro especinl para 
minas, onde todas !lerão inscriptas 
<·om a indicação de sua n11turezn, 
situ:u;ãu c prop rictario. 

Art. :lfi . Revo 'éllu -se ns di sposi· 
\ 'k: em con trario . 

Sa la da!; sessiies da Ca marn doo; 
Deputados, ô de '\etemhro dto 1 92~. 
- 0 rrcsidcnte, J ão de Altneidn 
l.isho:1 . ·-- O I . '' sccret:t rio, j o~é 
Brnz P. 10 tr1 . • - 2 ." secretario. 
Euler de ali es Coelho. 

Vae á cununis:iio de .A!!riculturil . 

FINAL 

Eslabelect favore pura a fumlu-
rtio das aixa . Raiffci C/1 

A conuni ã de I{ dacçã , · 11 
·uj exame foi u mettido o proje-
ct n. ü, do Senado, s bre con ·es· 
são de favores â 'Caixas Haiffei· 
sen qu, se fundarem no E tado, ~ 
de parecer cja approvado · re-
m ' ttido ;i Cama r a dos 'sr . Depu-
tnd ·, com a ·eguintc rcdacção: 

Art. 1. o Para facilitar a organi· 
zação do crcdit rural no E ·tado, 
fica · gove rno auctorizado a pres· 
tar â · 'Ca ixas do ystcma Raiff i-
seu que se fundnrem, favorc · e au· 
xi lios indireclo ·, como sejam isen-
çã d t dos ·o impo tos, inclusi -
vé o de novos e velho direito · nos 
contracto que fizere m, forn ecc r-
lhts livro· em branco, cadernetas 
de cheque ·c depo. i tos, in11 rcssu. 
para ua fundação c propa gnuda. 
publicação de c tatuto~ c editae~ 
no orgão official, mediante requi -
sição da Secreta ria da Agricultura. 
cessão proviso ria e t mporaria de 
commodof' para reali zação das us· 
sembléas e reuuióes da directori:-t 
e mesmo de predio para seu fuu -
ccionamento, emfim quaesquer ou-
tro · auxi lias e favores ,que não 1-'e -
jam em dinhei ro. 

Art . 2." Esse. auxilias e favorl's 
erão concedidos ás Caixas qu se 

fundarem sem capital inicial,, sob a 
garautia da rcsponsahilic!adc. s~ l i · 
dari a e illimitada dos ·eus SOI.: IO,, 
uão remunerarem a sua directori .t 

Dec!arnçáo de voto ·sinão com vencimeuto aut:toriza-
O S I~ ALB ERT INO DRUM- dos 'e fixados pelo gove rno, incl.ui -

MOND o.htcndo .1 p·llavn peh or- r"' m nos seus estatutos um art1gn 
dcn1 , 1;ede fazer ' co~st~1 r' da ' acta l ppe0' 1s~saq l111.331ve r ~:vlie~~~l)e~~ v~~~~~~~: 
que votou com rcs tncçao l'Sse pro- · . . .. 
J'edo resc rv'lllllo-sc 0 direito de•. os saldos aos assoctad~s c d1spon -

. · ' · do qt1e 110 C'"SO de dtssolver-se a L'mcndal-d ·m 2. • .on :L • discussão, . ' . .,. d · de re ' rv·1 em pontos QUL' rcput11 inconstitucio- so~ 1 ednde, .o seu f.un. o. . .'. 
naes . ' seJa depos1tado na ca1xa . centr.u 

Urge 11 cia region al de credito 'a q_ue _se ac~c .a 
mesma f.ederaqa; ou, SI nao tX I ·t11 
essa caixa central, em banco que 
gose de garantia do .govcn~o, :\ 
di sposição de nova cmxa do me·. 
mo typo que venha em qualqn •r 

O SR. BA IL10 . DE J\I)AGA-
LHJí.ES, obtendo urgcncia, offere-
cc, ·pela' connn i~Riío .colnpctentc. a 
seguinte 

A. S. --19 
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\ rnpo n er fundada no lognr, c 
ad pt • s me ·rno tnt to . 

Art. 3. " Esse nuxilios 'c favor s ' 
c:~pccificados no art. 1. •, ·e rã · 
~ nccdido não sóm ntc âs caixas 
locaes, como ainda á· caixas ccn· 
true de 'c redito que f d ·r arem lO 
nu mais caixa locae . 

Art. 4. E ses auxilio · favo· 
r· ~ serão d • preferelicia dados ás 
Caixas Rniffci "11, fundadas em 
rnulliCIPJO que lhes concedam 
cgualmcnte f!lvorcs, .de producção 
a.r:ri ola desenvolvidas c em que 
não existam filiaes de bancos ou ' 
outro estabelecimentos 'd credi to 1 

Art. 5. " A conces ·ão de fnvore, l 
c auxili · especificados no art. 
1 . ", caberá ú Secretaria da Agri- · 
cultura, que farú 'por todos os , 
111 ios ao ·cu alcance uma propa- 1 
ganda acliva, methodica c con-
stante das aixas Haiffeisen, pro· 
c'urando convencer aos 'agriculto-
res das vantagens dessas coopera·! 
tivas de credito e instruil-os sobre , 
n rganização e a manutenção 
desses institutos, promovendo · a ·. 
sim o dese1ivolvimento do espírito 
cooperativista em Minas . . 

Art. 6." Para gosar ti auxílios 
e lavor s do 'Estado, salvo os ne-
ccssarios ú fundação, deverão a~ 
caixas rurae~ registrar os seus es-
tatutos na ecretaria da Agricul-
tura. 

' PARECER 
Dd para 2. • ,.,, cussütJ o pruje•:tn 

11. 9, sobre minas 
A c nttni ã de Agricultura, a 

que foi prcs nte u projecto 11. , 
da Cantara d s srs . . Deputados, 
considerando a sua manifesta utili· 
dude, víndo sati faz r int re se~ 
vultosos do Estudo, om a expan· 
são da industria mineralogicn, é de 
parecer que o me mo ·ejn dado 
pura 2. • discus ão approvndo . 

Sala das com missões, li de :~c 
tembro de 1923. - Gabriel Snn· 
tos . - J. J. Montnndon . ·- Frnn· 
cisco Escobar. 

Fica o projccto obre n me u 
para a ordem dos trabalhos, a 'rc· 
querim nto. . 

lt Pl~E IOENTE: - l·ur 
nada mui: havt.r a tratar-se, ~c. i· 
gno ·para a proxima essão a e· 
guinte 

ROEM DO DIA 
Primeira parte 

Ate ás '13 horas: 
Leitura da acta, expedicnll', 

apresentação de pareceres, proj~ 
ctos, indicações e requerimentos . 

egunda parte 
Até á 16 l10ras: 

2. • discussão do projecto n. \I , 
da amara, dispondo obre o apro-
veitamento das minas e miner:tl's 
existentes 110 Estado. 

Art. 7 . • Revogam-s~ as disposi · ' Levanta-se a sessão . 
~,:ões em contrario. 

ala das coíntúissõcs li de s -
.t~mbro de 1923. ~ Basilio de Ma-
'galhfles. - Vallatlares Riheiro .-
lJc'tulio dé Carvalho. ' 

A requer.imento . do mesmo 
tthor, .entra immediatamente 
di sc w;. fio ·e é . approvada ·em de· 
hah' e sa redacção, indo a cop;a,.-
s~ para ~cr enviada ú Ca!llara lios 
· Doputados. 

SR. 6ABRIEL SANTOS, ob-
1entln 11rg ncia, of'fcrccc: c envia ;\ 
Mesa, pela comllli são ilc .'\!lr!Cttl · 
túra, o següinte '1 

Se são 01•d:Jna••in 
45.' SES Ã OROINARIA, A S 

12 DE SETEMBRO DE 1923 
UMMAI~IO: - Acta .- Expédi-
ente. - Projecto 11 . 10, da Ca-
mara .- Com missões para cum-
primentar o vice-Presidente do 
Estado c receher o 'sr. dr. Ra11l 
Soares d~ retorno a esta Ca'pi-
tal. - Projecto n. 9, da Cama-
ra .- Requerimento do sr. Ca-
millo de Brito. - 'Ordem do dia . 
A's doze horas,, feita ·a .chimw-

<1':1, :1chnm-sc presentes os. srs. Ri· 
beiro de 01ivcira, Olympio Mou· 

râo, Albertina Drummond, O \ullo 
de Carvalho, abri I anto , j . 
M ntandon, Ba lllo d Magalhã . , 
Valladnr s Ribeiro, Moreira ~o 
Rocha e Alfredo atão, faltando 
com ~Wusa participada o rs. Ml· 
ra1tda Junior, Xavier Rolim, lmào 
da Cunha e Ologo de Va onc !lo , 
c, sem lia, os mais nhorcs . 

Abre-se ll sessão. 
O SR . 1. • E RETA RI pro-

c de á leitura da acta da antece-
.ctente, cuja votação fica adiadn 
por falta d numero legal. 

o R. I. o ECRETRIO dA COII· 
tn dll o;cgllinte 

EXPEDIENTE 
O fi/cios 

Do sr. dr. Raul Soares, pr~
sldente do Estado, communicando 
ter pas ado o governo no eu sub- 1 
stituto legal .- Inteirado . 

Do .. r. dr. Olegario Maciel, v!· : 
ce-pret-Hdente '<lo Estado, commurtl· 
cando ter assumido o governo.-' 
ldentico despacho . 

Do sr. 1 . • secretario da Ca-
ma r a dos rs. Deputado., envian-
do o seguinte 

192:i - PROJECTO N. 10 
CAMARA 

Dispde sobre isencãn de sello ás 
sociedades de crcdiln 

O Congre so Legislativo do Es· 
lado de Minas Gera e. decreta : 

Art . 1. • Fica o poder executivo 
nuctorlzado a isentar de se11os e 
j,mpostos, mediante contracto, as 
sociedades de credito, de quaJquer 
natur.:za e fôrma organica, que ·e 
constituírem nas sédes municipae~ 
c dos districto., por iniciativa pri-
vada e tom recursos proprios, nos 
termos desta lei . 

Art . 2." O prazo da isenção v a· 
rian\ segundo a porcentagem . de 
ca·pital e disponibilidades qne em-
pregarem em operações de credito 

-agrlcola, na seguinte ordem: . 
a) !ler:\ de cinco armos comple-

tos. ~~ 1\ porcentagem que em.pre-
!PTOnt fôr maior de 40 "l'; 

b) de d z ahnok \::omplefo ', i 
fôr mal r J 60 'I'; 

· d qt.inz • annos rompi t s, :r 
f r maior de 75 •j•. 

§ I . • Si a sociedade servir de in-
h:rmedia,·ia para acqui11ição de in:;· 
lt'lttllt!OIOS a ' rlC las, ad ubO pr• · 
dueto~< chimicvs dc~;tinado ft extin· 
cção da)\ formiga e outras pragas 
la lavoura c criação, este. pra-

lO • serão ampliados de mais dois 
anno . 

~ 2. • i a sociedade tiver sido 
constituída IJOr agril.: ult r cria-
dare organizados em syndicatos, 
d accc~do com a letra "c", do art. 
3. do dec . f deral n. 1.637, ele 
5 de . etemb ro de 1907, o prazo du 
is nçilo será de vinte 11111105. 

Art. 3 . • Ficam, por egual, isc·l.· 
to. de sellos e impostos re. pecd-
vos todo o. contracto. tlc credi· 
dito !:gricola que com ellas forem 
realizados. 

rt. 4." p der executivo podc-
r;i c ntractar identicos favores com 
a sociedades locaes ,le credito já 
Pxistentes, que . e . uhordinarem aos 
dispositivos . upra . 

Art . 5 . '' A': caixas rurae . crea-
da segurdo o typo adaptado pel ;t 
lei de n. 618, de 18 de setembro 
de 1913, continuarão a ser distri-
buídos o. favores della constaute-;, 
meno. o. do art . 2. •. 

Art. 6. " Consideram--se opera-
ções de cre(!ito agricOiln para o ef· 
feito da applicação de. ta lei, to· 
das a. operaçõ·es, sob qualquer 
fórma, que se fizerem em .proveito 
de q11nlquN especie de actividadc 
rural . · 
· Paragrapho unico. Mas a.penns 

serão considerados de credito agrí-
cola, dentro do criteriô geral · e~
taheleci<.lo neste artigo, os empres-
timo~ de juro in~erlor a 10 "I" 
c prazo superior a . eis mezes . · 

Art . 7. " No contracto a fir-
mar-se em cada caso, o poder exe-
cutivo fará incluir todas as med i-
das necessarias á fiel ohservanciíl 
desta lei, nomeadanl'e.nte 11. qu e 
. e .referirem ao s~rviço de f\s ali-
7.ação da ~oci'e:dade cnntractank 
o qual ficn r á 11 cargo dos tvnos 
agent'Cs do fisco. ·1 ... ~ 
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Ol/11/lissües pnt a cumprime11/ar o 
ex mo . sr. \'ice-Presidente do 
Estado 1: para receber o ex mo. 
sr. dr . Raul oares, por occa-
sir1o do seu regresso a esta Ca-
pital 

( 1SI . CAMlLL DE BHIT I 

ohtcnd a pnlnvra, diz que, tendo 
assumido o overno do Estad?, 
t mpomrimncnte, o sr . vic -prcsl-
d nt ·, dr . lega rio Maciel,' _ vem 
pedir no enado a nomcaçao de 
uma commissão que vá levar a s. 
cxc. • o: cumprimentos d : ta cor-
poração e o seu apoio . 

Ali gando ainda estnr o Scna<lu 
fechado por occasião do regresso 
a es ta Capital do . r . dr · Raul 
~ onrcs, p1~esi d cntc do Esta'!ü, re-
quer cgualmcntc a n omc~çao dr 
outra commi'ssiio que o va receber 
e dar-lhe as boas vindas por partr 
do Senado. 

R. PRE lOENTE : - Não 
hav ndo numero ua Ca~n p:lrn vo-
tar-~>C o requerimento, Interpretan-
do os sentimentos do Senado, dou- I 
0 por npprovndo em amhíls as suas 
t n rte~ . 

Nomeio para a 1 . • comn1is~iw 
os srs. Camillo de Brito, Alhcrhno 
Drulnrnontl c H\hricl Santos l' pa-
rn a segunda o:; memb.ros da Mesa 
c 0 sr . Cn n1ill de Bnto · 

Niío havendo par cercs, prci je-
ctos, indicaçqcs c requerimentos, 
pn. sa-.e á 

2.• PARTE OI\ ORDEM po DIA 

Entrn em 2." di ~c.u s~iio, por' :ll'ti -
~os, ficando n votnçiio 'adla,da .. P01 
f.nlta de num ro I gal, o egumt 

I. 2'3 -· PR J T N. A-
MARA 

L i. pô . n/Jre o oproveilnml'lllo dos 
mina.~ • rld outrns providencias 

Congrc 'No Legil!lativo do s-
lado ti • \i nas •r a •s decr ta : 

Art. I ." Ficn regulado por cs t:1 
I ·i o aprovcit:uncnto da: minn!i ou 
minera •s que s • •nc ntr 111 : 

a) em t 'rrcnns de d minio do Es-
tado; 

h) em tcrr no. devolutós d E -
tndu qui.! já fornn1 ou !orem v ·ntli-
tlos com rc.'crva das minas; 

d n 11 l ei t o~> d s ;·i . puhlicus 
cstadu:H!S; 

d) em lerrl'nos ele pleno dominio 
particu lnr, que forem desapropria-
dos por utilidade publica, n:1 lór-
nw da l egis l a~·iio vigente. 

rt . 2. " Na venda d · suns t •rr11 s 
o Estado rese rvar-. c-<i :;empre o d • 
minio das minas que nellas :lc ·o-
nhcçam ou venham a descobri r-se . 

Art. :L" governo do Estado 
p dcrá pcrmit tir que ~:e proceda a 
pes JU izas ele subslancias mineraes 
uteis ou cont·edcr, independent · 
mcn te de concorr ncia publica, a 
exploração de jazida!i de propric-
d:de do Estado ou :i tundas em ter-
ren os pari ic1dn res desapropriados .. 

Art. 4." Consid tnm-se pcsqlll -
ws todos os trabalhos que visam 
verif ica r a cx istencia ou a capa ·i-
dade l'Conomicn de uma jnzida , des-
de t) si mples reco nhecimento c ex-
cavaçtie~ superficiaes nté as so lldn-
gens c perfurações de po os c Çtalc-
rin~. 

Art. 5." A licrnça pnrn pc~qui zas 
se rá dada por despacho do Sccret:~ 
rio da Agricu ltura . 

Art. fi ." O candidnto devcdl re-
qu •r r .a li cnçn no Secretari o da 
Agriculturn, precisnndo a ár n do 
tNreno ou exten ~fio elo trecho ct rio 
em que deseja !azrr pesquizas. 

Paragrapho u.nico. A área não 
poderá exceder de 100 hectn rcs, n ~m 
dt• 40· kilometros o trecho do no, 
medida n e xten ~ão · ~egundo a cor-
rente. 

Art . T. h o~ tr'ahnlhoR' relativos ;\ ~ 
pesqui z :~ s só pocl riio ser ' iniciado · 
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ri p i. d r olhid, no. cnfr 'R puhli-
ros u tax11 nrhltrndu no d • pu ·hu 
qu • houver c nc •di do u lic nça. 

Art . . " 1 raz p~1rn p •squizn!l 
se r:i de 11111 ann , prorogav I por 
n1.1i ~ um anuo, n jui z do gov rno, 
111cdiant · pPga m ·uto dn u vn taxa. 

Art . 9. • Aos p •squizador •s não 
i· p •rmittido dispõr, sa lvo licença 
do •ovcrn o, dos sub tancin r •ti ra-
tf:ls nas pcsquizns, c, obtida a li· 
rcn~·n, !iO "I" ti producto dn venda 
l'<l h rão ao E tado . 

Art . 10 . unndo a árcn dn s t e~-
quizas fôr de domínio pleno do Es-
t:ld , 1 oderão ser nprov itados os 
n1 :: tcria •s de con~trucção c madei-
ras nelln xist nt ·s, que forl.'m in-
dis!Jensav<lls :10s resp •div · servi-
ços. 

A ri. 1'1 . Si as pcsquizas f rem 
in fructi feras deverá o pcsquizaclor 
co mn111n icar ao governo o resultado 
negativo do: tn:balho. c dar este. 
por find :, repondo as co usns em 
seu estado anterior, fechando os 
po~·os e g11 lcrias, re. tituinclo 11s 
nguas no ·cu curso natural , se as 
:;im lhe fôr determinado . 

Art. 12. Si ao fim de um :1nno J 
pesquizaclor não houver iniciado os 
trabalhos perderá o direito á li-
n·nçn. 

Art . 1;{. Parn lic nçn de pcsqui 
zas ou concessão de cxplornção de 
j:1zidüs em terras aforadas ou ven-
didas com re. erva da pror riectadt> 
t1 :1s minas pelo Estado, exigi rá o 
governo prova de nccordo feito cn-
tr • o pret nd nte e o foreiro ou 
pruprietario da superfície ou depo-
si to tlc c:1ução em dinheiro que ga· 
ranta pngamcnto das indcmniza• 
çües a que o foreiro ou o proprie-
lario tenha direito . 

Art. 44. O pretendente á explo-
ra ção definitiva do uma jazid~ de-
verá requerer a conccsRií o ao Secre-
tario da Agriuultura 1 indic:lnêto 11 
posiçito precisa da rnln 11 dentro da 
área r querida as dim,ensiíes e con-
fron taçõe de. tn . 

Art . 15. O requerimento deverá 
. er a ompnnha·do ele amo tras do 
minerio colhido na jaz ida e de um 
estudo ummario do terr no, feito 

p r ·nt: uh lro dr mina. ou pro: 
llsslonnl ti · c mr) I ·ncia r conh • i la 
pelo rovcrno. 

Art . 16. Dentro de 15 din , con· 
tndos da entrada do rcqu rim nto, 
. cn1 publicados cditnes p r 30 
din!' no jornal official do Estod , 
conviclnnd parn npr sentar •rn suas 
rcéi:J maç<ies s interrssados n qu •m 
:1 concessão po. sn pr j udicn r . 

Art. 17 . Em ·gunldnd d con-
diçfiCs cnbcrá prcfer nela parn ;1 
concesRão : I . ") o quem houv ·r f ·i· 
to a~ JPsqnizas em vi rtude d • li-
c ·nça; 2. ") ao pr prictnrio das for-
ms em que se achnr jazido; :L") 
no d ·~cob r i dor que houv •r m:Jnifcs-
tado ern tempo sua descoberta ao 
governo; 4. ") ao explorador de mi-
na cong •n r m pl •na lavra. 

Art. 18. Findo o prazo marcad , 
si nfi h 11\'c r reclamações ou estas 
forcm consideradas improcedentes, 
poderá a conce. sã se r feita por d 
ere to do Pr idente do Estado, em 
que se mencionarão a natureza da 
suhstnncia mineral, a si tuaçã d:1 
jazida e a ex tensão do terreno n 
trechos el o ri concedido. 

Art. I!J. Antes de lavrar-se na 
Secrt"laria da Âgricul1urn o termo 
de concessão, se rá leva ntada a plan 
tn c feiln 11 demarcação da min:1, 
correndo a despesas por conta do. 
concl'ssiona rio. 

A ri. 20. O te rm de concessão 
d ' terminará : I .") a área cone did :~t 
2. '' ) a natureza da sub$(ancia mi-
neral a explorar ; :l. • o pr:1zo da 
concessão; 4 . ") o prazo parn inicio 
dos trabalhos; 5. •) o. favorc con-
cedidos; 6. ") os onus impostos ao 
conl!t'ssionario ; 7 . "} ns pcnalicladcg 
legacs em que o onccssiouario po-
derá incorrer. 

Paragrapho unico . O prazo va -
riará com a importnncia dn explora-
cão e 11~0 podcriÍ jámai exceder de 
fiO élnnos. ~c ndo de 12 mezcs o pra-
zo para inicio dos trabalhos, proro-
g-avc l, em caso de força maior, a 
juizo do governo. 

Art. 21 . Não se nssignará o ter-
mo de concessão sem ' o. depo i to, 
em dinheiro ou apolices do· Estado, 
ele uma caução, que o gove11no ar· 
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hitrarij ~ n c rdo orn a lrnportan-
cia ~n concctdio c qn À subslstlrti 
ntr o fim do prozo d contra ~o 
pnm J.(ftr:Jntin d • sua •xccução . 

.-\ri. 22 . governo poderá im-
pôr as 1 ena11 d multa até . . . . 
:!:01 :~noo u d caducidade da con-
~:e~silo, nos termos do regulam nto 
qu • •xpcdlr . 

rt. 23. ecrclada a caducida-
de, pl·rtkró once sionario a cau-
~ão • rtll quotas com que houver en-
lrad 1 parn os cofre: publico , rnas 
t •rá direito á indcmniza ão das 
s u a~ hcmfcitorias, apurado pela 
fôrma e ·tuheleci da no art .. o respe. 
ctivo valor, deduzidos, porém, o to-
ta l das pre. taç·e que houver rece-
bido a titulo de favores e o preço do · 
mntcrincs cedido ' gratuitamente pe-
lo gove rno . 

A ri, 24. As licenças para pesqul-
za c as concessões de jazidas se-
rito dadas com resalva dos direito 
de tercei ro~. respondendo, por illso, 
pe ·qu izaclores e conces ·ionarios, pe-
los prej uizos causados a l>roprie-
tarios, pesquizadores e concessio-
narios confinanjes, e serão intrans-
feriveis sem licença do govern o, . al-
vo os . eguintes caso. : I . •) stlcces-
são de herdeiros necessa rio ou de 
conjugc sobrevivente; 2. •) succes 
são commercial. 
· Art. 25 . O concessionario só terá 
direito de ext rahir e exportar a. 
suhstancias mineraes que consti 
tuent o objecto da concessão. Pa-
r:~ as suhstancias não declaradas 
no seu titulo que venham a ve rifi-
car-se no pcrimetro concedido, fir-
ma-se .:t quellc direito mediante ad-

, dit<1 l C' l ~J ~ c .. •n<' l"S ão, depois d€ 
rrollllllllllÍUHfas ;i '•!cretaria da Agri-
cultura as nova descobe rtas . 

Art. 26. Nns terras de dominio 
do Estado é intei ramente livre o 
~ rah;lll o de fr~isc11dores de ouro, 
l'Xl' rcitado por umn ou duas pe!l-
soas nr~ s alluriõcs dos ri os ou cor-
regos, w m instaoJiaç<ies pns. agcirns 
L' apparelhos simples. 

Paragrapho unico. Dentro ila área 
concedidn pAra pesquizm; ou parn 
lavrn, o .trabalho dos fniscadorcs 
depende da permi ·siio do tonces-
sion11 rios, . 1 

Art. 27. govern para xc U· 
çãu dn lei, rcgultllllt!nlará o J>rO· 
c ·~s de lic nça pnrn pc qulza c 
de concessão da •xploraçâo da Ja· 
zida~ mincrac , o Kervlço de fi ca· 
liznc;~o do~ trabalhos . ublerran os 
de p squiza c ~uperficln s ou uh-
terraneo. de xploração ' d traba-
lh s d ' estnbelcclm ntos Indu • 
triae melallurgico exi tente~ no 
Estnclo, f rmulando precelto. relati-
vo~: 

I . ") - ás pena: d multas e d 
c:ad liddad applicavt!ls na · pe!iqul-
za. e concessõe ; 

1 
2. ") - ao resgate das concessões· 
:L") - á protec:ção d vida e sau-

de do. op rarios dos vi1.inhos do 
cstnheleci mento; 

4 . ) - à conservação e scgu ran a 
dos trabalhos e construcçõe ; 

5. '') - á protecção do bem c lar 
publico c cautela. contra perigos ás 
propriedades vizi nhas; 

6. ") - á organização dn estatistl-
ca geral da. minas e usina. metal-
lurgicns existente · no Estado; 

7. ") - a exploração dos terrenos 
que conten ham pedras prccio as e 
tspccialmente dos diaman tinos; 

8. ") - Ao impulllionamcnto da in-
dustria mineira e melallurgica do 
Estado; . 

!l. ") - aos deveres de cada um 
dos h1nccionario mencionados no 
art. 28 c comminação de pen11s pc-
cuniaria até o maximo de 2:000$ n 
qu11cRquer infractores das disposi-
ções regulamentare .. 

Art . 2R. Fica creado o serviço de 
minas, a cargo ,de uma commissão 
de engenheiros do Estado, especia-
li stas em engenharia de minas, que 
fará c. Indo e pesquiza , não ·6 do 
leito dos rios como das jazida mi-
llernl'S c metal! i feras do E tado . 
·Art . 29. Cada explorador de mi· 

nerio ou cada cstabelecimcnlo in· 
dustrial mel11 llurgico recolherá aos 
cofres elo Estado por trlme~tre, an-
tecipadnmente, a quota de fi. caliza-
ção constante do contracto ou fix!t· 
da pelo Secretario da Agricultura, 
de conformidade com a importancia 
da industria e o desenvolvimento de 
eeus trabalhos. 
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Art . . Pi a r ad c 111 fun- ru liza fi . :-·r expl rndn!l !ll' pnnHI · 
·ç · · ·xdu ·ivumcnt • cun:-~ ultl vas, ·' 
· n •lho da minns, incumbld d ' 
c ·tudnr · cmlttlr parecer br> to· 
dn~ us qu '• t ~ techilicas, •con mi-
em; • d di r •ito privado que nã fi. 
rare 11 sufflcicntement r '11 lvidn: 
p •In •c r •to ria dn Agriculturu . 

§ 1. • E c conselho se rá pre ·idi-· 
do pelo ecr >fnrio da Agricultura c 
terá com membros Ire. reJ>r ' ·en-
tantcs das indllslrias de mineração 
mnis illl ll rtnntes do Estado, dir~
ctor dR lndu ·tria, .auxiliar juridi· 
w dn ecr •ta ria dn Agricultura, o 
chefe da ·ommi · ·ão cographica e 

colo 1lca, os lente cathedratico 
li' melallu rgia c ex1>loração de mi-
na da Escoln d(' F.ng nharia de 
Bcllo Horlz nte c os lentes das mes-
mas cadeira. c da legislaÇilo de 
minas da Escnla de Minas de Ouro 
I reto. 

§ 2.'' O trabalho da Secretaria ~o 
Con·clho será feito por um fnnwo-
nario da secção . de lndusl ri a do 
Secreta ria da rricullnra, designa-
do pelo directc,r . . 

§ :-1. • Os pnrecere · serão· formula-
dos .por cscripto e nenhuma remll· 
ncraçiio c!lpecial . caberá nos mem-
hr.o. do conselho, salvo passe gra-
tuito ~ diaria para os que residirem 
fúra de . Bcllo Hori zonte c forem 
· brigados a assistir ás reuniõeS do 
rue 'li lO Con c lho. 

Art. :-11 . · Estado 'tle Minal', para 
o cffeito de gosar os favores con-
stantes do art. 97 do decreto fede-
ral n: 4. 264, 11dopta a~ ·um; dispo-
sições no que forem applic <~vei~ às 
111inas existen te. no eu te.rntono. 

Art. ~2. O governo poder~ res-
g-atar. as installnções relatiyas ~ 
ronccssilo 1 nrn o fim de conceder 

I • d • n terceiro a exploraçao os mmc-
~aes que constituem o seu ohjecto , 
in. ta men te com n das novas. dcsc?· 
hcrta. , quando .no concess10nan 
não convier explorar e tas, apezar 
de verificado por technicos. de reco-

' nhccidn competencia, incumbidos 
pelo gove rn o, serem de valor econo-
mico egllltl ou superior ao das ~ub· 
stan.cias declaradas no titulo de con: 
cessã'O e n&o poderém, por sua lo 

ment •. . 
§ I ." U pr •çu li r •sg:1tc scrit fi . 

xutlu por p •ritos num •udos a april· 
zimcnto das 1>artcs, s quacs no ca· 
so de divcrgcnciôl , nom •ar5 o ti •s· 
cmpntador. 

§ 2." s p •ritos t n1:Hüo omo 
nit •rio de avaliaçiio o ·stntlo tia ~ 
install:u;1i s c mhinado com o cuslo 
primitiv c t ·mp qu • faltar pn r:1 
o termo do con traclo. 

Art. 33 . Na hypothes · das nova~ 
dcst:ohcrlas poderem ser explorada 
por t~rcciro, sem prcjuizo da con· 
cessno an tcri r, c occorrerem n ~ 
condições d art. quanto ao valor 
cconomico c inacquiesccncia do con· 
ccssionario á cxplornção, poderá o 
governo fnzer a nova concessão sem 
outras indemnizações ai 111 dns qur 
resultarem da dcS«IHOJ riação, na 
fôrma da lc •i:·laçiío vigente, das 
hL•mfeilorias contidas na n·spcctlvn 
área c do domínio da superfície, s 
esta pertencer n particulares . 

Art. 34 . Expir:1do o prazo du· 
t:onc •ssão, reverterão ao domínio dn 
Estado, s •111 onus algum para cs tL', 
os terreno d~ seu do:ninio . j' lllbli~o, 
bem como as Jnstall nçoes fc1 ns pelo 
concessionnrio . 

Art . 35. Fica creaLio na secção 
competente da Secretaria ~ l ít Awi 
cu ltnra, um registro ·spcc.1al parh 
minas, onde todas ~erão 1n scn pta ~ 
com a indicação de su ~ natureza, 
situação c propriclario. 

Art . 36. Rcvo ram-~c as di sposi 
~ôes em contra rio. 

Saln da!' ses ücs da Camara do -; 
Depu tados, 6 de setembro de 1 9~3 . 
- 0 presidente, João de . Almcrda 
Lisboa . ·- O I . '' ~ccn.tano, José 
Braz P. Gome·. - O 2." ~L·c rcla · 
rio, Euler de Sallcs Coelho. 

Ses.wio noctuma 
O SH . CAMILLO DE BHITO, 

obtendo a palavra pela ordem, . c 
alkgando a relcv.rinci,a d~ m~ten.a 
constante do projec!o cu.1a d1sc u~ 
são acaba de ·.er encer rada, requer 
a convocação de uma sessão no· 
çturna para hoj e, afim de ser ·o mes· 
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1110 vofatl dAd pnnt I rc Ira dl .• 
cu. sil nnwnhft. 

IC PR .:., I ENTE . - D•lxo 
d • nft ndl!r n r •q u rim nt do no-
hrc scnnd r. vi. to c. fnr lnformndo 
til• qu nã ha mais numt.:ro de . e-
nudor •. 1111 C1rpifn l para o quorum 
regim •nta l, d · rnnneirn que seria 
:;uperflua int •irnm nte a ~ .. ão X· 
frAOrdiunria. 

O sr. Comi/lo de Brito . - Fica, 
crn lodo o cas , c n tnnd da n ta o 
meu requ ·rlmcnto, pnra uma sn tis-
fnção ao publico, de não I r tido 
solução es te anno maleria tão irn-
rortnnte por m tivo de f rça maior. 

1~ . PRE I ENTE . - Por 
nadn mais hnver n trntar-!le designo' 
fllmr a ses:ã de nrnanhã o encer· 
rnmento d !i trabalhos da pre. nte 
t~ s ·ão lcgi. lativa . : 

T.e va ntn-s!' n . essão . 

ACTA DA S 
RAMENT D S TRABALHO 
DO SENAD A S 13 DE SE-. 
TEMBRQ DE I 923 . 

Presidencia do sr. Ribeiro de 
Oliveira 

(Vice-presidente) 

Ao meio din, feita a chamada, 
:Jcham-se presentes os srs. Ribeiro 
de Olivcirn lympio Mouriio. AI-
h •rtino Drummond, Gabriel San-
tos, I. Montandon, ami llo de Bri-
to, Basilio de Mn~alhãcs, Alfredo 
Maia, Moreira da Rocha, Francisco 
E. cohar, faltando com causa par-
ticipnda, os srs . Mirt~nda Junior, 
Xa vier Rolim, Simão da Cun ha. 
c Diogo de V nsconcello., e, sem 
elln. os ma i. . enhores. 

Ahre- c a sessão. 

O I~ . 2. • SECRETARIO procc .. 
d á teiturn da acta da antecedente 
cuja votação ficn adiada por falta 
de numero legal. 

O SR . 1 . " SECRETA RIO d{r 
conta do seguinte 

l!XPE lENTE 

Olficio.~ 

o . r . I ." s •cr •lu ri du Conrnra 
dos •pufad , communicand t r 
!lubido á . ancçft pr id •n in I, s h 
n. 195, o proj to n. 5, do •nado, 
. oh r co I nia c r r •ccionn . - In-
t irado . 

Appello á ommi são encarr •gnda 
da reforma do Regimento In-
ferno 

R. ALBERTIN DI~ M-
M N : - Sr. Pr . identc, o meu 
intuito é tiío somente hrze r 11111 ;rp. 
pcllo ao. illu trc. membr s da 
commis, ã enca rreg:1 da de e. tu da r 
a reforma do regim nto pnra que 
:1prescnte, logo no começo da vin -
doura se · ão - o r pectivo pro-
jeclo. permittindo deste modo ao 
Senado, em I 924, dar á sua lei in-
terria uma orgnnização tal que vi - . 
te, d futuro, atropelos e ba1hur-
dias em nos. os trabalho . 

Para compro'var a urgencia des-
sa r for.ma, ba ta citar uma grave 
irregularidade, ou contradicção, 
que . e depara nél ultima lei de di-
visão admini. trativa, c que motivou 
o meu voto com restricçõc~. con-
forme em tunpo declarei . 

Em o n. XXV. do art . 2. •, crea-
sc o município de Me quita, decla-
rando-se que ".i consfihriní do<~ 
di. trictos de S. Antonio do Cara-
ting;r , que pa. sará ;r ter nquelle rw-
mc, c de Sant' Anna do Pa raiso. 
desnremhrndos do município de 
Sant' Anna de Ferros, com as suas 
rlivisas ac/uacs" . 

Mais adcan te, em o n. l.VIII , du 
n rt . 3. •, crea-sc tambem o distridn 
de Mello Vianna. no 11HIIticipio de 
A11tonio Dias, com séde no povoa -
do de S. Antonio do Piral:icahél, 
com as di vi. as que serão tr;rçadns 
na con formidadc desta lei. 

Ora, sr. Pre. id ntc, S. Antonio 
do Piracicaba pertence no districto • 
de Sant' Anna do P r;riso, como . e 
póde ver em todos os mappas e na 
lei n. :3 19, de 1901 , e como se acha 
na propria lei recem-promulgada 

7 

d diviRit ndmini11trufiva, nll pnrf • 
<'m qu • trnçu n. di vi a· ·rttr • os 
d i :-~ districtos ·ompon ·nt •: do n 
v muni ·I pio d M squitn . 

·ntr'!:Jnt , tH!SSl' nç dnntent 
c m qu ás v •zc I •gi~ t amo ·, up-
parec , ntr ' as num ro. a· •men-
eia vindas 1í ultima hora, urnn !!Ó 
da tylographada, em qu se con-
sigua a c r ação de. s distrí ·to. 
m •rcê de capcio. ns inform ações 
miuistrada. á illu Ir commissão 
1ista . 

Felizmente, o rem dio a seme-
lhante ~ituaçã o s • ncha no art . 4!í, 
qu · manda, no ca. de suq!ir col-
tisão 'tt tr divisas de municipio. c 
districtos, traçndns 1111 lei , preval -
çam ns divisas munici1 aes. 

E se cmpreslart~m o nome do 
itlu:;trc Secretario do Interior ao 
distri cto nascido a. ·im iuviavel, 
com intuito de con. eguir o seu 
apoio a umn medida illcgt~l , nga-
naram-se ou duvidflrallh e da c r-
rec ão nunca de. rn ntida de s. exc. 
Est • c outros ca. o. provam sr 
Pre. identc, que n emeuda. devem 
todns . offrer ex;rme da commi. -
sões re pec tiva. com e paço razoa-
vct par;r o eu estudo não como 
ac nteceu agora. 

V. ex c. sabe, sr. Prcsidcn te, 
que, ne ta Ca. a digno, operoso c 
illustre colleO'a, que felizmente se 
adtn presente, já se queixou, com 
muita razão, se ht~ve r tirado do seu 
município uma parcella de tcrrito-
rio, á revelia de s. ex c. c . em o 
tempo neccssario para ·. ex c. ex-
arninar a r spcctiva emenda . 

O me. mo nconteceu a outro illus-
tre s nado r, cuja ausencia las timo. 

U rgc, portanlo, qu , na reforma 
do regimento ,se dê irs commi. sões 
iH> menos o praz de 24 horns pa-
ra o estudo dt1 . mal rias sujeitas 
ao seu parecer, c, sohr •tud , e-
jnm as emenda::, offerecida. aos 
projec tos, distribuída ' em avulso a 
t do o cnado, afim d' 1> dermos 
votar conscientement a sua ma-
-teria. 

O sr. Alfredo a/rio : - Para 
C\litarmos surprc ·a ·, muita vezes 
de~agradaveis. 

sr. Alb r/in o mmtnond: -
P r f ltam •nt . ·, ~ br ' o ca. o a 
qu' ncimn m• r •feri, f 'rthn, n 
Attnacx do nado d' I li, a pro-
va, qu naturnltncn fc scní produzi-
da perant o p d r judiclurio, da 
verdad do que v nho ali gando .. 

Ha ai nda outr . cnso!i qu lo-
do!! · nheccmo . 

V. •x . , r . Pre ident , como 
r lat r da COillttti. no de Finança. I 
'• I ·tcrnunha d que . obre as rn n~ 
da ·, apr . entadas ir ultima horn, 
muita. dnR quaes mcr cedoras d • 
acurado c tud , têm as commis-
sõcs que opinar tumultuariamcnt , 
dentro ás ve~es de um mi-
nuto, tornando-se não raro pcn :;o 
o trabnlho do rclat r, 1 ela angu~
tia do tempo m que o faz . 

ndo, pois, d preniente n ces-
~ idnde n reforma da nossa lei in-
terna. spero que a illu. trada com-
missão, para e. te fim nomeada, :: • 
digne de apn enta r o respectivo 
projecto logo no começo da 11 s ão 
de 1924, afim de que já não occor-
rarn, de futuro, os inconv nicntes 
qu acabo de apontar. (Muito 
bem; muito bem!) 
Louvor e af!radecimenlo á Mesa tio 
· Senado 
O SR. CAMlLL DE BHIT 

(sem a revisão do orador}: - r. 
Presidente, ao encerrarmos os no '. 
sos trabalhos depois de tlln:J ses-
são fecunda, em que se votaram 
leis do maior alcance pnra a vida 
e o progres. o do E tado, jnlgo in. 
terpretar o pen ·amento de todos 
os rs. . enadores vindo trazer á 
M sa do Senado as homenagens do 
nos. o reconhecimento pelo acerto, 
competencia e cordialidade incxce-
diveis com que . oube dirigir os 
nooo. trt~balho na essão que hoje 
finda . (Apoiados; muito bem!) 

O no .. o v-enerando Presidente, 
lnfelizn1ent ;rusentc hoje, velho 
servidor do Estado, membro proe-
minente da Academia Mineira de 
Letras, conhecido sobretudo por 
.eus trabalhos de grande valt>r so-
bre a historia pa tria (muito bem) , 
desempenhou-se com rafo brilho e 
competencia do, seu alto posto 
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(apoiados), corre 1 ndendo á n s-
a ,confiança mal · uma vez dc-

mon trando a un grande dedlcn-
. çáo l1 lo se rviç Pll~li co · pela 
causa d Mina . (Mwlo bem) . 

illustre ·r. 1.• ec retari <>, ope-
nuio de ta Ca a ha muit an110. , 
affcito á lide. pn rlame11tare , foi 
:;cmpre o 110 ·so guia , rC!iolvcl1do 
com muita habilidade todas· as 
que tõe , vi ·ando bem publico, 
sendo, além dis ·o, um coração 'C· 
11aro , muitíssimo e: timado ob re-
tudo na terra do diamante, onde é 
queridi sim o. ( AfJOiado ·; · muito 
bem!) . .. 

·r. 2. • ccrctnrio, muito jovcn 
ainda, no poucos an11os d sua vi-
tia publica, quer na Camllra Fede-
ral, quer aqui 110 enado, tem~sc 
rev.elado já um político de fnw 
tempera , pela sua i11telli gen~i~ cul-
ta (apoiados) e por . ua achv1da.dc 
incançavel em prol tambem .dos 111-

. tere ses publicos dos de. h nos do 
Estado de Mina ·. (Muito bem). 

Dirigindo,· portanto, a cada .um 
dos dignos .membros da Me a o · 
no. sos agradecimento c as nossas 
despedidas, faço voto. p~ra que 
não só elles, mas todos os r . . se-
nadorc voltem felizes na prox1ma 
.:essão, afim · de conti11uarm?s .a 
prestar ao nosso Estado os servi-
ços que são de esperar desta . c~r
poração . (Muito bem; mutlo 
/Jem /) 

0 'SR . ALBERTINO DRUM-
MOND: - Srs. senadorc ·, a Mcs:1. 
pelos membros presentes e pelo 
venerando chefe que, infeli~mentc, 
tem faltado a algumas sessoes por 
motivo 'de molcstia, vem ag~adecer 
sinceramente ao Senado mats est.a 
prova de estima que . muito a s~n.s~ · 
biliza, como d'antes já. a cnslblll-
zára a 1110 tra 'de confiança e alta 
consi deração a clla dispensada, 
quando, no começo do ann'o, o S~
nado se dignou elegei-a para a dl-
rccção 'dos seus·· trabalhos· 

A Mesa é especiahitente grata 
ao i Ilustre e colendo sena~or, o sr · 
Camillo de Brito, que tao llella-

. mente traduziu os ,'sen ti.mentos. do 
Senado c a ·quem eu reverenc1o e 

ucat d ·sd' o t •mpm; do a ulda-
dc d · ircito, onde lhe 'fui diH ·ipn-
lo c co lhi dos seu· labi , do I . " 
ao 5. o nnno. pr c i sos en lnamcn· 
to que 111 • 'têm guiado na vida 
publica . . , . 

Tran nutto ao Senado a expres-
são sincera da nossa profunda wa-
tidão. com a 'nffirmação po~ttlvn 
de que não 6 cada um dos lllus-
tres collegas é credor da justa es-
tima que a 'todo votam os mem-
bros da Mesa: ma foi ai nda, gra-
ças ao intelligente esforço c pa-
triotica dedicação de cada um, 
que logrou a Me a desemp.enhnr, 
sem reclamação, o seu honroso 
mandato. cumprindo c fa.zcndo 
cumprir sempre, como .devta. n 
nos. a lei interna . (~tulo bem ; 
muito bem!) 
·. o SR . BASILIO DE MAGA· 
LHl\ES : _ Sr . Pre ·idcnte, o 1.10· 
brc senador, cujo nome cu declino 
com muito ·respeito, estima c ~d
mirílção, 0 sr. Camillo de Bnto. 
ao traduzir os sentimentos de g~.a
tidão de todos nós pela manclr~t 
corrccta com 'que a Mesa se de. em· 
penhou do. seus deveres ne. tíl 
c'asa do poder legislativo, r~fe~IU 
sc apenas ao venerando 1111nc1ro. 
r dr . Dio_go de Vasconccllo~ . 

;,o.sso presidente, e :aos illustres se-
creta rios que o acom~anhar.am ?u-
rante a presente sessao legislativa. 

Fel-o mui de proposito, para que 
cu me encarregasse de extcndcr 
esses ·agradecimentos á pessoa do 
dil-(no vice-presidente do . . ?enado, 
que tem 0 ensejo . de prcs1~1r ncst~ 
1110111c11 to as nossas sessoes pot 
motivo da enfermidade, qt~e tanto 
lastimamos. do senador D10go de 
Vasconcellos . . 

Incontestavelmente, o nosso 11· 
lustrado collega, 'escolhido para 
vice-presidir os n~ss~s tra?alho:::, 
0 sr . Ribei ro de Ol1veJra, é um le-
gislador que, vindo desde a ~on
stítuinte. tem actuado benefica-
mente em nossa vida ·parlamentar, 
subindo sempre os. degraus do . P~
der legislativo, em Mi~as, com mlll· 
ta dedicação, com mu!ta compete,n-
cia, com muita honestidade ~apara-
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dos) com n 'elevada c lima, que 
ha • abido merec r, de todos 
eu companheiro de pariam nto . 

(Muito bem/) 
Totno, poi , cxten. Ivo o a"rn· 

d!!chncntos 'do Senado ao lllu trl' 
senador Ribeiro de Oliveira, dii{IIO 
vit -prcsident de. tn C a a. (Mui· 
lo bem: m111to bem!) 

O SR . PRE I DENTE, em ll gei-
rm~ palavras, 'agradece a referen-
das que lhe acabam de ser feitas 
pelo sr . Basilio de Ma2alhães, 
bem como a · olldarlcdade do Se-
nado pela 'sua conducta como vice· 
presidente e como •Jcnador . 

Encerramento dos . trabalhos 
Eht seguida, o sr. Pre identc ck· 

l'-igna o dia 'de ama11hã, ás 13 ho-
ras, para o encerramento sol ntrt ~ 
da 1 . • e são ordinaría da 9. • I e· 
gislatura do Congre o Mineiro, c 
convida todos os srs. senadores 

IJrescntes a comparecerem áq~elln 
tora no edlflclo da Camara dos 
srs . Deputados, afim de . tomarem 
parte nessa Solemnidade . 

Depois 'de lavrada, lida e anpro-
vada a presente neta, o sr. Prcsi-
dclitc, pondo-se de pé, no que é 
acompanhado por todos o~ presen-
tes. declara ~ encerrados os fra-
balltos do Senado Mineiro na pre-
sente ,çessão legislativa. 

levanta-se a sessão. 

Resumo dos trabalhos do Se~~ndo 
realizados durante a primeira 
sessão ordlnaria da nona Legis-
latura do Congresso Mineiro. em 
1923 

f 
Projcctos iniciados no Senado 

l'lll ' 1923: 
N. I . Auctorizando o t:ovento :~ 

conceder a d. Maria Helena de 
Briio, profes ·om da escola mista 
da cidade do Pomba, um ílnno de 
licença pam tratamento de ·nude . 
A materia deste projccto foi inco~
porada ao de n. 116, sobre licença, 
que foi devolvida A Camara dos 
srs. Deputados. · 

N. 2. Dispo1,1do que, nos crimes 
em que f.or menor o accusado, se-

rfio ecr ta a formação da ulp 
a , cs li o do jury em que o m srn 
for julgado. 

Approvado m I . • di cu ão, foi 
remettido á commi ão d ju tlça 

Legislação. 
N. 3. Vedando a reclci ão dos 

pre idcnte de Camara, ou vcrcR-
dore qu exercerem o governo 
municipal no ultimo anno do qua-
triennio. 

Approvado em I . • discu são, foi 
nviado á commi ão de ju tiça e 

L e fli ·I ação . 
N. 4. Auctorizando a creação da 

In pectorin de Estrada. de Rodl\· 
gem. 

Rem tflda á Cama r a do. r~ . 
DE'ontados. 

Approvado. sem alteração, !4ubiu 
~ ~anccão. pela Camara . 

N. 5, Auctorizando o governo a 
construi r L9uatro colohia. correccio-
nae no t lado, c contendo outra:; 
di po ições. Eni 3. • di cu são foi 
approvado um ~uhsti tutivo de todo 
e. c projecto que seguiu para a 
Camara do!l . rs . Deputados. 

Approvado, sem modificações, 
foi remettido á sancção pela Ca-
mara. 

N. 6. Concedendo diversos fa. 
vore a Caixas Raiffeiscn que se-
e tabclecerem no Estado . 

Remettldo á Camara do~ sr ·. 
Oeoutados. 

Pende de I . • discussão. 
11 

Projecto enviado. pela Camara 
ao enado em 1923: 

N. I . Approvando a contfts du 
exerci cio de 1922 . 

Approvado, sem alteração, ubiu 
á sancção, pelo Senado . 

N. 3. Fixando a Força Publicá 
do Estado para o exercício de 1924. 

Approvado, sem alteração, foi 
rcmettldo á sancção presidencial , 
pelo Senado . 

N. 5. Orçando a receita c fixan-
do a despesa do Estado para o ex-
ercido de 1924. 
. Devolvido á Camara , acompa-
nhado de .44 emendas, foram toda~ 
approvadas pela Camara, que re-
metteu' o projecto â san,cção presi· 



A. Auclorizandu r1 :!OW!r· 
11 a supprimir as fci r as 'de •a do 
qn• forem julgadas dcsn• aria . . 

·stacado do projecto n. 6, da 
Camara. ubiu it ancção, pcl c-
nad . 

N. 6 . Di pondo sobre rubri-
ca de livros comm rciat!s nas co-
IIIA r c as do Estado. Destacado elo 
projedo n. 6, da Camara . 

Foi rem ttid ü saucção, p ·lo 
enado. • 
N . 6 ·c. Remodelando a Caixa 

Ben ficen te do FL01ccionarios Plf-
hlico ·. Destacado do projccto n. 
6, da amara. ubi n á Síl ncção, 
pdo Senado . 

N. 6 D. Dispondo sobre cnrgos 
de delegados de poli'cia .' Dc~tacadt 
do projecto n. 6, da Camara. 

Foi remettido 1 elo en<~do Á s·an-
cçiio . 

N . 9. Di::;pondo sobre o ílprovci-
lamen to da: minas e mineracs ex L-
lt•nlcs no tcn:itorio do E. tado . 
Pende de votílção em 2. • discns-
siio. 

N . 10. Andorizando o govern1 
il isentar de sellos c impostos, . as 
s cicdade de crcd it qnc se con-
slitnirem na. sédes d s mun icipios 
on districtos do Estado com recur-
sos proprios. Foi a imprim' r-. e. 

N. 11 9. Dispondo sobre 1 a divi-
siio administra ti v a do Estado. De-
volvido á Camílríl,, acompa nhado 
de l :l2 emen das, fo ram .toda ;tP· 
provadas e incorporada. ao proje-
cto qne s u,p i ~l p'ola Camara dos srs. 
Deputaqp , á ~ncção presiden.c ial. 

l !# ' 

2 

Pn J to. d<l 
iiO 'll!ld 
Qll ' tiv •rum nndam 'lllo •m 1 2:J . 

N. 11 0. llc 1022) . 'ouc ·d ndo 
li c 111 Çil n d. Ma~ia d armo rn · 
~u pr f •s:orn d grupo •scolnr de 
P nl · Novn, I! LI outros funcci na~ 
ri s publicas. 

Dov lvid LÍ tllllara c 111 3 CIHCII· 
das. 

P •nd d • andant•nt . 
N. 2 . (de 191 ). Fixando a. 

cu. In c.J s juize , promotor· e 
mnis funccionarios rcmhncrado; 
pelos cofrrc publicas c os v 'n i .. 
mcntos dos escrivã •s d crime . 

Poi rej i ta do •m 2. • discn!lsão 
pelo enado, em sessão de 4 de s •-
lembro. 

N. 50. (de I!.H6) obre ta xu de 
via~ão . 

Dovolvid á Canwra dos ·rs. •. 
puta dos, acompanhado d • 2 1n •n· 
das . 

Pende de andamento. 

IV 
PARECER DE MM I S~ E' . 

NUME I~AD 

N. 1 
Da CUIIlllli: ·ão de Constituição <' 

Poderes, recon hecendo · ~Pnadures · 
para a renovação <.tn metad ' dos 
membro); do · ' nado c preenchi -
mento das vag;u; verificadas com a 
ren uncia do dr. Alfredo Sá c fa l-
lecimento do dr . Virgi !ib de M llo 
Franco. 

N. 2 
Da comn1is ·ão de Finanças, opi -

na ndo pe lo archi vament da peti-
ção em qn o escriviío privativo. d 
crime da comarca de Muzalllbinh , 
solicita adopção de medidas tcn -
üente. a melhoria da si tuação pe-
cuniaria do fun ccionari os da res-
pectiva clas~e. 

N. 3 
Da c'onunissão de Justi ça Lc-

gi. lação, opinando p lo a rchiva ~ 
menta do requerimerFt0 em• que o 
official da Secretaria ·do Interior, 
Francisco de Paula Magalhães j a-

Ih c ní t mp. pa-
ria . 

EM 

Dn commi MiJO de Pinançus, opl-
nnndo pelo archivumcnt dn t· •prc· 
sc nt :1~iío d • Mi ncl llvé I Fi lhos 
• outros, estabel ·cid s c n1 xar-
qu adu. neste Estado pedindodi-
vcrsas m dida t ndcnt s no ampa-
ro • protecçf1 de 'Sa indu tria . 

Da me. ma cornmi. ~ão, opinan -
do sejam ~olicilndns informações 
ao govern quanto a rcquerinwn-
to m que offl la s de j u I iça da 
comnn:a d uanhãc. pedem paga-
mento das nstas vencida , refe-
lcntcs ao I. '' scmcstr 1 dt:! 192 1. 

Foi devolvido ao cnado com l 
in formação do «Qvcrno. Pende de 
andamento. 

Da mesma commissfio, opinando 
pelo archivamento da petição t'lll 
que <f SÇ.rvente titu lad da Impren-
sa Of(icia l, Pedro l~odrignes da 
Si lva, svlipita augmento de v nci-
111 '11tO. 

Da mesma con11nissão, opinando 
pelo archivamcnto da petição 111 
que a Associação Commercial de 
S. João .d'EI-Rei solicita isenção de 
impostos dt tranllmis. ão dt:! pro-
l riedadc inter-vivos, pela acqnisi-
çiio de terrenos, pt:! la me ma feita, 
naqnella cidade. 

Da com missão de lnstrucção Pu-
blica, opinando pelo arc h ivam~nto 
do req uerimento do professor Peli-
no Cyri llo de Olivci r a, pedindo nn-
rtor ização legislati va para ser li-
thogra ph ado, na Imprensa fficia l, 
n1n traba lho de sua auctoria dcsti-
nnclo ao ensino da e-scripta nos e<;-
tahe lecimentos ele instrucção pri-
nwria elo E. lado. 

Da comrnissão de Fi nanças, opi-
nando seja remettido ao governo, 
pa ra informar a re. peito, o officio 
da Camara de T res Pontas, :olici-
ta ndo nbertura de credi to, de ac-
cordo com a ncto ri za~iío legi !ativa, 
para pagamento de subvenção do 
rnn111l · ferrco, c011. ti tu ido nos ter-
nl os da lei n. 7fi0, de 6 de setem-
bro de 1920. 

a m•, ma · mnti ão, pinando 
scjn enviado :w gov ·rn para in· 
formar, uma rcprt.!~n tnçà da 
so ia f10 · •ntral da úi cc e de 
Bello Horiz nt , pedind auctori -
za~ã legislativa, qne a isente do 
pagament d • imposto · de truns-
mi. ·ão rder ·ntes ã acqui içii , nes-
ta apita i, d t •r r I! !>li para :c rum 
destiuados à edificação d um l'· 
mina rio c re:idcncia do h i ·po. 

O a ,mesma mmissã , opi nnndo 
seja uvido o •ovcrno qut~nlo no 
r qnerimcnt de d. Marcionilia 
' ontijo, viuva do ·x-e llec tor cs· 

tadnal de Bamhuhy, p ·dindo r '· ti · 
tuição·. da quautia de 4:85 I O!i, 
com qn ntron o mesmo para o. 
co fres do Estado, vi. to ter fi~nch> 
prov-ado nf1o . c r responsa·vel pt•lo 
desvio dell. n impor tancia. 

Da 111 sma cummissão, opina nd 
pelo archivam nto da p ·ti ção clll 
que o director do Asy lo de S. Jos · 
do Pé do Morro, n1unicipi de Pas· 
sa Quatr , pede angmcnto do au-
xilio or~am utario que lhe lt·nl si-
do concedido e votaç:1o d • 111na 
verba pnra coustrucçfto de 111n ctli · 
fiei o proprio. 

v 
VOTOS DE PE 'AR 

Por d liber;1 ão do enadu, fo-
ram inseridos nas actas de suas 
se õos,· voto de pc:;ar pelos fal -
lecimeritos do senador Virgil io 
Martins de Mello Franco, conselhei-
ro senador Ruy Bnrbosa, ministro 
dr . Alfredo Pin to Vieim de Mello, 
desembargador Joilo Baptista ri<· 
Carvalho Drumm'oml, desembarga-
dor João Olavo de Andrade, des. 
embargador Joiló Pereira da ilvn 
Continentino, dr . Aurclinno Ma r-
tins de Carva lho Monrf10, ex-d pn-
tado Olympio de Araujo, ex-d pu· 
tado Arthu r Pimenta, senador 
Francisco de And rnde Botelho, ex-
deputado corond Nelson Da rio Pi-
mente l Barbosa, coronel Luiz Go-
mes Perei rn, presidente dos Estn-
dos Unido: da Ameri ca do Norte 
Warren Hard ing, prcl< identc do Es-
tado· do Cearf1 ct r. Ju~ tini n n o de 
Serpa, poeta Ou rra Jnnqueiro o 
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lnnrethal Hernie. n drlgu . dn 
Fon ca. 

Vl 
INDI AÇOE 

.N. I 
Oo enador PwiKOS Maia, n 

sentido do nado, por intennedio 
da Me ·a, officiar a • • exc . o r. 
dr . Raul Soares presidente do Es-
tado, enviando-Íhe n congratula-
ÇÕE!$ do Senado, pelo e plendido 
exilo que tem nlcançado sua nu:n-
sagem no pniz e no extrnngeiro, e 
bem a im, s jn transcrlpto no!! 
Annae o discurso proferido pelo 
mesmo nhor ao installar~e o 
Congre ·o da..<~ Municlpalídades ul-
timamente r unido na Capital do 
E tado. 

Approvada, providenciou-. e d • 
:1ccordo com o vencido. 

N. 2 
Do enad r Vieira Marques, no 

sentido de que a Me, a do Senado, 
em nome desse, se dirija ao gover-
no e Cong're. ·o Federal, sobre a 
conveniencia d~ ndopção de diver~ 
sa. medidas, visando especialmen-
te a protecção do trabalho e pro-
priedades agrícolas. 

Approvada, foram expedidas a~ 
communicações. 

N: 3' 
Do senador Uetulio de Carvalho, 

. auctorizando a Mesa do Senado a 
' .reorganizar uma nova tabella dl' . 

··· vencimentos para os funccionariO!'; 
lla respectiva Secretaria. · 

N. 4 
l)o senador Basilio de Maga-

lhães, no sentido de que o Senado, 
por intermedio da respectiva Mesa, 
represente ao Congresso Nacional, 
sobre a conveniencia de serem ad-
aptadas algumas medidas tenden-
tes a protecção da pecua ria mi-
neira. 

Approvada, foram expedidns as 
communicações. 

N. 5 
Do senador Passos Maia, no 

sentido do Senndo Mineiro repre-
entar ao governo e Congresso 

F der I, obre a conveniencln de 
Kerern convertidas m lei div r u:c 
medida tendent a proteger con-
tra a febre apht a outrns mo-
le tia · contagio a o~ rebanho~> em 
trun ito d um Estad para outro . 

Approvada, f ram enviada: a. 
<:ommunlcaçõe ·. 

N. 6 
Do senador 'abriel anto. , no 

entido da Me a do Senado diri-
gir-se no xrno. sr . Presld nte da 
R publica, applaudindo n . un inl-
cintiv·a e de seus digno ministro. 
da Viação e Agricultura, creunclo 
a u. ina siderurglca annexa ~ Ellcn-
ln de Minas de Ouro Preto . 

Approvnda, foram expedida!; a · 
romrnunicações . 

VIl 
MOÇOES 

N. I 
Do enador João Pio, assignadn 

por todos os senadores presentes, 
de applausos e inteiro apoio n 
ucção política e administrativa de 
s . exc . o sr. dr. Raul Soares, na 
Presidencia do Estado, declarando 
poder o mesmo contar com a colla-
boração do Senado para que pos a 
realizar integrnlmente o . eu pro-
gramma de governo. 

Approvada unanimemente p~o 
Senado . 

N. 2 
Do senador Alfredo Clitão, em 

que o Senado envia suas felicita-
ções ao exmo. sr. dr. Arthur Ber-
nardes, presidente da Republica , 
pela passagem de . eu anniversario 
natalicio e affirma-lhe o ~eu deci-
dido apolo. 

Foi unanimemente approvnda pe-
lo Senado,\ . 

N. 3 
Do senador Camillo de Brito, em 

que o Senado se congrjltula com o 
paiz pela acção administrativa do 
actual gover.no . da Republica, so-
bretudo pelo exito das medidas fi-
nanceiras que revelam a actividn-
de e sabedoria com que fornm a. 
mesmas postns em pratica. · 
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Approvada por unanimidnd ' do 
nado. 

N. 4 
Uo cnndor Ba. il i de Mn ga· 

lhães, n s ntido da \esa do 'c· 
nado, por in t rn1 •di o de s. exc . o 
r. Prcsident do Estudo, t ·legra-

phar ao sr. mbaixndor do Jnpfio , 
no Brasil, tran. mittindo-lhe as con-
doi ncins do nado Mineiro, pela 
horrível cutnsjr phe d • que foi vi-
dlmn aqnella nação amiga . 

N. 5 
lJo sc1 nctor Camillo de Brito, no 

sentido 'en:tdo, por int •rm dio 
da M sa1 offi cin r a s . ex c. o sr. 
<Ir . Haul 'oarc. , pr sidentc do E::;-
tndo, :~p rc. ent:llldo-lh • as rongra-
tulaçõe do S nado, pela passag ·m 
do primeiro anniversa rio do seu 
governo c votos since ros 1 ela sua 
felicidn~a pc:soal c de toda sua 
l!X Illll . família . 

J\pprovaôn por unanunidatlc do 
Senado. 

. . VIII 
I'IWP0 SIÇ E DE LEI REMET-

TIDAS A' AN ÇJ\0 
a) pelo" 'enado : 

· N. I . Approvando as contas do 
exercício de I 922 c contendo ou-
tras disposições. 

N. 3. Fi xa ndo a Fon;a Publica 
'do Estado para o futuro exercicio . 

N. 6. Approvando a nova tabel-
la de vencimentOS dOS funCCIOna-
rÍOS puhlico. do Estado . 

N. fi-A. Contendo disposiçhe 
relativas i1 suppres. ão de feiras de 
"ftdO Qlle forem julgadas dcsnc-" ' ·Cl'. sana. 

N. 6-B . Di. pondo sobre rubrl· 
cas de livros commercines nas co-
JnllrCils do F s~ado . 

N. fi. . Remodelando a alxa 
Benellce11te dos F11nccionarios Pu-
hlico . . 

N. 6-D . Dispondo sobre delega-
dos (te poliCia do E. tado . 

b} p'cla ·camara: 
N . !í. Orçando a receita c fi . 

xando · n clc !ipcs;~ do Est:1do pnra o 
· ftlhtro exerci cio de 1924. 

N ·s-A . Dispóndo !'Obre nbertu r a 
uc crcditos : .. . . ~ .. ~ 

N. 5-B. C nt ndo ma teria r · f~ . 
r nlt: a rdcns f isca s. 

N. 5-C . C nt ' ndo mat,rla rcf -
rent · a ordem judiciaria e clcitoral, 

N. 11 9. ontend a ·divisfio ad-
m i ni~tr a ti va do Estado. 

. 4, do cnado. Auctoriz;111dO 
11 c reação de lnsped ria c1 ' :s trn-
das de Rocia ::em. 

. j , l• Scnaclu. Auctori zan,lo 
o governo i\ con tnu r quatro ro• ,. 
nias correccionae no Estado. 

'c ·reta ria do Senado Min ·ir , 
em Bcllo Horizonte, ao l:l rll c-
lembro de 1923 . -· O official , :\ ,,. 
re lia no de Svusa. 

Vi to. - O di rcctor, José \ 11· 
gusto de Paula Snntos. 

SE SA OLEMNE DE ENCFR-
RAMENT . A S 14 DJ: SE-
TEMBRO DE 1923 

Prrsidcucia do sr. Ril1ciro tlc Oli-
veira 

(vice-presidente do Se1wdo) 
A' uma hora da tarde, feita a 

chamada, acham-se presente · os 
srs . H i beiro de Oliveira, Euler 
Coelho, Olympio Mourão, Gomes 
Pereira, Ari tides Coimbra, Modcs· 
tino Oonçnlves, lgnacio 'Murta,· Xa. 
vier Rolim, Pedro Laborne, Morl'i· 
ra da Rocha, Adelio Maciel. Alber-
tina Drummond, Francisco Esco· 
bar, Alfredo Catão, Gabriel San· 
tos, Miranda Manso, .Adolpho Vi-
anna,. João Antonio, Duque de Mes-
quita, ·Ciaudemiro ferreira, Wa· 
shington Pires, Sandoval de Aze-
vedo, Olyntho Martins. Camillo de 
Brito, Basilio Magalhães, J . Mon· 
tandon e V alladares Ribeiro. 

Abre-se 11 'sessão . 
' 'o SR. PRESIDENTE diz que o 

fim da presente sessão é o . encer-
ramento do .congresso, pelo que, 
·Jevantando-se, ·no que é acompa. 
nhado por todo os presentes, · de-
clara : .. "está encerrada a 1.• sessão 
nrdinaria da 9. • /egi!~laftlra . do 
Couwesso Mineiro" . 

Em seguida, na fórma do nrt . 
14 tdo RE'gli~ II IC'II 'I<l ComJpúJ,n, é . l·irla 
c .approvada ·a. P,rçscnte neta. 

levanta-se a sessão: 



N IAD NA 
E JULH O 

Fall•cimento tio · nador Multo 
Franco 

SI . 'AMILL DE BHIT :-
A bell i · ·iuw :t i locução proferida 
p •I nobre s ·nado r corresponde ás 
s~tudadr.s qu~ nos corn pun rem. O 
grnnúe jnrts..:on:;ulto, o publici ·ta 
nota\'cl, o profe •sur qu rido, dr. 

irgtlio de Mello Franco, não po-
dia ter lll.iliS expressiva homena-
g Jll, , 

Eu peço apenas a communica-
çiio ti stcs sentimettto á espo :1 
l'Xtremel:ida que HO seu lado edu-
coll uma pl inde de joven ·, que 
h jc são emin~ncias. Um delle, 

ffons ri nos, prcc . de11 na im-
nmrtalid; de ao sc 11 velho pae; t m, 
porém, nas manifestações de pen-
salllcnto uma aurcola de gloria 
q11e lhe refletem em ua memoria. 

c~ses ··dia · o embaixador em 
Santiago, dr. Afranio, exalçou a 
. 11a p:ttria.em de taque grandio o e 
si alg11m titulo fosse pr'eciso para 
nobi litar o senador fallecldo ba ta-
riam as credenciaes com que o fi-
lhos s, apresentam entre o gran-
de brasi leiros. (Apoiados). 
Parece-me, pois, que a elles se d -

ve fazer a mesma communicação e 
lambem ao lnstit11t Hi torico i! 
Gcographico. de que foi presiden-
te o dr. Virrrilio, dedicando-se e 
com todo o empen ho p,\.·él .formar 
a hibliothcca, reunir soc ios e pre-
parai-a para bem funccionar como 
actualmente e acha (apoiados); á 
Fal:uldatle de Direito, que se re-
scnte do seu trespasse, quando tan · 
to nproveitava a mocidade do seu 
ensino. (Apoiados). 

T dos nós, no enado e no ma-
uistcrio, somos t stemunhas des a 
act ividade ininterrupta, que dotou 
a legislação, a magistratura e a. 
scicnci as jurídicas com valiosa. 
producções. , 

E' certo que elle estará scmpn! 
presente aos trabalhos des a Casa, 
que tauto honrou c dignificou . 
(Apoiados). 

O dr . Virgí lio, neto, nosso colle-
. gn do ongrcsso, em Roma diri-

,\ 
L-

Fa/laimenfo ele Guerra )ulltfueiro 

O R. UETULI DE ARVA-
LHO: - Sr. Presidente, vun pro-
ferir ligeirns pa11avra!> pcrnnte u 
enad , embora reconhcçn sem fi-

cção, que outras intelligcncias ma is 
cultas melhor dcscmp nhariam es-
te encargo (ncio apoiados) ue 
q11c me desobrigo com a con. cien-
cla de estar cumpri ndo 11111 de-
l'er. 

O Senado, sr . Presidente, f vi 
sempre justo nas homenagcn!l tri-
bu tadas aos grandes vultos l cyado~ 
pela cc i f a da morte, culto tradicio-
nal de sauuade c respeito á · su n~ 
venerandas mcmorias de que, ain-
da hontem, deu uma demonstraçno 
cloquente. H a de ser ju to tm.,. 
bem agora, fazendo lançar na neta 
de suas sessnes um voto de pesar 
pelo desappa recimento de uma br!-
lhan te e definida personalida,tc 
q11e, embora não fosse brasilctrn , 
com a nossa nacionalidade se cun-
fllnde pela raça, pelo sang11c c 
pelo idioma que falou c em que e~
creveu tan tas obras q11e deshtm-
braram os povo que o cu ltivam 
Hefiro-mc ao possante manejador 
do 1 e r o - Abi lio Guerra jnll-
queiro, fallecido em Portugal n 1 
do corrente (Muito bem!) , 

Sr. Presidente, terá . razão q11cm 
ji1 chamou Guerra Junquelro d 11111 
mixto de propheta c de poe ta, de 
11n1 mixto de anjo e de demonlo, 
de 11111 Ptixto de epico e. de sa l), ·t-
co; de fado, as variantes bem 
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distin ta. da un vidr~ d 1 artista 
ela p nna ' de• pot ncia da lit rn -
Ju ra firmam aqu lle juizo d 11111 
de !I UM crlticos. Mas ... nn rôta 
r ~ r.· tilin •a d sua erchrnçüo cx-
l raorllmnrla da· cscnladn. trlnrn-
phantcN dos seu. ldén •s ~emp rc 
l ranspnr c ~ u n essen In lfni slm:l 
cl ~enio (Muito bem I). 

Oul't'ra junqu im toi 11111 hl<h· 
phcmo, um cl moli · or, scrcvcmlo 
n "V Ih i c do Padr Eterno"; foi 
f:nuh 1111, 111 trnnHicçáo SIH1Vl', h 

t•scrip lor ~ ·rcno · emocionan t d•1:. 
" :~ Simples··. Qn mlxto, llc 
v ·rdndc, sentia-s naq11cll , I ntrc-
rmnt•n to ~enial d • cuja nlnHt de 
pot• tn d' lilc trnnsudavn n hra11· 
dura c um lndrfinivc l lyrismo! 

lconoclnst:c, rcvolt:lllo colltrh 
Deus, dominado pela tD dcnclíl 
scc ta rln de 11111 espi ri I sccpticn, 

em como a ancia da cspi·ni tualida le, 
d:1 in te ração com o proprio Deu-; . 

Doutrinado r ou. a do, batalhador 
rontra a falsa moral, tempos an-
tes d:1 "Velhice do Padre Etcnto·•, 
l:111çava :1 p11h liciuad • o seu " J) . 
loiio", onde c sen t a chromatica 
das cmoçi•cs, entre a cncnrnaçflo 
de verdades insolitas, mas ass ·n-
t:rdas n11m f11ndo consistente c 1110-
ralizador. 

!3cm podin j11nquciro, sr . Pt c-
. idcntr , cognominar a época de 
sua vida litcrmia cotno Hugo na 
Fran·" revolucionaria; soube ele-
var tanto a Cllltnra d:: raça, cul-
rn inoll d • tal fci rma tw ills;io in-
1 ·ll cctua l el o~ doiN povo:~, scpil;:t-
dos pelo Atlantico mns unido-; 
por nlto ldéacs, que ha d . c•n-
prc pair:tr nns alturns da intcllc-
tua lidaclc do~ povo~ l nlino~ conto 

fi gura dr des taq ue irresistive l. 
(Muito bem!) 
junquciro, nas exc ntricidad ~s que 

. ó têm o g n i o, pertcnc 11 ;'tq uel-
la pleiade de intell ctuae portu-
gucze que em 188 d nominaram-
. c "vencidos ela vida' ' . Exc ntricO!; 
. im, porque sabiam que com a cla-
vn poderosa elo sc 11 talento tudo 
venceriam. En trctanto, elle, a fi-
gnra de centro dos "vencidos da vi· 
da", por uma ironia do destino, ou 
antes por altos desígnios de Deus, 
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r i, d ntr 11 , o que por ulhnio 
t mb u sob o gunnt da morte . 

csa ppar ~ce ram Eça de Queiroz, 
Th •ophil Braga, Antero ucntal 
tant s outr s que formaram es 
p11gillo d · p ·ta c lit rat admi-
r:IVcis qu en riqueceram a I tr:1s 
portuguezas cn hcram o fim d 
pnss:t tlo c princípios deste eculo, 
ficnndo Junquciro como qu , Pf' · 
destinadarncnt , para, m seu dias 
nvunç:Hios, na sua strada d Da-
masco, render-se ;\ luz fl ammcjnntc 
que o fulminava diis alturas. (Mui-
lo bem!) 

r . Presidente, o grande morto 
ninda no merece uma lagrima de 
sa udade pelo 11111ito que amou o 
Brnsil . Apesa r de minado pela mo-
lestia que afinal o tombou, Guerra 
junqueiro, c11jo temperamento o 
afastava das viagens marítimas ten-
tou violen tar-se para uma visita a 
esta patria illuminada pelas scin-
tillações do Cruzei ro do Sul. Foi 
impos. ivel. Ainda ha pouco, nas 
vcspera da grande ephemeride 
commemorativa do primeiro cente-
nario da nossa emancipação politi. 
ca , o grande vntc queria visitar o 
Brasi l ; c corno niio lhe fosse mais 
poss ivcl enfrentar os imprevistos da 
travessia do mar endereçou-nos 
nquella doce c formosa mensagem 
crn que corneçn: ' O Brasi l é a sa-
gr!lda cucharistia dos Luzinda ... 
Prova da sua bcmquercnça á nossa 
terra d ·u-a aindn escrevendo "A 

· fome no cará", uma da · mais vi -
br:wtcs c expre ivas poe ias da 
lingua portugueza. Lendo-a, ouv -
se, vC·-s , numa ag11da motividade 
da alma I do coração, entre os es-
talidos d'um inc ndio ab rasador e 
a. supplica de 11m povo anciado 
pela fnme c, "em contorsões hedi-
ondas" , a pa lpitação de todas as 
angustias dos nosso. patrícios do 
Nordc te. 

Sr . Presidente. Guerra Junquei-
ro fói tamt..:;n ardente patriota . 

Quando surgi u o conflicto diplo-
matico entre s11a patria e a Ingla-
terra; quando I orei Lalisburg man-
dou o famoso ultimatum a Portu-
gal, ardendo em colerél patrio-



icn, o vnt lur; vibrou o hri 
ci nnl com n sun ac~·ã a ua 
p~1111. Ahi sbi n " nn ã a 
t di " Ahi stá n "Finis Patrite". 

Morreu velho, aos 7:~ nnnos; 
mus 1110rrc eutr' as fl ores ti · neve 
<1 • uma velhice produ ·torn, redivi-
vo ~empre no onj unct mucio-
unute de suas obra m que, do 
m io de urna indignação sempre 
Intente, indomavelmente dcscripta 
em quadros de horror c scena ~ 
phanta. ticas, irromp u a bondade 
l' o amor. Ainda pouco antes dl! 
·xpirar dispcnsnvn di !l ursos c fl o-
res uo seu enterro porque sempre 
teve p ' IHI de v 1-ns cortndns .. . 
Ern o {unclo amoravcl de sun almn 
tle luz • de nwi ~uice . 

v to <I pcsn r que ora r ço 
no enudo, sr . Presid >nt , p I 
fn ll ccim ut do g •nin l poeta, im-
porta tombem numa hom un gem !I 
olonia portngucza do Brasi l . 

Si mcn1bros dc tl a Icem ido ai '•111 
da ~ franquias ti ' nossn hoRpi tuli-
dnd •, n muior pari' t '111 sid indc· 
fcssa collaborndorn d nosso pro-
gress grantlezn; c quando nwi 
nã fosse, repr senta um povo que 
'• nosso irmão c que orn cstà de 
lucto pela morte de ucrra Jun-
quei ro. (Muito hem!) 

A terra scjn leve ao poctn das 
" ra ries" que morreu com I cus, 
nrr pen dido do muito que o oi-
fendera, com seu ta lento de primor 
c seu cstro inc mmcnsurav I . 
(Muito /lrm! Muito l1rm!} 

SENAD O MINEIRO 

Sessão extraordinar ia de Outubro de 1923 



Presiclencia du sr. Nibciru de Oli-
veira 

( Vli · e~J r ~ideu te)· 

A' hora regi nouta l, feita a cha-
m:J<.la, ndlilflJ-e;e presentes o., srs . 
Ribeiro de (!iv-eira, Alhertino 
D rurnrnon d, .ahriel Snntos, ami l-
lo de Brito, Vall ad ~res Ribeiro e 
Montandon, fal :1ndo com cnusn 
participada o . r. Diogo de Vas-
conuellos c . em eltla os dernai~; se-
nhor · . . 

Abre-se a s~são. 
Sobre a mesa não ha <ex pedien te. 
Nfío se ve ri ficando numero lcg!l l 

para 'a insta'llaiÇão odo ·Congrcs '0. o 
o; r . Presidente co~1vida os . Cllildo-
r · presen.tcs· a comoa rece-rem ama-
nhã. á hora regi rnent:~l, e 

Leva.nta-se a se ão . 

ACTA DA 2.• SESSÃO PREPA-
RATORIA, AOS 16 DE OUTU-
BRO DE 1923 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
concellos 

A' hor11 regimen·tatl, feita a cha-
mada, a.cham-se presente.-; os srs. 
Diogo de Vascom:allos, Rihl!iro de 
Olivdra. Alb r.tono Dnummond, Gn-
bricl an tos, Cami·Uo de Brito, 
Mont a1ndon, Va llndíH(.\') Hibciro, 
João Pio c Alfredo Catão, faltando 
sem causa. pa rtici.pada os d ~maü· 
senho•res. 

Aobre-6e a• sessão. 

O SR. 2." SECRETA RIO J~roce
de á leitura da acta da antecedente, 
que é, soem obse.rvações, approvada. 

Sobre é!• mesa· n~o !ta çxopedi('lnte. 

Não se ,. ri11cando ainda nume-
ro legal pa•ra a in ·tall açiio do n-
~rrc:~ · , o sr . Presidente convida os 
.: nadon.-s pr ··entes a comparcc'-
rcm :t,rnanhft, :\ hora regimen tal c 

Lcvrun ta-se a sessão. 

ACTA DA 3. • SES ' J'íO PHEPA-
RATORIA, A S 17 DE UTU-
BR DE 1923 

Presidencia do sr. Diogn de Vas-
concellos 

UMMARIO: - Acta. - ExpNii-
entc. - Communicaçôcs. - Ve-
rificação de numero . - lnstalla-
çiío do Con are ·o. 
A' hora regimenta·l, feita a chn-

mnda, achann -6e present~ os srs . 
Diogo de V a. con.cello. , l~ ibeiro d:: 
Oliveira, Olympio Mourão, klberti-
no D rummond. ami llo de Brito, 
João P~'O, Xavi~r Rolim. Va.llaldilr~ 
Ribeir , Mon ta•r1don, Gabrie-l an-
to~. Morf'ira- da Rocha, Miguel Lan-
na, Simão da. Cunha, Basi lio de 
Ma g-a lhã , Alfredo Ca.tão, Pericles 
de Mendonca e V.ici.ra Mílrques. 
ffllltanJ'do sem <ialusru j-ustifi cada os 
demais . enhore!'.. 

A h r·e-t:.e a• sessão . 

() SP . 2." . ECRETAIHO JW•ce-
dc ;i lei turn da :t~C i a da íl'ntccedcn-
te. que é, sem obscrvnçõ ·, appro-
vada. 

O ' lt 1." SECRETARIO dá ton-
ta do seguinte: 

EXPEDIENTE 
C Ollllllllnicaçõe.~ 

Dos srs. Gr.tulio' de Carv;ttlho c 
Mir01nda Junio-r. sc ie.n,tificando não 
po:dt!rl'lm w mtpíl•rcc·er á, Se! ões por 
motivo etc 111 01ldia . - I n.tei ra{do. 
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Do r. Alvc d L mos tra·z ndo 
ao can hecim nto do 'n

1

ad es tar 
de via•g m, prompto p :~rn os traba-
lh . - ln tcirad . 

O f{ i cio 

Do r.• sec reta rio da runa1rn dos 
sr · D putatd ·, c mmun ict~nd o que 
na.q u la Cmm já v~rlfic u nunl t:· 
ro lcga,l para a instaldaçiio do Con· 
gresso. 
. . ' vi ta des ta ooununica.çã , 
Ja se Ido lambem vcrifi ad ntl· 
me~() no erwdo, o sr. F r id nt 
de IHII o dia de ama•nh5 i l . 13 
horas .. no _ ifici .da · 111rna~a, parn 
a r alr.zaçao dnq u ll ru . r','.'nmidaodl! , 
c ~011'\llda os cnaclorcs prc.s nt . a 
(1/lll C Oilnpa.r~ rem um pouco an te· 
da hom rn arca da .. afim de nrot.:c· 
der:se ao sorteio ela can llm i~.;ão que 
t ~ ra de rcc ber 0 sr. dr . ·t ~ r·c ta
no de Estl?ldo, encwrregnd d;l lei-
tura . da .men 'líl·~em do sr. Vicc-
Presrd nte. do Estado, c nr a~lda ou 
nesse se.ntrdn se façam . as dcv ida.s 
communrcaçôcs . 

Lovalll·ta'-5c a sessão. 

ACTA DA 1 .• SESS?íO 110 10 
DE OUTUBRO DE. 19zJ -

Presidencia do sr. Ribeiro de O/i-
:,eira 

' (Vicc-pn ~d nt.e) 
SUMMARIO: ,-- Acta. _ Expedi-

ellte. - Drscu rso c mqueri·nH.'II· 
to do sr · Camillo de Brito _ 
Observações do . r. p1resid~n t e. 
- O.rderm do dia•. 

A' hora rcg~irnc.n•ta1, feita a cha-
m.~cl~, achrum"?e. prc.sentes <J~ srs. 
~rnerro de Olrv rra, Olympio Mou-

IT<IO, Aloorti1n-o Drnmmoll'CI j. Mon-
tn:ndon. Levindo Coelho. Joã-o Pi , 
A~vc de Lemos, Mi·gue.l Lwnna, M . 
rerr~' da Rocha. Sirnã'O da Ctlnha, 
Pe,rral es de Mendo,nçn, Vi·Cii'l'a Ma'l'· 
qnes, C~mi·Uo de B·riio, Bas·ilio de 
Maga•lhaes, Ailf.rodo Ca·tão, Xavic1 

Abrc~c ru ;;e·são. 

, ~ · 1." E I ET !I RI proce-
de a lc1 hr ra. dru neta da ttntet:cdcn-
tc, que é, s m oh:orvaçõcs, illppro-
v:lida. 

R. 1." S CR T 
ta d segui n·lc: 

EXP I NTE 

Of{icio 

dâ 11· 

Do r. dr . H. ·Pereina Pint 
cl_Jcfc do dist,ri to t c l cw:~ph i o, Ool ll 
sede nc:tn• Capi tal, cornmunic.:anclo 
ler cntmdo om cxorcicio de ·se ar-
go. - lnteira.do . . 

Commissrio 

O SR · CJ\MILLO DE BRIT 
Em Congr.esso, hontcm solcrnne-
mente. reuu1do, o illu trndo . r . c-
crctano do Interior I u a mcn s:t-
g~m do s~ · d!' · 01cgario Mac iel , 
drg.no presrdente em exercício, rc-
fcnndo-se á licença impetrada, pa-
ra tratamento de saude, pelo exmo. 
. r. dr . Raul Soares de Moura c 
fazcnd? votos pelo se u breve r'es· 
tabclecrmcnto. 

São estes os me mos votos ele 
todos desta Ca~a (apoiados), que 
s?hrcmodo se Interessam pela fcli -
cr~adc pess?al do Chefe do Estado, 
CUJOS sc rvrços são inestimaveis, 
c~lpregando o melhor de sua ac ti-
vrdadc na administração, dotnndo 
a '! 0s~a . terra ele melhoramentos 
vahosr sr mos c sendo in cançavel 
no desempet~ho dos seus multiplos 
deveres (mutfo bem!) 
N~o é o reconhecimen to dcs:-es 

sc rvrços, nem a recordação de sua 
bencmerencia; é 0 voto cordial 
pelo breve restabelecimenkl ela 
sa ude, de s. ex c. o que deve hc-
gar a sua presença, sendo assim 
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xpr . sos s scnáirnent s nO.ll s, 
de accord · 111 o do exm . . r . 
vi ·e-F residente do • stado tlc to-
do · os minei ros. 1\ int>t·ru1 ção do 
govcrn , ti\o applnudido, não tnr-
dnrá a cessa r, em satisfaçfto ás 
preces da ft~milia mineira c aM ck · 
:cj ~ dos que tivcr.am a honra' de 
s r cunp rndor •s com s. ex c. nos 
~ •rviços de ordem ad111inistrativa c 
polili ·a . 

R queiro n v. 'XC., ~r. l'rcsi -
dl•llt c, a nom•"çiw dl' umn co rlllni s-
sào qu r •dija uma rn nsage.•1 ao 
sr . dr . Raul oar s de M ura pr · 
sid nl d Estado, 110 s •nlirlo des-
a n id raçücs. (Mu ito bem.' 

t\luilo bem!) 
Submcltido a v to. te requeri-

mento, é unanirncmcntc approvado 
O sr. Presidente nom ia pa ra 

ssa c mmrssao os srs . anüllo ch: 
Brilo, João Pio c J. Montnndon. 

Não ha pareceres, projcctos, in-
dicaçõc nem requerimentos. 

SR . PRE lO ENTE diz que, 
embora o Congrc o tenha ido 
convocado pnra deliberar obre ob· 
jccto c. pccial, pôde, entrctantu, 
01 forme precedentes, tratar de 

qualquer outra matcria, desde que 
selll prejuízo do motivo para qu ~ 
fôrn onvocaelo, pelo que design a 
pa ra ltlllilnhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Até I hora da tarde: 
Apresentação de pareceres, pro-

jcctos, indicações c requerimentos. 

Até 4 horas: 
2 '. di seu ·são do projecto n ' n, 

da Camara, regulando o aproveita-
mento das minas c mineracs exi'l. 
tcn tes no Estado. 

I . • discussão do projccto n. 10, 
da Camara, sobre concessão de fa· 
vorcs para creação ele sociedades 
de credito agrícola. · 

Levanta-se a sessão. 

A S 20 
1!)23 

Presidcncia do sr. Ribeiro de 
Oliveira 

SUMM/\1~ 1 : /\ctn. - M n a-
~ 111 no cx•mo, ldr. Raul oar ·. 
()I Sl'lrvaçfrc · ·do sr. Camillo d • Bri-
to . - I rojccto n. 9, da Camaru, 
sohrc o apr v •itamcnto de mina ·. 
- li cur · s dos ' rS. amil lo d• 
~rito, ab ricl Sa11 t s c Basili de 
Ma~alh fi s c Franci c Escobar.-
Di. curs m nda do sr . lofio 

i . - Projcc to n. 10, da a11iara , 
sohre fav r s , s icdade dl' c.:r · 
dito agric la. - Urgencia. Pare-

·rc · 1da omrn issfi . - rdern do 
dia. 

i\ ' h ra regam nl al, fei ta a 'c h a~o 
uwda , acham-se pres ·ntcs os srs. 
Hihciro de liveira, lympi Mou-
rflo , Gabriel Santo , Camillo de 
Brito, Jofto Pio, Montnndon, Lcvin~ 
do Coelho, Xavier Rolim, Vieira 
Marques, Alv s de l:.crno , Pericles 
dl~ Mc11donça, Basilio de Maga · 
lhiics, Valladare · Rib iro, Miguel 
dt• Lann a, Alfredo Catão, Simão du 
Cunha, Franci. co E ·coba r c Morei· 
ra da Rocha, faltando com cau n 
participada os srs. Getulio ele Car. 
valho, Miranda Junior c Diogo de 
Vasconcellos ·c, sem l•l'a, os lemais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 
O SR . 2. 0 SECRETAR! pro· 

t:ede á leitura da acta da antece-
·d!!nte, qtr é, orn ooo riJiaÇÕ ·, a'(J-
provada. 

Sobre a mesa não h a cxpedicn te. 

Mensagem ao ex mo. sr. dr. Raul 
Soares 

O SR. CAMILLO DE BRITO:-
Sr. Presidente, por parte da com-
missão hontem nomeada por v, 
cxc., para redi~ir a mensagem que 
dev{~ ser dirigida ao sr. dr. 
Raul Soares, conforme requerimen-
to meu, venho aprsentar a v. ex c. 
essa mensagem, subscnipta por to-
dos os srs. senadore3 presentes, 
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E' o guint : 
"Exrno. r. dr. Raul llrl'R d • 

M urn, d. d. Presidente dt Es-
lad d Mina. W ICS . 
H unid •x ttrn rd·inn.rinm nt •, ~tfi'lll 

d • oon,hc c r d pLidid d • Oi· ·n-
ça 1dirngido •por v. xc. ao on-
g ··o L g' ·!ati vo elo Estado ·-
•115 pódc ' n•a'Clo, -<to c11n;p11ir 

. o eu dever co 11 titu ional deixar 
de xprjmir o mais in cro pesar 
pelo afastamento t ·nrpora rio de v. 
xc. da supremo di r cçflo do de·-

tinos de Minas eraes, qu , •m bCia 
hora lhe foram co11fiaclos, b '1 11 co-
mo bs :111g11 rios mais cffusivos pa-

. ra que v. cxc., complelamelllc res-
tahclecido, retorne em breve ao 
~xcrcicio do seu alto posto. 

alia das sessões do Sc11ado ele 
Minas Geracs, 20 ele ollt ul>ro de 
192:L - Ribeiro de liveira. 
( lympi Mourão. - Gabriel San-
tos. - Alves de Lcnr s. - Pcr.i-
cles de Me11donça. - João Pio.-
Ba~illi o de Mru ra~ h ãcs. - Vallada-
res Ribeiro. ~ Miguel de L.1 11na. 
- j acqucs Montandon. ....!... Lcvindo 
Cor lho . - X o vier Rol im. - Al-
fredo Catão. - Simão da Cunha. 
Viei ra Marques. - Francisco Es-
cobar. - Moreira da Rocha. -
Cami llo de Brito ." 

Peço a v. ex c. se di gne de man-
dar a mensagem em original ao sr. 
dr . Raul Soares. (M11ito bem/ 
Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE : - A Me-
sa providenciará nesse sentido. 

Não havendo pareceres, proje. 
ctos, indicações c requerimentos, 

passa-se á 

2. • PARTE DA OI DEM DO DI.\ 

Entra em 2. • discussão, por ar-
ti gos s11cce sivos, o seg11in te: 

1923 - PIWJ ECTO N. 9 - CJ\. 
MARç\ 

Dispõe sobre o aproveitamento das 
minas e dá outras providencias 
O Congresso Legis·lativo do Es-

ta·do de Minas Geracs dccret1:1; 

Art. I . • Fi n r · ~ 11l .1do p r stn 
I •i :~rr vcitam '11((} dm; minas 11 
mi11 .rac. que : • ' 11 011tr 111 : 

n) em te nr ~no · d • dom iH i o d 
E ·todo ; , 

b) em terrc11os dcv 11110 d ·s-
tad que já foram ou for m vc11. 
d ~d 00 111 r~· r a tda minas; 

c) 110 I ito do rio. p11blico. 
e. tnd11ae ; 

d) 111 terr nos de plc11 d 11i11 io 
particu lar. que for 111 desapropria-
d . por ut ilidade publica, na forma 
da I •gislnçfto vig •nt . 

A>rt. 2." Na venda de s11a ter-
ra , Esl<t'do r ~.Sc rwrr-..-. -á scntiHt' 
o 'dominio da · 111 ~n ns q11e 11 1ll :ts se 
con h~·a111 011 vcnhnm a d!l> ohrir-

Ai't. 3.1
' governo do E:tado po-

d~r:i permittilf que ·c proceda a 
[le quiza d' . llbSfllllll:i,1S 111inemes 
uteis 011 coJtcud c-r, independente. 
mente de concorrcncia publica, n 
exploração •de jazidas de propric. 
da'Clc do Estado ou sil11adas em ter-
r nos I)H'f tic11la1res desaprop ria-
dos. 

Art. 4. • Consideram .. se pcsqui-
7Jas todOS 'os traba~llOS q11e visam 
v rificar a cxistencia 011 a cnpaci. 
dadc economica de 11111 :1 jazida, 
de. de o simples reconhecimento c 
excavaçõcs superfi ciacs até as son-
dagens •e ,perfu roçõcs .de poços c 
gah~ ri as . 

Art. 5." i\ li cença para p squirzas 
sl'!rú dmla por despacho do Secre-
tario <la i\gricultu,ra . 

Art. o.• can didato dever:'! rt ·· 
tlllt'rcr a lice.nça ao Sccret;triu la 
A).!ricnltllr:t nrecisa11do a ;'trca d11 
tcnn~ n o 011 ex tensão do tnchn d·. ~ 
ll'io Nn qne deseja fazor pc qui zas. 

Pa.ragrapho uniw. A iirca nfto 
1 01~ 1:.\rá ex·or1dcr <I c I 00 hcc ta rcs, 11em 
de 40 kilollllc tro. o trecho do ri o, 
medida a extensão segundo a cor· 
rente. 

Alrt. 7." Os t11abnilltoo nelaHvos 'ás 
nc.sqll i,za!S !SÓ podorão ·ser i•nici,a'clo..o; 
ci C'pois de rroco.flt i<la aos cofres p11-
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bli n tnxa arhitrndn no d . pncho 
qu' ho11 v ·r c llt.:cditlu a lin111Çll. 

i\ ti. .H." O prn w p:rrn pc~qui z a s 
Sl'riÍ dI 11111 :r11 no. pn roga\•l'l' por 
111:1i. 11111 :11111 , a juiw thJ gnv ·r-
IJO, 111 ~dia ntc POR<IIII •JJt(} dn n va 
taxa. 

Art . 15. rcqnrri1ncnto d ·vcrt\ 
:·r nctHnp:ttlhad d · amostras do 
mlncrio olh ido na j:rzi da • d 1 11111 
l' . tudo .'ll llllll[tri () dn t c~r 1110, r ·l t 
por ellg''llhciro <ll' miua: 011 pr fls-
: ional '<I· compctcJJcia rL'C 11h cicia 
peln go\'crno. 

1\ rl. I fi. Dc 11~rn de 15 lia:, nn-
t·ld s d·r •n trada d req11 ri1mnt , 
sl!rfto puhlica d . :1 edit:rrs por :10 dias 
no jor11a l 1fficia l do Est: do, convi. 
dando para aprc:cnt:lrCIII Sllils •retla-
nktÇiJI!.S os iJJten·.~sa.dos :r qlll!lll a 
conc~s.süo possa pr ~jlldicar. 

Art. 17 Em ·gllaldatl · de condi-
,,.,·~ caher:i prefcrl'IH:i:t pant a con-
t:L"s;in: 1.") a 'quem houwr fe ito as 
pe: qnit<t: em vi1rttltlt: de 'licença; 
~ ." ) -•:11) propriot.•t•ari•l das fcrra.s 'nt 
que ·~e •achar a• ja'lida; :t") no 
de ·o I ridor q11c 'honver ma,nifcsta-
do em tempo sua. de. coh rta :ro 
gnv 'ln~tO ; '4.") - a explorador de 
mi·nl(l c ng-L·ncre em pl ·na lavra. 

Art. 18. Findo o prazo marc.1do, 
si nã houver rcclamaç<ic. ou c:ta' 
forl'lll CIOnsidcrada · imp C'tlcntcs, 
po1derá a conce · ão ser feita por dc-
ro~.•to do pre-. id nte do Est<ttdo em 

qu se mcnci011nrão a natureza da 
sub. tél!ltcia .mineral, n situação da 
jazida c a ext~n üo do t rcno ou 
trechos do rio concedido. 

Mt. 19. Antes i(je lavra r-se na 
Secretaria da Agricu ltura termo de 
conc ~.são, será levantnda a plantv 
c f ~ it.a a ,d marcação da mina, co•r· 
rendo a!' de:pesas po r conta do con. 
ce'~ . i<JIIn'rio. 

J\r(. ~Q, Ü I ' 1'111 de CO Il CC. 5ãll 
tiL'terlll illlíl•I'Ú: I .") <r :irca wlll:cdi· 
da; 2.'') :t 11aturczn da s11hsta11cin 
111i1t era,1 a explora r; 3.") o p1nzo d<t 
oc.noessão; 4. ") o prazo para i·nicio 
dos traba·lhos; 5.") os fa res COII· 
ce-didos; fi.") os QIIIIS impost :~ o 
co11c s:ionario; 7 .") as pc'nalidadcr. 
lcgaes em que o w nccssionario po· 
•dcrá inw n-e r. 

Parag.mpho 11n ico . O prazo v a· 
riarú c m a ·i!lll por tancia da expio-
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ru ii não .pod ·r{t jamuis xcCidc r 
d • O anno:, • nd d 12 rnczcs o 
pnazo I)}Ma inici d s trabalho , 
protrugavd, em a o d • r rQll mnio·r. 
a juiz ·do gov ruo. 

Art. 21. Não se as 1gnard o ter. 
mo ". c~nc ·ã · 111 deposito, 
on1 i<hnhct•ro ou a•p licc. 1 Estado, 
de uma ca ução, qu• 0 governo ar· 
hi tarA, 1Cic <lccordo c 111 •a importan-
l'i :, \la · ncc · ·ão • qu sub i ·tirá 
até o fim do pr:nw do c nlractu 
para garautia de sua •xecução. 

rt. 22 · g veru podttri't illl-
p r a penas 'Cl multa até 2:0U0$00U 

cl caducidacl da concessão, 110, 
tr, rmo: do r •gulamen l qu exp . 
d1r. 

Art. 23. De ·r ·ada a cadud dadc. 
pc~clcrá o conces ·ionnriOo a ca ução l: 
;ts quota · com que houver ent rado 
p~w;~ o· , c. fres puhlicos, mas ter;, 
clm~tto a tnd0mniz.ação das s ua~ 
bomfiei torias, atpurada p ta fo.rma cs. 
tal ele id·a no art. . .. o rc pcctiv't 
v~1· l or tlcd uzódos, porém, o total da; 
pr , l'açõc que houver recebido a 
titulo <le favo s c o preço dos nu;. 
teri aes cedidos gratuitamente' pele 
gove rno. 

~·rt . 24. As licenças pa.ra pcs-
qut ~a.:; c ati conce; ·õcs de jazidas 
sc rao tl a•da: com r sa·lva dos direi-
~ .~ tdc tero~itros, ,respondcnd ., por 
': · · , 1:c ·qutw dor s c concossiona-
nos, pe los prej uizos causados a 
p110priet·ari os, p qui zador s ·e con-
cessi,nt;;mio·s co,llfi•llatlltcs rt! serão in-
trmllst'eriiVcil-; tscm (lic~nça \do ·g.o~ 
vt•.rllo, <Sa•l•do os tSegui•llt·cs casos: 
l .") ' UC CC.'1SáO de hcrdCi1rOS tt iCOCS-
san:oOs ~J n el e c nj ugc rsubrcvivcll-
lc; 2.") 'succcs ão •ootnmerc ra l. 

Art. 2~. co nocssionario ó te. 
réÍ direito de cxtmhir e exportaa 
as substar11c ias minc~rnes que com;~i. 
1ucm o objcc to· ela wn•cessão . Parr~ 

as substancias .não decl:trada. 110 
seu titulo que V·CIIhaun a verificar"\'il' 
11 0 perímetro coawedhdo, fi rm a-sc 
aq ucllc <d ill'cito mcdia•11te é\JCI.ditamen ~ 

á oncc •i\ d 'P i11 d cornmunl· 
Ca•da á cr tarla da grlculturu 
as novas d cob rta . 

Art : 26. Nas tct1Nis d d mln:o 
·do · lado, 1 i·nt •iram•nt• livr' o 
trabn lho de ,fai ador d • uro. 
cxcrcitad !)Or uma 011 dua • pes oas 
nas t~ llu vii <los ri ou corr go , 
coan iu · t ;~~lktc;<ics pa sagci ras c ap. 

. parelhos sitnplc . 
Paragrnphu unic . Dl!ntro du 

:'trr '< • nc dicla parn P' quiws ou 
f}illra la-vra o trnbalh dos f ai ·cmdo-
r ' dcp ·nd da pe11mi sã() dos con-

Art. 27. g v rno para ex.ecu. 
fi 'd sta lei, regulam ntará pro-

ccss d licença pan1 pe quiza o 
de co11cc: ·ão ,da xploração da ja. 
zida: tnincrae ·, o crviço de fisca l i. 
wçã dos trabalhos . ubtcrrane<ls 
de pesquizas ' 'superfícies ou sub-
te.rrancos de e~p l 01raçã <los trn. 
ba lh de c ·tabclcc imcnto. i.ndus. 
friacs mdallurgico · ex i ·t ntc 10 
Est.'udo, formulando preceito reta. 
f 

J. '' ) - ás penas de multas c de 
c;uduc itdaiCic a,pplicavcis nas pc qui. 
Zl;irS IC COII CC! SÚe! i 

2. ") ao oresgarte elas conce ·. 
sõcs; 

3, ") íÍ protecçiio de vida c 
. audc do Ol1erarios c dos vizin ho~ 
d \e tabelcdme\1tos ; 

4. 0 ) - á COIJI C•rotação C scgu rau. 
ça dos trabalhos e ·construcçÕL'S; 

5.") - á protecção do bem csta·r 
publico e ca uN:tlas contra perigos it~ 
t>ropri·ooa dos vizinhas; 

6. ") - à orgatnizaçiío da ·cstati ~
hca gera·! da·s mim1 c usinas me. 
fallurgicas exis tentes no Estado; 

7. ") - á exploração ·dos terrc. 
nos que c·ont nham pedras precio-
sas •C l\'ipcoia lnrcut elos di.amanti. 
li OS; 

8. ") - ao impulsionamento da 
itn1dustri·a rllli•neir.a 'e .metatlhltrgica do 
E tado; 
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9. ") - no devere · de cada um 
d fuu ·ci uMi · mcncionad tJI I 
n.rt. 2 C COUifllinaçÜC> cf • p 110 !1 p -
Ullia,r.in.s nt'• () IIHIXilll de 2:0 5 

a qu : quer infrn torcs das dlspr'l· 
siçõcs regu lamcnta.r . 

Art. 2 . Fica crendo o crviço 
de mi lil!l, n cargo <lc uma commis-
süo de 11 •cn hei r o do E t ;~do, ct~-
P •ciuf ·ta· N ll tmgcn hn~ill de mina·. 
qut• f; r:' t:llrd ' p . qui las, ufio 
s · cl l •it drn; rios mmo (las jazi -

llletalli fera do E· 

Arl. 2!1. 'ada xpl ratl r d • flli. 
n ri·> u ca•Lia , tal kci n1 nlo in-
d bria l meta llu rgic n colltr·rú .ws 
wfrc. do E:la·du por trimest re, an-
kcipadamontc, a 4uota de fiscaliza-
~· fio con. tau1tc d ontracto ou fixa. 
ja polo Sccrcl•aor i da tq~r ic ultura, 
I· conformidade com a importilul ia 
da industria c o de ·,cnvolvitllento de 
se u!' trnhalhos. 

i\rt. 30. Fica crcado com huh 
cçõe -cxcht~ iva.mcnt consul tivas, o 
cou1, lho <La; Min<t., i ncumbido <lc 

·(lrdar c mittir pa11cecrr sobre to-
das tiS qucsl1ics tt'chn icas, cconomi-
cas 'C <I ,<fi rci t privado que não 
ficarem sufficicnt mente rc olvidas 
p la S •crctnria da Agricultura. 

§ 1 . " Esse onsclho se rá presidi-
elo pelo ecrcta ri o da Agricultura c 
tcréÍ como membros Ires represen-
tantes das industrias de mineração 
111ais importantes do Estado, o dire-
ctor da lndustri a, o auxiliar .iuricli-
co da ccrctari a da A~ricu l tura , o 
·hcfe da Commissão Gcographica c 
Ucologicn, os lentes cathcdraticos 
de mcta tlurgia c ex nloração de mi-
nas da E. cola de Engenharia de 
8cllo Hori zotltc c os lentes das 
mesmas cadeiras e da legislação de 
minas <la Escola de Minas de Ouro 
Preto. 

~ 2." ( traba lho da secretaria elo 
conselh será feito por um funccio-
nario ela Secção etc ldnu tria da Sc-
c~rta ri a da Agricultura, designado 
pelo di rcctor. 

~ ~ . • s par c r s se r~ formu-
ladoR por scri pto ' nenhuma r -
muneraçft sp cinl ·ah ' rÚ aos 
membros d con. Ih , sa lvo pa, s 
gr:ttuitu c úiaria rara s qu rc icti ~ 
r 111 fóra d • B~ llu llorizontc fo-
r ·m ob ri gndos a as. istir ás rcuni f>cs 
C:v mcs•n OI)SCI!Io. 

Art . 31. Estado de Minas, para 
o ffcito de J.:Osnr os favort·s con-
sta n tt•s do arl. ! 7 do det:rct f •th!~ 
ral n. 4. :w I, a lnpta :~s suas di ·po-
siçi>ts 11() qu . r rem applit:avci . . ... . 
minas cxi : tcntcs no se u tcrritorio. 

Arl'. :1:.!. O governo pod rú rcs-
~o:a t · r as installaçtí s relativas ú 
concessão, para o fi111 de co11ced r 
a lerr iro a exploraçii do~ ntinc. 
r a~:s que ro11 slitueul u se u obj etc, 
just:IIIICIIIC com a das IIOVf\S d 'SCO· 
bertas, ,uando ao conccssionario 
não convier explorar estas, apesar 
de verificado por technicos de rcco. 
nhccida competencia incumbidos 
pelo governo, s rem de va lor cc -
nomico el-(ual 0 11 superi or ao das 
suhstancias declaradas no titulo de 
concessão c nfto p de rem, por sua 
localização, :c r exploradas . cpara-
damentc. 

s 1 . • O preço do resga I c . crú fi-
xado por peritos llomcados a apra-
zimento das partes, os quacs, no 
caso de divcrgc11cia, nomearão o 
ete:cmpataclor. 

§ 2." Os peritos tomarfto cotno 
criterio etc avaliação o estado elas 
install ações, combinado com o cu: -
to primitivo c o tempo que faltar 
para o termo do co11 tracto. 

Art . 33. Na hypothcsc das novas 
descobertas poderem ser explora-
das por terce iro, . em prejuízo da 
concessão auterior. c occorrcrcn1 
as con diçtics do arti go quanto ao 
vnlor conomico c inacq ui csccnc ia 
Llo concess ionario it exploração, po· 
cle rá o govemo fazer a nova con-
cessão sem outras inclcmnizações 
além clng qu • re~ ultal'lne ela dcs· 
ap roprinção, nn fór111n da l •gisla-
ção vi gente, das bemf itorias conti-
das na respectiva área c do domínio 
ela . up rficic. ·si esta pertencer a 
particulares . 
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Art . 34. Expirado praz da 
concy. siio, r vcrl crii a domini 
d Estado, sem nns algum pa ra 
es te,. os t ~rrcnol:l do s u domín io 
pr~bllc • bt.:m omo a in ·ta llaçõc 
r lrtus pelo c nccssionario. 

A rt · 3r. · Fica crendo, na secção 
c mp :t nlc da . ~crcturia da Agri-

r~ l t u r,\, um rcgr ·tro especia l para 
r~ll n :r , .nd. to_das s'rfro in ripla, 
l:~lln 11 rnd r nça de sua natureza 
sr l rr açfto I pr pric lari . ' 
_Art. 30. R •vogam-se as dispo i-

~·oes em contrari o. 
' ala das . e:sries da amara dos 

Cpl lados! (i de se tembro de 1 92.1. 
~ prcsrdcnfl', Joã de Almeida 
l.rsboa · - I ." secreta rio José 
Rr~· I' O ' • . .. z , . ornes. - 2." secreta. 
rro, l::.nlcr de Sall es oclho. 

U •a•rt. 1." é lélipprovado · ~m te-
bate. · 

·m Jdi.scu ão o ar t. 2. •. 
O Slt CAMILL DE BHIT . 

- r . Presjdenlc, não é a p ri m e i ~ 
ra vez que se di cutc a lei de mi-
nas. Houve uma emenda ·propondo 
que o Estado vendes e a· terra . 
d ~voln ~a:, r.c erva ndo pam si as 
n li'! J a~. Contra ella, vari os cnado-
r !;'C 1evantar am, pwque r<!a lmcn-
t·e a Consfi.tu içã<O .di.z que 0 don'O 
do. olo é o dono .cto ub"'solo. E' 0 
rcgrrncn chamado de accessão. 

Não se póde, portan to, comprc-
hender que nnm terreno· ven<lido 
se reservem pa.ra outrem a•s minas 
que 'po•r ·a'CCaJSo ,1•hi for<!m desco-
bertas Seria rrma vioiação oexprcos-
sa da Cunstitrr i\·ão. 

O sr. lrlfrcdo Cal tio :-- E' urna 
co ntN~·fío co ntrnt:lnal. · 

O :~ r . Vieira Marques:- E' 
qrr e~ t ao de contrac to bilateral . 

O sr. Camillo de Briln: - Num 
con tPac to •não póde •haJVer dlausula 
co ntrn a Constituição. 

O sr. Gabriel Santos:- Mas n 
clll'usula de que ·se t11a1ta ,não póa~ 
se r prohibida por lei. 

O sr. Camillo de Brilo :- 1\ltc-
Tíl por cornplero 'o sy.s tcma consti -

tu c i na I: um cndo dono d 
o outro do sn b~ · lo. regi-
lllel.l qu I domin u 'no mp da co-
louw I qu • ~ v ~rn o u ns minas 
laru b •rn no ve lho mundo, Jl a Fran-
ça, I r xempl , ld t ran te rn uit 
tempo· H ]e, nã h a ma i Ioga r 
para 1st , é COJltra di~ ito cxpre • 
s~. No '·· qu ' tmtamos 'd 1 i ; 
r ~no de onbra to; aqu lia impera-
li. a, . esl· v hrtl'lil'ni . ·Ma 'di ·cu _ 
sa c un1 pouco longa e 'I nh c r-
~ ·~ a. de qn '~ si passar o projccl , 
trtl a QU'C'S tao parro o judicia•l . ' 

Entre .nós, nfí o ha xemplo de se 
ter vcnd11do na ecrclaria ·da Agri-
cul tura 'nen huma superfície, com- a 
.clau ·ula de reserva das minas. 

. O sr. ~ieira Marques: - Porquc 
so ago ra c que estamos votando 
('ss.e dispo itivo . 

O sr. Camillo de Brito: - V 
c~cia . foi gov rno c poderá di z<C.r 
·r ·~hr l1allltc a ·SUa 'pil! agem p ·lo In-
t rror f.ez alguma couces ão ou 
con trac to com c. ta ela usula . 

Em prrmciro logar, niugucm 
comprana t~ rra · 'n essnJS condi.çõcs; 
porque se rra uma oommunhão 
mon s~ro que, •além de tir.ar de mui-
to .o ~a·lo r dos terreno , os sujei-
ta na a OOII'Stan te:s perturbações pe-
la posse d'e terceiro no sub-solo 
Onde üia o ·dono •do ub..<Solo l a ~ 
zer s.u·~ · ~ns ta~ll ações, pousa_r em; 
madnr11 rsmoo, ti,rar 'suas •a•guadas 
srnao na superfície? Em segund~ 
logar, tm~ando-se de legitimação 
de ~e rra s, nenhum pos ·eiro iri•a se 
: r!j citar tallllbmn a 'perfder ·a posse. 

1 o dono do :solo é o do sub-so lo 
pda onsNtuiçiío e -si o possuidor 
se toPn Qiu •senhor da propriedade 
por prl!'soripção, •cerbamon.t·c nã~ 
qucr:crá se ver despoja,do, poi que 
•a mma •a1 ~r.a:s ta o solo .em quasi to-
da a extensão. 

.Essa é lopin.ião de ha nmito ac-
oerta, e a1ppe1•lo· para os •éllnnaes do 
Se11'é11do, onde e t~m tSusten tado 
&empre esses •argumentos. Não são 
soment~ ·n~o i11teresse do prurficular, 
maos pnu 1 C11palm en~e tdo Estqdo, que 
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sr. Gabriel antas:- int -
r ' S' tio E. ta.cJo aqui no projcc to 
'• pro l 'g r as mi nn .. 

O sr. tllnlllo c/ Brito: - · Pro .. 
I g ·r ;'1 cu!\ n (h pr pri dad ', qu • 
é ele natur ' Zfl plena, 11 mincrnçiío 
de pref •r ncia :'! ngricultur:t neste 
paiz, é cou ·a inc:<plicnvcl . Defen-
der as mina , mas ficam as terras 
devolutas, onde cllas se acham, 
parnli !iadas, sem sa hida, poi · nin-
guem ns quererá comprar dessa 
feita. E si um ou outro se animal' 
a isso, e. tá claro que não irú de-
poi descobrir jazidas para ou· 
trem. Ou não terá es timulo algum 
para descobrir minas, ou si estas 
n.pp;!Jrecerem faci•lmoote, JClle •não 
irá dizer o segredo, que o inglez 
c tá á barra . 

De qualquer forma, a mineração 
será prejudicada, além de prejudi· 
cada egualmente a venda de ter-
ras devolutas . 

A materia é muito relevante c eu 
occupo a tribuna neste momento 
apenas por desencargo de con s~: i · 
encia . Tenho pl na convicção que, 
quando se venci r no Estado algur. l 
terreno com essa clausula de f!;,,e r· 
va do sub- olo, haverá logo o re-
curso para o judiciario, que dirá a 
ul tima palavra sobre :1 nova rc· 
versão. 

J\té ·hoje n~nhnma l•ei avCinturou-
sc a consignar o sub-solo ao Es· 
ta do. 

Essa opinião, aliás, não é minhn 
só. H a par ccres nesse sentido d 
i llustres j urisconsultos. 

Além disso, não vejo que in te· 
teresse maior possa haver para o 
Estado, quando sabemos que, em 
geral nos Jogares de mineraçã o, 
não h a mais terras devolutas. De 
facto, em Ressaqu~nha, em Queluz, 
em Barbacena, em Diamantina, 
por ahi não h a. 

O sr. ]otio Pio: - lsM não ~ 
v rdnde. Em Mnriannn hn I •rr 1

• 

nos de miu •raçii c :~inda :~gora 
~s t iio se dividindo 111 terras devo-
lutas . 

O sr. nmillo tle Drito: -- E' 
illUJto rt1ro. 

sr. ]ntio Pio: - j :'1 aponl •i f a. 
lo 1111 con trario . 
O sr. a mil/o cl t• R ri/o: - V. 

x ·. residiu muitn tempo l111l Bnr· 
b~Jccn a c não ouviu fa lar-s lú '1111 
tornat; tlc\ luta . . 

O sr. AI/mio Co/rio: - Barha· 
c ll íl tem mais de mil alqu •ires de 
ter ras devolutas. 

O sr. C a mil/o de Brito : - As 
:10ssns terra devolutas l 1St:io rHJ 
l ~io Doce, onde nf10 11 11: con ·ta que 
haja mineração. 

() sr. (oiio Pio: - Agora mes-
mo se noticiou que 1{1 s1: descobri-
ram grandes j<nidns de pedras pr . 
~:iosns . 

() sr. C a mil/o de Brito: -- Mns 
todos lá vivem da agricrrltu ra. Mo-
r<' i por muito tempo naquella zona 
e só vi por lá agricultura, desci·• 
Ponte Nova até Espírito anto. 

O sr. ] ocio Pio: - Mesmo pcrtn 
de Ilhéo. ha uma grande mincraçfio 
de mnnganez. 

O sr. Camillu tle Brito: - .. Foi 
bom v. ex c. toca r nisso. () n1an · 
gancz r. o fe rro. a prirrci pal minr-
raç<lo nossa, nfu) cstflo na. minas: 
estão na superfície c nfto in ·it10111 
por !. so no disposi tivo do projc· 
do . Esses dois minc rn <~ s' Pxplo· 
ram a talho aberto. Si é nes. e sen· 
tido qu • se pre tende vota r o pn· 
jcc lo, crrtào o íl bsurdo ainda ~ 
ma ror , 

Meus s nhores, sei que ha gran-
de clesl' jo pr. la votaçüo. Eu t'lm· 
bem voto por ell t!, mas nflo dGre! 
nunca a minha approvação :'1 0 \Ht. 
2." ; •nã•o dese•jo v r o 'E ·twdo dc-
ma·ndatdo gu i'Ci arn~ ,ntc po·r fofl'ça 
de umn lei . 

São essas as I igei r as reflexões 
qu<' dese java fazer nes t<1 discus-
são e dirigidas especialmente ao 
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n_obr ·r • 2. 0 Sl'C I' ta rio, St' ll UUOI' 
(•~ h _i I Santos, rl' lutor d:1 con:-
llliSsuo, para salil•ntnr qu R. exc . 
d ' LI _P~ra UÍ. CU SÍIO UIIW fd Ílllp r-
t ~ nhSSinla como ~ essa, lei ess 11 • 
·wln.lcntc _dos min •iros, Sl'ln 11 111 11 
ommt •r:1ç;w, sem um par •rcrl E 
nc I us. ando nns Ires úiscus!Híes 
em se saber qtw l o pensamento do 
~cnado; n5o te-rá dcf ois <I juuicin-
n_o n ~~~ elementos para interpreta-
çno; nao hn de recorr r ;tOS "An-
n.a s". que fi ca rá c. tarrccido c em 
s1 lcnc10. 

Tcrmmo, pedindo desculpas ;10 
Scnad ' m;t. desejo ao menos rc-
!.a lvar a opini5o de um dos mem-
bros. da commiss5o de Legislação . 
(Mwto b m/ Muito bem!) 

f~ . GABRIEL SANT . 
l .edi ~ p;tlnvrél, sr . Presidente,· pél-
r,t r~spouder ao nobre senador sr. 

an11 llo de Brito, acudindo ao seu 
chamado, qnc é para mim unta or· 
dcm de grilto Ctllnprimcnto. 

. Hclatan~lo o pa~ccer do projcc t 
OI a elll, diSCUSSiiO, a CUnllnissão fez 
ref·ercncin i't ntem;ag-cm apresentada 
a• ~on g rc& Mi,nci1r "pe·lo il lu s~rc 
1~ rcs 1dent e d Es t a d~ , o sr. dr. f~a ul 

on r , documento de alta valia, em 
qu e, estou ccrt , o respeitnvcl mcs· 
trc c os demais senadores terfl li· 
do com attençiio as phrnscs incis i-
vas ~o1 n que s .. exc. justifica o que 
COnSi gna O prOJCCtO Clll debate . 

.N:ssn mensagem, justantente na 
lc1 tno gabada pelo illu. trncl o senn-
dor, v ~ s. ex c. o sr. Presidente do 
Estado granel s d feitos, que vêm 
de todo impedir as pe. qui zas de nti-
nil c o progresso da industri él lni -
ncréllogica L' lll nosso Est:1do . De 
modo qu a commi. sflo se limitou 
~penas a ntencionar, adoptnndo-as, 
as 1nesmns consiclcraçõe. alli nddu· 
zidns. 

Qu anto ás objecç<ics opposta 
pelo nob re senador ao art . 2. o, dc-
v9 di ze l-o, parece-me que s. ex c. 
nno attendcu no assumpto, com a 
profi ciencia do costume. Juriscon-
sulto, snbc s. exc. perfeitamente 
qu o titulnr de unt dir •ito póde 
res trin gil -o, nlllll contracto de trans· 

mi~.s5o , . P lo mod qn lhe pnr ccr, 
tunt~ v z dado o nsentimen to dn 
outrn. l~n:t' que 11 iio occorrn clau-
s!lla 1111~.:11'n .. E' 0 que se v~ 11 0 art. 
525 do Cod1go ivi l. 

O sr. amil/u de Brito: - 'on-
t~a principio cxp r~sso da Con. titni· 
,·ao'l Isto ·, uma heresin! ... 

O sr. abriel 'untos: - r:1, o 
Estado, ao vender as terrns de ·ua 
propricdndc, póde perfeitamente es· 
!abclcc •r condi çües, cerccan dcJ no 
adquirent' c •rtos di r itos inher~n· 
lcs au dominio, ou, po r outrn, Ucs-
nlt'illhr:llldo ti ·sse domínio nntn ou 
:t l_gunws das pnrcellas que 0 com-
pocm, .ou esta belecendo a condi~·iío 
resolu tlvn, de accordo com o Codi-
go ivil. 

Niio vejo nisto nen huma violélçiío 
da Constituição. 

Como disse o nobre senador re. i-
den te em P;dmyra, a alienação dél 
.Jll :opri cda~ 1n •. im 1rc. tnin~gid'a c n-
shtuc ohjet:lo de un1 contracto, 
l:O iliO os que sôc n1 ser feit s ntrc 
p:trt ic uln r ·s ou pcs. o as phvsicas. 

O sr. Vieira Marques: _:.. E', pot 
exemplo, o que :tcontecc no con-
trnr tos, con1n11 111i ss imo no int e· 
ri or, em qu unt propri •tario vende 
terras contíguas :'1 sua fazenda, com 
reserva das nguadas. 

O sr. Gnhrirl nntns: - Poi: , 
si o individuo po1d · pôr essn res-
tri cçõcs ft pii'Oprie adc que aliena, 
porque o Jtií poclerft tambe.m fazer 
no que lhe pertence a. pessoa mo· 
ml que é o EstaJcl ? 

L to niío of fcnde el e fórma mlgu· 
ma' a' onstit niçflo . qnc s(l ria in· 
wnstit uci01nn l füra a prohibição 
qu · s·c impu 7.c c ao p~t o,pric la ri o 
de, nnJn 00nlrncto tr él n la1ivo de 
dominio, niío p~{l e r c, tipnlnw com 
o comprador n. re tricções qu lhe 
parc<:c ·.c c con11 il!' pta •s el e acco r· 
do se ar.:haRsc o adquirente. Penso, 
po i. . que o 11o.brc se•na<lor não tem 
ra.z'io . 

P-o r outr.Q lado, diz s. cxc. ouc 
nar.5 ter-ras .cJevol'lltas a1ão h1a1 llllinc· 
racs. E' uma phrasc qne orça p In 
n·ud a<: i~, p •rmitta-me dized-o. O 
::;o i de Mi1nas JCwa não se a hn 
nem na miJJc·ima pari' c tudado, 

SOl 

p;ura que se po . n a.ffililllilr o. in-
cxl tencia, lle jazidas aq ui ou a olft. 

Como Jnui to bem disse o nobre 
l:lna<ior r •' id nte em JlflOilhüS, 

nossa m ma zona de t •rrns p •r-
tunc nt~s no E.'tad túm -~ dt>t~co
ll ·rto unportant s minas de pooral' 
pr ·ciosa:, como ·tou c rto. oc que 
as h a por todo, os rccantoo do noo-
oo opulento territorio . 

Cinjo-1'i1C a e ·as ob crvaçõe. , 
qu , pcns , re p ndcm cabau nmn te 
ús objecçõcs do illustrarl . enad Otr. 

(Muito bem; muito bem/) 
U ' lt CAMILLO 'DE BRIT : 

- Sr. p1'C 'dente, voltei á tribuna 
simJ1lesmente po,rquc pareceu-me 
ouvi o n bre senador < irer que os 
lllCll argum ntos ernm gracioso;. 
Gssa cxpre · ão pOKl rio p, ··ar St'!Jll 
n·<~pn ro, l'i não pa1rt: · c <lo meu v.c-
lho amigo, Sl1'. 2." &.oc rcta·rio . 

O sr. Gabriel antas: - Qu il 
i11penns diizer que v. ex c. !lã o en· 
ca:rou o a umpto como devia c po-
di<a pelo seu aber. 

O sr. Cnmillo de Brito : - Dei-
xo-a, 1 ois, !icnr, ~1er is ti~tdo 11 na 
collvlcçfto dc qtLc,r~alm nlie, utfl p -
de hav;er maj(}IJ' absundo do que se 
-de se qu&er saparail' em lei o'r-
uialaria o 'lo do sub-solo . A on-
diçõcs de um.a escriptura são tr~ça
dns p lo di rei to i vil; livre é ás 
píltl'tes , tiipularcm o que bem ell· 
t end~r'Cm, re peitados, entretanto, os 
oanonc da Co.n t.ituição c o direHo 
civj f. No oontrnct de o mpm c 
v()ndn, Jta pcPmuta. ua do:tçfto, 
élChalll·. e élS con,cJ.içÕ pNntit ti,cJaf; 
l't s part·CS c uão esta da venda com-
preh mlor m· ntc (t super Hei ', wm 

r va do 1\Ub-sodo. 
O sr. Francisco Escobar: -- J. so 

~ó se ·dá no wntracro l(}e cmphytcu-
. e, que atfiás não é ttma venda. 

O sr. Cnmillo de Brito: - Per~e i 
menre; estou com o nobre senadoil': 
f-i fosse uma eunphyteu e, mu·ito 
hem, porque esta é um ·oontracto d 
u o, durante certo tempo, de um irn-
moveL Mas na 00111pra e venda tal 
condição desvitrtLtanha ünteiramente a 

wndiçfio gc l o~:i n. /\h i a trm1 f c. 
r 1cin da 11perfici ;Lrmsta n do 
sub ·oi . A on·tituiçiío diz tnxa-
tivtull ntc qu a propricdndc é pie-
lia c coonp r h ' nde o soJ • o sull-
!'.01 . N5o ha como !u~ir ti ;'$SC prc. 
c ~.lil, ela ri · ·illlo. 

A thcorin ·, anti-~e logira, n mais 
n~b:ul1da, permittam d i~e r, e <hnti-ju-
ri ica, iJtteirilmcntc contraria .QO 

facto·. 
E' contrar~a. além <li -- , :1 pro-

pnios in tere · ~ do Estado, que uflo 
t á ·1 g ra ca,ut.i.c\a to pam ' IWS ter-
ras d •volutn , porque não st~rão os 
f.a z.ca1 ei1r • d l~i Oooc, do Norte 
de MiJtaS, da região, emfim, dess:Js 
turras, que se apresentarão on~ra 
compra r tcrrl':IIOO ne; "IS coucliçõe~. 

mpra.r gran I c· cxfl•nsôo.'i, \1111)1'1! . 
gM capijlruc ·, f azt'll' ua ' inslél lf ilÇÜCI' 
para amanhã vi1r o engcJthci ro do 
Estndo c diw r: nrto, aqui ha carvão 
tb~ p~•d ra, aqui ha ou ro, é <lo Esta-
t:l ; re tire-~.!. pall'a fazermos ahi n 
i1 ~. t·mlilaçfw dos nossos machini noo, 
para cortMmos os se-u m-a tto. , t'i-
ri11111lOS as : ua a gu·altla: l I so ~ um 
absurd , :udmi.ra cotno numa as-
!' rnblé.1 !(]c legi lac r haja quem 
o pl itci· . n·de já viu um trnba. 
lho de min raçüo sem util izai!' da 
SliiW'rfióc? E i. Dorque a Consti· 
tu ição re a.lvou c muito b 111 o pro-
priet.a r.io d solo·, dizendo-o dnno 
lambem d'o sub"' olo, O o contrario, 
cu compro 11111 !'err no, lú me instai-
lo, filÇO 'mi·nha construcções, mi-
nhas ,pln,llN1 ÇÕ . , val ori·ZO tud , 
c nmanhft, só porque •lú nppn· 
rcocu nma pepita d ouro, 
hog<t o fiscal d g.Qvemo, ch ·-

gnm os , cu.s prepostos, chega a 
wmpanhk1 polderosa pa,ra a qual cl. 
1-c teJ tha "v·C1ttdliclo" o .sub-solo, c 
me ·enxota daHi. ·ICI .. troc minha plan-
t.açiío, inuN'l~za tudo quéllnto fiz, cor-
ta meus .mattas, hra minhas agua , 
po·rque pre isa de tuido l, o para pc. 
netraor no sub- ·o lo c cxplo·ral .o!l . 
Quere.m OI.S .nob~ enadones absur-
·dO ma.ior? 



P .1d 11! , 11 I mni r 111 . 
p •nh da 1 awt • do cnnd 111 voln r 
'Sl • proj xt , mns :1 h l fi ·n 111 •u 
pro~esto con l rn o artigo 2. ", que é 
insust<:ntavcl pc rautc os principio:;. 

sr. Alfredo a/tio: - A im. 
port:111cia pri11cipnJ do proje to cs-
1:'1 no r ·~is t ro da .. 'l min:1s. Nós nfio 
temos ainda oes: · r~gi: t•m, c111qua11-
to qu ' Es t ai(~ d • JUYiiZ d' ha 
IIIU itO J)OSSU\! '.'' ' rl'I.!ÍSfro, com 
mu i,ta vnntagcm. 

O sr. Camillo de Brllo : -- O· :1 -
conto. Que • faça o registro-, mas 
sc111 perturba r o gozo pl 11 da pro-
pricd:lidc, m qu c.r o artigo 2." O 
prQjocto, no artig 2. ", nHwda vc l1 -
d r a propri dad • immovel ' 111 
tran fercncra d~ dami.nio pleno. ls-
tQ é: tran forma o contrac to de 
compra e venda m irnples arren-
damento; d fi gura, portanto, c 
confuude ac tos juri(lli<:o d nature-
za di ver a. 

E' por i. . o que 'extr.auJhO mu ito 
que projecto <l Dl.a inw()Ttnnda vi-
cs c para a ord e-m do drin em um 
pa.rcce r, . etm um os tudo ma i. dctitdo 
d . 1a · di po ·içõcs ft luz el o diTei-
to, qu run do o Regimento obr iga as 
co nnni sôcs n c:· tudo ' a fun . 
dalll l'11ta r o-s cus parecer s. 

P.cço d sculpns ao cn11do pela 
onsatCia 'lias n 1 ~ 11 h a ~ affi,rnw t i v~11S. 
(mio apoiados). 

O sr. Alfredo C a/tio. - Tod s nós 
OU'v,ÍtlliOS Cl lll O lll aX>ÍinO Íllt 'l'leSSC l! 
\l•tt ençfi o se u {IÍ:iCIII'SO. ( fiO ia . 
dos) . 

O sr. Ca millo dt• Brito. ·- on-
fort•a.-mc i~:ü muito, contrn a cx -
pr<."ssão do nobre !Yr . 2." . ccreta ri , 
de fn·r cu grn!CC•jamlo com o· meus 
lhrglllliCfii{X)S. . 

O sr. Gabriel Santos: - J:l disS~c 
lJII t! f a~C i 1110 bom ISDII t·Ílci . 

O sr. Camillo de Brito: -- Dcsc-
ja.v.1. COIII O •dli · e, rcleix:tr IIOS llol lll élCS 
o meu pmtosto co ntra melhwnte 
di.sposihivo. 

C m u :~ • I qu 
< ,;tft dl· pl••n n ·cordo ,, nohr • :; •• 
llild ' I' rcsitlcnt • •m IJb!llltn!in•t, , 
hl'. :." sl't: ct t~ri . •. ex,-., rc~H dindo 
nu l~! r r u do diaman te, niio qncrcri't 
l(IIC 11111 'di:t , ('Or l(ll ' ~ • l':lCOn : 11 
uma fornwç!io dcntr ,1:1 s:1a chn-
:urn, possa . \'ir Es1a.1,1 , dcs-

mant ·lal ... a toda, p;~rn 1.111trnr IH> 
suh~ >lo, revoh'CIIllo tuda a Sll (ll' r· 
fiti '. 

O sr. \lil'ira Marqurs: - Mas o 
tlruj.c<:lo nüo alw:~n ~c : tLW<: 11 ,; 
tl i•:JIIII !lil l l iiiOS. ' 

O sr. Comi/lo de I ri/o:- l n·s os 
tcnrono.o.; all i siío .t;nnhcm a,rfllll lít-
t•a•dos c nstn.n! ' 111 ·nt • ·,m ha ta pu-
llli ·a, pass.<o~ld'o, pr;rt: llnto, (.1111 ple-
na propri ·dn·d • p:trra qucn1 · m-
ru.J:rala. Viml agora Q projcc to, 
c ·n: ~da ex luind , com :-.ua cxp r~ ·-
siío guncrion tabna,ngor:í ta,m Cllll s 
lllaummflffi . 

E' o cah · uà t>roj>ri dade. 
iío Vcj m s1110 a ut ilid"oc 

para dar lt1trga á , irndus ria. Me-
lhor fez o 'regulamento de 1911l, 
clahorado por s. ex c. o sr . dr. 
Hau l oa11e: de Mouro , di. p011 1clo: 
- Em toda k1S vendas c conct\ ·i>c: 
conside ram-se reservadns para 11 
Estado quacsquer minas c fontes 
mineracs c thcrmncs d • utilidade 
th natpCIIti aa ou h ygieo1~ica c<>m o 
terreno nccess:Hio à sua cxplora-
çiío, seutlo es te indcmu izado 1 elo 
t m~·o da acquisiçiío" . 

O govenno )lll ~r:u o t'GrrCIJio 
n~t iL: 'ha , ssa!S f on r~u:-; , , if'l!~pe i t a o 

don1inio. (i\luilo /mui Mui/o hem!) 
/J e 111 !) 

O SI ~ . BASILIO DI ·. M UA-
I.II i\ES: - Sr . I r •s ident ·, cntr..: 
os 1nuito!i que, ll l'!iln cnsa do poder 
legifi l:1 ti vo , ~ Jotlllli r l • él ll l a cul turrn jnri-
cli ca do nobre sl'nador, cujo nome 
pc~·o v ·nia para dcelinar - o sr . 
C:1111 illo de Brito, cu d ·s jo se r c n-
tado. 

Ouvi, w111 a maior attcnçiio, os 
a1rgumcn t•os •de g, , •x c. 'co1111 rda çii 
ao art. 2." do projcdo, que assim 
se at.:ha redigido: - " Na venda de 
suas terras o Estado rcs rvar-sc-ú 
sempre o dominio el as minas que 

80~ 

n lia se conheçam ou venham a 
descobrir-se". 

Tive ensejo, quando pe quizador 
dos archivos nacionaes, de compul-
sar e ler com cuidado a legislação 
da Metropolc no tocante ás minas 
do Brasil. 

Ti ve ai nda occa ião de ler, com 
profunda admiração c grande pro-
vei to, um parecer que honra a um 
'dos mineiro mais illu tre que hão 
tratado do as umpto, o sr . dr. 
Pandiá Calo geras . São tres volu-
mes, que quanto mais lido , mais 
são louvados (apoiados). 

Pois bem, si se trata de um pro-
j ecto de umma importancia, como 
este, que diz respeito ás riquezas do 
sub-sólo de Minas Geraes, acho 
que o Senado Mineiro tem a obri-
gação moral de pôr na rcdacção de 
eus artigos o maximo cuidado, 

porque, como ponderou o uobre se-
nador Cam illo de Bri to, nos contra-. 
ctos tran lati cios de domínio, ha 
regras que não podem ser violadas . 
E, si num terreno já se conhece a 
existencia de minas, penso que não 
deve o governo alienai-<> (apoia-
dos), pois o artigo se refere a duas 
hypothese differente ·: terrenos 
onde já se descobriram min as e t r-
renos onde ainda não se descobri-
ram jazidas metallicas. 

Um sr. senador : - Mas, o Esta-
do não deve mettcr-se a explorador 
de minas. 

O sr. Basilio de Magalhães : -
Si o Estado não quer mettcr-se a 
explorador de jazidas de mineri os, 
P.ntão deve tran!iferir ao comprador 
o dominio pleno das terras vendi-
das. 

Em tncs condiçõc!i, cu, qu talvez 
te nh ~ proferido alguma heresia em 
razão da minha incultura jurídica 
(não apoiadns), faço um appello ao 
sr. enta!dO!r Gannüll<> de Brito para 
que não e limite a um simples pro-
testo (e tal é o fim exclusivo da;. 
minhas rapidas palavras), 'mas nos 
esclareç~ ai nda mais, e emende a 
redacção do art . 2. u. 

: Não tive ensejo de ouvir a leitura 
do parecer pa. illustrada 1commlssão, 

A, s.-st 

ma acabo de ouvir a palavra multo 
brilhante do illu trado senador Ga-
briel Santos, relator do parecer . . 

Assim, into-me mal esclarecido 
para dar o meu voto, dcant . da ar-
gumentação de um juri consulto, 
mestre ximio de direi to, como é o 
sr. Camillo de Bri to, e da opinião 
ele outros illustres juri ta que fa-
zt:m par te de ta casa e que, em 
aparte , responderam a s. exc. 

Um argumento apresentado em 
aparte pelo sr. enador Escobar, 
despertou-me grande prcoccupa-
ção: é que a formula satisfactoria 
talvez, fosse. em vez da venda ou 
transmissão da núa propriedade, 
um contrac to cmphyteutico, ou d.e 
aforamento, porque o Estado e 
conservaria na posse da minas 
existente no terreno emprazado . . 

Assim, de de que o artigo recebA 
uma redacção conveniente, terei, 
dentro da minha consciencia, a 'B· 
tisfacção de dar, sem receio, o meu 
voto ao projecto. (Muito bem,· mul-
to bem!) 
)1.. 

O SR . FRANCISCO ESCOBAR: 
- Sr. P.residente, 'como mérnpr9 
da c'lmmi são, a ignei <>: p1,1rec~r 
1 !atado pelo senador Gabriel Siin-
too . " '. 

Mas, ·confesso que realm~nte os 
argumentos do senador CMniiiG de 
Bnto viera1111 fl'<!v.el rur ·a •dcfi cieli'cra, si 
assim me posso exprimir, d'a ·reda-
·;ção do a•rt. 2. • .' 

De fac to, não se compr hcnue 
QILe, luwendo la tr.an missão dq 
dominio pleno de uma sor~ de 
t rnas, po, a Q Estado re.erva.r-'Sc 
o di.reito ás minas nclla cxi~ ten~ 
tes. 

O sr. Viei,ra Marques: '·- Méls, 
no artigo em debate, fala--se em 
venda; mas, não se fala em trans-
lação do d'ominio 'pleno. • 

O s_'r. Francisco Escobar: -Fô~ 
ra preferível estabelecer-6e que a 
tran.smissão das terras devolutas 
pertencentes ao Estado . e fàça por 
meio de emphyteuse, ou 'aforamen· 
to, poll'que me pa·rece : .Untplior.tll 
n•esse contracto a reser~~ . rdo ~U•l 
SIOlO. ' , • .·, .i, 1: J: :•"••J tJ 



, i, . empliyteuta, : ou for~.'iro, 
.pód dnitruir a ·ubstancia da co-
aa . mpra.mula, d truição c ta que 
.s verifi a oom a 'exploraçã ue 
IIIIIHiS, 
. SI tfllC p rmitti s em, 
·uma emenda, em J .' discw, ·ã , 
•d' pondo· que a transmissão dus 
terras <levoluta • do Estado se fLwá 

Jpou' m io de ernphyteusc, com irc-
se·rva do sub--solo. 
. Estou com a opinião expendida 
,por algu11 collega de que nem 
· rni ·tér cria legislar a respeito, 
1porque, ~ratando-se de contracro 
.tran laticios de propriedade, po'de 
o Bstado, como qualquer outro 
proprietario, 'impôr ao domínio as 

·restricções que lhe parecer, epa-
, rand dclle lélS parcclla que lhe 
a1:rrouv.er, .uma vez <lado o consen-
·timento da ·outra paorte, mesmo in-
,dependen te de qualquer lei ordina-
.úa. 
. O sr. Vieira Marques : -E' uma 
. $imples advertencia a disposição do 
a-rtigo, pa•ra que o 'Estado e re-
serve sempre o direito ao ~ub-solo. 
: O sr. Francisco Escobar: - Mas, 
'é uma clarusula que 'ti·ra ao Estado 
a libet1dade de oontnactar. Não 6e 
·pode ter vontade livre ·dea11te de 
uma impósição: Já não ha liberda-
ê contractual. 
·O sr. Camillo de Brito : - Vol-

ta-se, com a approvação ao <11r t . 
·2, •, ·ao regime realengo, que já foi 
;rbo·l ido . 

O 'sr. Francisco Escobar:-Cr io 
'que a fo·rmula rSatisfac toria s~na 

stabel·eo r .. se que ~ transmis üo 
da terras dto Estado só cl verá fa-
zer-se por 'meio de emphyt~u se, 
pc1: ·, 'JIIeste oan·~raoeto, se me <trf1gu~ 
IT:l implícita .a reserva do sub-solo. 

Lembw· .. me até, 'sr. Prooidcnte, 
de uma celebre ca·usa movi d'a p lo 
União contra um ta•l sr. Gordo·n. 
emphyteli ta d'e uns te-rrenos de ma-
r.ilnha, no li~torad do Es.prnito Santo. 
. O sr , Gordon co rp.eçou a explo-
rar e a vender as a;r.eias monazíti-
cas alli existenres; para lhe impedi·r 
~ta- e~loraçã·o e \'lenda, A· Unàão 
r~:oorreu á ju-stiça, que lhe rCçonhe• .. 

eu a pro adencia do• p dido, sob ó 
fundam nto ode que Q foreiro não 
póde 1 xplorar .mina , por j . to que 
niio 'J)óde ·det riorar a ub tancia db 
c oi a emprazada . 

O mod de transmi são a que se 
rcf re o projec to .redunda 11Uma ver-
dadei•ra emphytéu e. Pala-se ali i om 
venda; ma , em verda , a transmis. 
·fio é por ernphyteusc, porquanto 
nt!sta fica implicita a reserva do 
snb...solo, graças á vedação iinpo ta 
ao forerro d d trurr a sub tancia 
da coisa oempr.avada. 

O sr. Gabriel Santos:-0 pro-
jacto ,não diz aforam nto; mas, em · 
u!Nma analy c, é um verdadeiro 
afo.ramcnto , 

(Muito bem/ Muito bem/) 
Ninguem ma.is pedindo a palavra, 

enccr.ra-sc a discussão, e, proce-
uC'nrdo-se á votação do a•rt. 2. •, é 
o me mo ·approvaldo . 

Os Mtigos 3 a 34 são approva~ 
dos sem ebate. 

Em discussão o art. 35. 

O SR. JOÃO PIO: :._ Sr. Pre-
sidente, apemr da noticias des-
cncontra·das, alguma falsas, ou-
tras produzidas mais por interesse 
po<litico, relativamente á aude do 
ex mo. sr. dr. Raul orures, a pon-
to <ie até um jonna·l, infelizmente 
ca~tholico , di 21er que s. ex c, estava 
tuberculo o, orutroo ihe atbribui•ndo 
mesmo 1110<1 sti1a ainda mais 'grave, 
tudo 1 ~razenclo o desa socego 
ao w ração do mi11eiros ; apeza·r 
de todo6 c. es boaros, o Sena<lo 
. ahe que n palavra da med1cina 
veio ·pôr •rus oon as nos eus de-
vidos termos : . exc ., devido ao 

fo•rço ex t.raordinatrio que lhe tem 
tmzidr a 'administração, devido ao 
se-u trabalho inten o <em pró! das 
co us:~s tublica.s, acha~e 'em estado 

~de .surménagc, tde gra•nde fadiga, 
estado esse, sr. Presiden te, - é 
alnd~ a medicina que o 'diz -
·posto possa se aggravar, continua· 
da a cm1sa, persi tido o esforço, 
é, to·davi1a; perfcitamen te 'curavel 
.dentro de ·pouco ·tempo·. 

I ,I 
lo I t ,t, 

·O sr. Caml/lo ite Brito - · F • . 
,lizm r1te . · 

O 'sr. João Pio: - Por i o, s. 
•xc., respeita dor da Constituição, 

.quer -entrar tC ill .go.so de l ic uça, 
uentro da Con tJ~UJção. 
, Requerida a sua licença ao Pre-

SJ'dente do Estado em exercício, c 
ten~'O, pela propria Constituição, 
,8 d1a para. , e ara tardo Estado, já 
s: rexc. ta no goso d s oito 
d1:t . e c per.a que o · ongresso 
n:. un idt~ para e fim, lhe oextend<; 
aq1Jelle prazo, conforme solicitou 
em seu requerim.!nto, afim 'de po-
d r ~e f traM1r onvenientcmen te IÓ· 
ra elo Esrado. , 

.ao Senado o projé to d~ Cá\na. 
ra, ' com tempo suffioiente, ficará 
a emenda em razão de ser ~ n 
Ctlil~lllra a de tacará do projecto 
cnv1a<.lo pelo enado. 

O fim, como disse, da commis-
são, é ·implesmente abreviaor, pre-
vcrllndo qualquer contratempo. 

Nes prcsuppo to, 'mando á 
me a a emenda da commi são que 
t•. tá a im ·redigida: (1~). (Mui/o 
bwt! Muito bem!) · 

Vae á Mesa, é lida e entra con. 
junctam nte em di cu ão a seguin-
te. 

EMENDA N! 1 
Conrocado o 'Congresso para cs-

·se firn'' sr. Presidente tev• o 'dr O • Cong~e o LcgisJMivo doEs-
Haul So;t•r o grand 'consolo e · ~ tado de Minas racs decreta: 
,gtande ·ati facção ode:._ facto vir- Art. 1. " E' conoo~da ao dr. 
gem no annaes do parlamento mi- Raul Soares de Moura, presidente 
~1e i ro - ver concorrr rem para a 
uJsta!la~ào do Cong·resso a 'qua i do E lado cL MinaiS Geraes, licet\• 
·un<.nlfnlldade do congres istas, f ai- ça. para ausentar -se do Estado, por 
tando .apenas um senador, e :.; te '·: rrne1J(! , pa•ra tratamento de sau· 
m mo pQir moi tia, c dois ou tres de· 

. de~utadoo, lambem por força Art. 2." O Pneshdente do Estado 
ma1or. de Miu1as Gemes, em cada anno do 

Isso prova, 'sr. Pre iden te a pcriod<o presidencial, terá dois me. 
grande e tioma e o grande apr.~ço L,, r 
em. que é tildo o 'dr. Raul Soar~s ~ii t~ Jcença, da quarl pode.r~ gosar 

1 co.n.tinu~ ou ~ nt~r.ruptamente, fican. 
pe os. seus ami•go 'do Cong.r.esso <lo derogatdo 0 a'l't. 1 , Q ...~~ I""' n •. 
·Mi1neiro. (Apoiados), .,... "" 

Mas, V()ll t.anrdo á licença, sr . Pre- 774, de 16 de setembro de 1920. · 
, idente, embora deva pa•rti•r 'da Ca- Ar:t. 3. o Fica o governo auctori-
mrora dos. Derputadosl o projecto zado a abni r os 111etoessa.rios credi,tos 
nesse ·enbdo, ~davia, a commis- pa:ra execução do .disposto no art. 
são •ele ConsHtuição c justiça do I. o paragra!pho 2. o, ·da lei 11. 774, de 
.Sen·a-do, no emp nho de a~cautelar 16 de se~embro de 1920, ~ 'art. 1,0 

,qu·atlquer itmpre~sto, uma fal lla ele desta l·ei, de aceorndo com o art. 2. • 
numero, pm excmtlo, ou 'outro .ela k~ 337, de 30 .de agosto Qe 

\qualq~~r. oontratem po, que lfe tar- 1902. · 
de a· marcha elo projoccto, de modo • _. . 
a não podeor a ~ma• discu SJSão 011 Art . 4. ~1ca o goVJar,n? wuct~n~ 
.vQII'ação .. r ultimada dentro do cs- zado a abnr o n•e.oessano credito 
treiro espaço da oonvdcação elo 1 para pagamento da ajuda de cus. 
Congres•· ·, lembrou-. e de aprovei- .' to .e do ub'Si•dio dos depul'8dos e 
tar 'o P.r~oi cro n. 9, ora em anda- e n ~rdor pela 11r·esente sessão ex. 
.manto 1110 Senado, >C aopr enta r-lhe tramdüna•nia , 
.!llllé: em~:uda, t.OI~ccdendo ~ t;cenç.:t Art. 5." Esta ,L J entrará em vigOtl' 
. l n~pr.tr11da p~·lo 11 1u s~~e SI . Pres1- na dwta d ~ sua pubJiçação. , 
dente. do ~tai:lo . A t 6 . d' • 

Essa emenda - está .claro _ _ r· · vo.~aom ..se ·aiS ~po~· 
oorrcrá QIS ~ramites regimenrnes çoes em co.nllra·I'IO, 
-no Sehado e ser~ .remettida 'á Ca- S. S., 20 de oqtubro de!1923. -
mar.a dos srs. OeJ)U!Jaldos. Si·, cn- João P,io. ,_. V•iei.ra M~rqu~s. Ti' 
tretan~o, oomo 'é de esperar, vi'Cr F•rancisoo Escobrur, · · 
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NAo haN.oodo maris quem peça a 

'pai vra, enoerro a di.sct iio e 
:procedetiJdo~ á votação, são appr ~ 
vaiCI.Os · a emenda e o artigo, sendo 
a emenda por pa·rt e por cruti-
·aú l . sec ~ , q·u attt to oao lrurt. 1. ". 
• ·O <lllli. 36 é a'pJ>rovado m de-
bate. ' 
· Adoptwdo. em 2. • .paM passar á 
3. • dtscussão, vai o projecto 
• I ' 
oom a emenJda a:pprovada á 
·oomm· ão d A g~rict~tu11a. Entra 
.em I . • disou ão re approvado sem 
debate, endo .remeWdo á comtnis-
são de FlnaQça , o seguiJnte: 

· 1923 ~ PROJECTO N. 10 -
.. • CAMARA 

· ·Estabelece fàvores para a consti-
tuição aas sociedades de credito 
·agricola. 
. O Coa1.gresso Legi !ativo do Esta. 
do d~ Minai) Geraes decreta: 

' Art. 1.• Fi.ca o Poder !;:xeculivn 
•auct()II'Jzado a isentar de scl los e 
•mtpclSotOS, mfK!daote contracto, as 
wciedadcs de credi·to, de qualquer 
·llaJtureza e forma organ1ca, que se 
-con&bittri1rem '!las séde municipaes e 
dos distu'jctos, por inic-i·ativa pnivada 
·e com •recursos propr·ios nos termos 
•desta ~ei. 

· Art. 2. • O prazo da isenção va-
'riar~ segundO· 'a porcenba1gem ·de ca-
' pita~ e dispo111ibilhdades que empre-
ga·nem em ()lperações de ~.:r·edi·to 
agnicola, na ste•gumte o·rdem: 

a) será :dle cinco annos completos, 
si a poraentagem que e.rnprega!Tem 
tor mai\Qtr de 40 o lo ; 

·.· b) de dez a•n111os completos, si fQr 
·rnaiorr d:e 60 o lo; 

c) .de quilnze attmos completos, si 
··fo.r mn1hor de 85 o!o; 
' § 1 . • SI a soc'iietda/de serVtir de i'n-

'termed·iania para acqursição .de in-
str,umenfoo :agrlool·as, ~adubos e pro-
'thlctos chlmic,os ~tina.dos á exti-n-
~~ção das fwmiigas e outras pragas 

da lruvoura e ariação, , prozos 
~crão aartpliado de ma doJ an. 

§ 2. o Si a ocl ooade Uver sldo 
oonstitu ida ,p()lr agnit ultore.s e crua-
dores 0\J'ganiz.ados m syn.dicatos, 
de a ordo com ~al •tra - c, - do 
art. 3. •, do d.C'c . f dera! de n. 
1.637, de 5 de se tembro de 1907, 
o prazo da i enção será de vinte 
annoo. 

Alrt. 3." F.~ a.m, p01r oegua6, isen-
to rd sel los e imp los iJ; peclri~os 
todos os coJ11jJr.actos de crediro· agrê-
oola que com ella fw m realiza-
dos. ' : · 

Art. 4. • O poder ex.ecuttivo po-
derá conrractar ~id enticos favores 
oom a soci'Cdades locaes de credito 
já cxi5'{1e<ntffll, qtre se subolfdinar.em 
aos ·di,c;,positivos su1>ra . 

Art. .5. • A's cruixas ruraes, crea· 
da segundo o typo adoptado pela 
lei {!e n. 618, de 18 d!e setembro de 
1913, ~ttltinu a1rão a ser dis·trâbuidos 
os favores d~lla ooo tantes, menoo 
os ·du art. 2. • 

Art. 6. • Consideram.-se operações 
de credito agrkola, para o effei.txl 
da apoplicação des-ta lei, todas as 
01p·~ações, sob qua,lquer fo11ma, qwe 
se firerem em proveito de qua:lquer 
especi.e de a<CÍ'Í'.Iidrude mrrul. 
Pa·ragnapho un.ico . .Mas apenéliS se. 

rã:o .co·n iderados de credito agri·oola, 
detntro rlo criterio geral e tabelecido 
neste <Jirti,go, os emp.r.estimos 'de ju. 
r<O in ferlor a 1 O o lo e prazo supr.riot 
a seis mezes. 

Art. 7. o No cont.racto n f,irmar .• 
e em cruda oa1so, o Potler Executivo 

fará inclui•r toda as me<lndas neces· 
srurJ,1 á Hei! observatnda desta lei, 
nomea1damente a que se referirem 
ao serVIiço de fiscalizmção da soci·e· 
dade ·contractante, o qua•l f.lca·rá a 
ca rgo dos a:ctuae.S agentes ® fis-
co. 

Art. 8. • RevogaJm-s.e as dispo&i· 
ções em contnarío. 

' .. 1 

I(Ja Cllrn!llra dos 

Urgencia 

SR . bABRIEL SANT S, ob. 
tend urg ncia, offerece c Mvia á 
M a, p la commi ão de Agf1icul· 
tura, o eguinte 

I PARECER 
I 

Dá paM 3. • discussão o projecto 
n. 9, sobre minas. 

A oommissão de Agricultura a 
que foi p~ ente o projecto n. Q, 
da Cnmara, ·regulando o nprovei ta-
mento da mina ·e minera exis-
t~n t no E tado, já approvado em 
2. • ~m...cu ão, é <le parecer seja o 
mesmo submettido n 3. • d1scU5são 
e approvatdo oom a emenda ao mes~ 

mo offcrecida. 
S. das Commissõe do Senado, 20 

de outubro .de 1923. - Gabri~l 
Sa·ntos. - Francisco Escoba·r. -
j . Montandon. 

A requerimento do moomo sr .• 
ão <llispen5adas as formalidades re-

gimentaes pa1ra que o projed o n-
tre em ardem do dia pa·ra éllll1a· 
nhã. 

O SR. JOÃO PIO, obte11do ur-
g.enda, afrer ce e nv i~a~ á 'Mesa, pe-
la commissão de FJ'IIanças, <> se-
gulnte 

PARECER 

Dá para 2. • discussão o projecto 11 . 
. 10, sobre sociedades agricolas 

A oomtnissão de Fi·na1tça·s, a que 
f·oi prle cn te o pro jecto ~1 . 1 O, d.a 
Camaif.a, sohre credito agrícola, já 
apr>rovado em 1 . • disctlso!'iio. é de 
naoreoor seja o mesmo submettido á 
2. • c approvatdo. · 
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S. das commi ões do Senado, 2Ô 
d outubr d 1923 . - João Pio. -
i\ lvc d Lc.mo . - Levlndo Coo-
lho . 

A rcqu rimen lo do mesmo sr ., 
ão di pPnsada ;as formalidad rc. 

gimen tacs, afim de que o projecto 
cntr em ordem do dia para ama-
nhã. 

SR . I. • SECRETA RI , obten. 
do urg noia, procc!t:Jnll á leitura de 
um oHicio do sr. 1 . o Secretario da 
Camara dos J1S. Deput-ado<~. cmvj. 
ando uma copia authenti a ·da men-
r.a ,g 1 pr i<lencial, l ida ao instai-
la r-. c a prc. 11 te ão extr.ao.rdi· 
na ria do Congl! o Mine~ro . - Ar-
chivc- e. 

O SR. PRESIDENTE: - Nada 
ma i havendo a tratar .se, convi)Co 
uma ses ão cxtrao rdL11aria pare 
' 'ma11hã, ás 13 h{)lras, para a qual 
designo a seguin,te 

ORDEM DO DIA 

· Primeira parte 

Até ás 14 horas: ~ :• I I 

' 
Uei t u~M <la a'C ta, expediente, apre-

sentação <le palt'eceres, projectos, in-
dicações e requerimentos. 

Segunda parte 

Até ás 17 horas: 

3. n di cussúo do projccto n. 9, 
da Camara, regulando o apr<l'Veita-
mento da minas e mineraes exis-
t n~~s no E ta do. 

2. • discussão do pmj.ecto n. 10, 
da Camara. sobr.e concessão de fa-
VOI'es para creação de ·sociedades de 
cr·~dito agrícola. 

Levanta.se a sessãQ, 
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ACTA DA 3. I SESS~ ' A 21 E 
UTUBRO DE I 23 

Preside/l eia do . r. Ribeiro de Oli-
veira 

SU.MMARI . - Acta. - Fali 'Ci-
m nto do bispo de Botucatu' . --
Discurso do sr. Mor>ira <la Ro-
cha. - Projecto n. 9, da Cama-
ra, di pondo bre o aproveita-
men to <las mina . - i curS<r-
d Sll'S. F•rarncisco E cohar, C a· 
mitlo de Bnito, Vi ira Ma·~q u e:;. 
AH>ertino Drummon.d ~ João Pio 

- Emendas \e ·r-equerimento d 
rad tR~mento . - Pll'ojecto n. 10, <la 
Ca1111ara, conooáendo favor ás 

cied-ades d~ credito . - Discur-
so e emendas do sr. Vi i m Mar-
ques. - Urgencia. - Par-:!cer 
de oommi são. - Or:dem do 
dia . ' - , t 71 ·-1 

A' hwa regimental, feita a cha· 
mada1 ach~m c rpre . ntes os nho. 
res R·irbei.ro d' Oliveira, Olvmoio 
MC'uriío, Al berti na' Drumtno 1d, O:t-
hri61 Séllll to , Camillo de Britf), João 
Pio, Mo'ntan,don. LeY~i111do Co lho, Vi. 
e~ra Maroues, V:tl l ;:~ . rl a.re's Ribeiro, 
Xavier RoHm, B ilio d. Mi1!!:1 -
lhães. Mi!!UPI dP L~ ·nn ~ . Perictes de 
Mendonça. s: 1ão da Cunh:t. 1o r,.i-
ra da R<JI!: ha. E. colme Alfr rio C~ 
tão, fa·ltanodo rom ·ca usa participada 
os senhores Oetuli() de Cnrv1 ho. 
Mi:ra11di1 Jun·io r e Diogo •de Va con-
oeUos e, som ell a, os mais -;cnho-
res. 

Abre--se a sessão. 

O SR. 2 . o SECRETA RIO pro c de 
á 1eitu!1a ,da a-ela da antoccdentc, 
que é, sem debat.c. anprovada. 

Sc.•brc a Me. a não ha cx p·.•di.cn tc 

or hl'd d. Lucio Antun d Sousa. 
vitrtu · n11ti ti.re era f.ilh o de 

Mina · erae , hom m de illu tra-
ção r c nh cida n.p rirn rada 
vi.rtudcs. A sua trnjcctoria na vida 
foi sempre brilh:lllte . 

Natura l d São Scbn tino do Rio 
Verde, no extremo n rte de Minas 
Gera s, de uma farnll i-a irnparta nte 
" hon rada, r z o curso de huma-
n' dade c theologic no ac reditado 
. minario de Diamanti na, onde re-

Vt' lo·u grande talen to e 'C gr.egia qua. 
Euad s. 

Pr bytero, foi nome<~tdo vig·ario 
de Tremedal e d p<>is de Montes 
ClaJros. 

Intcll igoc.nte, culto e zeloso, foi 
um JJa~ocho exemplar, ·préga•ndo as 
verdades evangelica com a pa·lavra 
e com o exemplo. 
Exoneran.do-se d'e viga rio de Moo-

t Otaros, deixou 11aquella impor. 
tante cidad. ulcos profundos de 
audades .no pov , que jamais es-

qtreceu a sua acção benefica naquel-
la terra. 

Nomeado então profe or -do Se-
min.ario cl' Diamantitna, exeroeu o 
magis te rio com grande proficien.cia, 
:utgmcnla~1do dia a dia o precioso 
thesouro de r:o 1heciment(}s, e cult.i -
vando com piedade as virtudes sa-
cn rdo tae~ . 

RrcfJlnhe'cendo seus mcritos sin-
gulr.r(' c; , o , abi. e pi.e·doso d. J.oo-
C:Iiim Silverio de Sou a, então bis-
11 d1 D io1~c e, houve po r bem no. 
mear o pad re Lucia Antun·es ·de ou-
sa . e.cnelmio do bispado e redact<>r 
da "Estr.~.ll a P<>lar'' , orgão diocesa. 
n<>. Nes~cs elevados e e. J>inhosos 
rfl•rr.os, o illustre sntOt'rd<>.te llcvc1ou 
su.1 ' 'l u~ tração c ~L~a cap<widadc de 
trah,1.lho. •C pres tou o mai.s r-elevan. 

Fal/ecimcnfo do bispo de Botucnfu' t.r.s ~·e r v iços, qu.e lhe mereceram a 
in ign•e c emin-ente hon!Ta do episco. 

O SR . MOREIRA DA ROCHA .- fH''rto. 
Sr . Presi;dente-, o "Minas Geraes" P.cla sua pi~da·d e, petlas suas ra . 
de h·oie. em s ua eccão tel ~ !!rn nh ic::~, rns v i rtude~ e lMgo-s conh ec imerntos 
nos !dá a trist-e notid :1 do f.1.1lcci - l·iterario . 1111 rcce tÍ d;, Santa sr. ser 
mento, ·111 Slío Paulo, tio- <! minent e . nO·I11cado bi ·po ela dioce e de Botu-

e o§ --
catu', que acaba d r crcada m · 

ão Pa·ulo. Sagrad m Roma, to· 
mou po se de u bi pnd m 21 dt.! 

I I 

Ar t. 1 . • Fica regulb'do 'por esta 
lei 0 aproveitamento das mlhas. Olj 
mlnerae qun e ncontrem: 

n) em t c~r nns de domlnio do r v~ ~iro de !909 . 
Com ~drniravel t~n , 13 rd nt.e zelo c 

ionqu •brantavel tonaddatd e, organi-
zou a dioc , que d tou de bom 
scminanlo, e grande pntrimonio qu 
lhe proporcionou r cursos pa ra as 
nec ida s dioce ana . Mui! es-
tabel cim llo de n ino e ca,ridade 
fu ndou o i111 fatigavel pr~l ado, cuja 
memoria ficará para eterno no seu 
ti pado. cu se rviçoo meritos 
são , ~rocl éllm ado. pelo pc ado Iucto 
de que se cobr a sua dioc e e 
ju to pran to que dcr.ramaram, nn· 
gu tia dos, os . eu dtoce anm;. . 

Estado; F 
) m terrenos d volutof1 dn ,· 

t ~do que já foram ou f rem vend1· 
< c; com ,re. rva d:t minaa ; 

~) nos leitos do rios pu ticos 

A!!.. im, sr. Presidente, nada ma1s 
preci, 0 ·di ror obre a trajectoria dr. 
um tão illu tre mi'lleiro e distincto 
bi po pa·ra pedir a Sena?o, creste 
momento, uma justa ma.mfestação 
d, nesa r pelo ~eu fa ll ecimento . 

Rroueiro portanto, a v· exc., 
sr. Pre i dente, se rtigne con-
sultar o Senado si consente 
oue seja consignado na acta de 
hoir um v{)to de p·rofun do pesar ~e
<lo pass::tl111ento de tão :illustr.e e vt.r-
tu o~n orela,d ' que foi !!loria rde :nos. 
so EstA do. e ornal!l1en to do eptSCO· 
1 acll) hr:tJsi.leiro. . 

f ui/o bem! Mutfo bem!) 
Posto a votos, é a.oprovado o :e-

"1 ~,:,,, o,rlto ve.rbal do sr . Morei'!'·~ 

da Rocha. 
o SR. PRESIDENTE manda que 

se nroceid:a na fórma requerida . 
P?•. sa-se á 

" • PARTE DI\ OR E DO DI A 
. Entr~ rm ~· .ctiscu!'!;áO. com a emen 
"" nffNeoilda c approvacl':l em 2.•, 
o !'r~·un ntte : 

1923 - PR Wí TO N. 9 - CA-
MARA 

Disnrir sofm• 0 aproveifamrnfo rln.' 
tnina.~ . e dá outras prnvidrn rin.~ 
() ron rr rP!;!;O 1 egi!;lntivo do Es-

tado de Minas Gcracs decreta: 

staduaes; 
h) em terreno. de pleno dnml-

nio partic ular, aue fo rem def1apro· 
priados por ntilid!lde . publica, ll3 
forma ela legi \ação vi gente. 

Art. 2 ." Na venda de RUé\!1 ter-
ras, o E, ta do rese rva r-se-á cmpre 
0 dominio das minas que nellas . . ~e 
ronheçam ou venh:tm a dcsco Tlo · 

se. 
Art. 3 . o o governo do Estad ~ 

poderá oermitti r oue !;C p r()c~d :t 
a ocsouizas de snb tan ~ l m; mlll C· 
raes uteis ou conceder. mdene.nden-
h:mente de concorrencia publica, a 
<'x ploração de iazidas .de nroprle-
dade do Estndo ou s1tuadas ~n1 
1errenos particulares dc~apropna-

dos. . 
Art . 4. o Considrram-se pe~qul· 

?.as todos os trabalhos que VIsem 
~~; ifica r a cxlstencia ou a . ca.oa· 
ridade economica de um~ Ja7.tda, 
desde o simnlcs rrconhl!c• mentn r 
Px~avações sunerficines :tté as ~0 '1 ~ 
dag<e ns e perfurações de poços e 
rralerias. 
... Art . 5. o A li c nra nara peso• lÍ· 
zas se r~ dada nor clesoacho do Sr.-
ere ta rio da Agricultura. . , 

Art . 6 . • O candidll t() ciPvf' ~ íl rrl -
nuerer a licenca ao Sec retnno '1. 

( • _, • f\ 1 ~" Agricultura nrr.c t ~~11 11 " 11 :1r 
f·<>rrenn " '' rx tPm\~" r.l n trrrh~ rl e 
rif'l "'" 0 11 ,.. ~esri: t fnzer l""~n t 11 7.~: : 
P :H~!! rnnhn un i"O. 11. f.rN• ·n ~ n 

poder:\ pv~:Pr1 " r dr> 1 ()0 hr rtn rP<:, 
nrm rl r. dO ld l om ctro~ o trecho ch 
rio. medida a cxtrnsão ~e ~·undo n 
corrente. 

Art . 7 ." o~ tri! hP1hM I'Plílf~ .'; 
:'tR ncsoulzns ~ó po cl r> r~ n !'Pr I'' ' · 

riados rl rnoi !' de recolhid :~ aM rn .. 
í r~s n11 hlico!; :> tn xa nrhitr~~:t no 
t!csnacho que 110uvcr concet11do n 
licença . 
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·, . 'Art. 8. 0 • o. prazo rara pesquizns 
será de um an no, prorognvcl por 
mais um anuo, a juizo do govcni•J, 
medf11nt pagamento da novn taxr1. 

Art . 9.• Aos pe q11izndorc · n5o 
(> perrnittido dispor, salvo lic nça 
do governo, das substancias r •ti. 
radas na pesqulzas, e, obtida n fi. 
c nça, 50 '·lo do producto da vcntla 
caberão ao E. ta do . 

fissionnl d competencia reconhe· 
cida pelo governo. 

Art. 16. Dentr de 15 dias, con. 
tad s dn •ntradn <lo requ >rim ntQo, 
·criio puhlicnd 'ditae por 30 
dias no jornal officin l do Estado, 
convidando para apre ntarern 
·uns reclamações o interessado 
a quem a concessão possa prejudi-
car. 

Art . 10 . Quando a tire:~ tias prs-
qui za , fôr de dominio pleno doEs. 
lado, pod •rão er aproveitados os 
rnnteriaes de construcçiio c madei-
ras nella existentes, que fon•m in· 
dispensaveis no · respectivos se rvi· 
ços. 

Art. 17 . Em egualdade de cou. 
cJ içcics cnbcrá prcferencia para a 
oncessiio: I. 0 ) - a quem houver 

fei to as pesquizas em vi rtude de li-
rença; 2.") - no proprictario das 
terras ·m que se achar n jazida; 
3.") -no descobridor qtre houver 
mnnifes tado em tempo sua desco-
be rta ao govr. rno; 4. •) - ao ex-
plora dor de mina con genere em 
plena lavrn . 

Art. li . Si as nesquizas forem 
in fructiferas, deverá o pe qu iz;JCior 
communicar ao gove rno o r . ui ta -
do negativo dos trahalho c dar c -
tes por findos, repo ndo as cousas 
em · seu estado anterior, fechando 
os poços e galeri as, restituindo as 
AJguas ao .seu cu.rso níl!tural, si as-
1=-im lhe· fõr determinado. 

Art. 12. Si ao 'fim de um anno 
o pesquizador não houver "ll c•;~ . 
do os trabalho , perderá o direito 
á licença. 

Art. 13. Para licençn de pesqui-
zas ou concessão de exploração de 
j11zidas em terras aforadas ou v.:o n. 
didas com reserva de propriedade 
das minas pelo Estado. exi r!irá o 
g-overno prova de accordo feita en· 
tre o pretendente c o foreiro 011 
nronrietnrio da su1wrfi r. ie 011 de-
posi to de cnução ern dinheiro 011e 
gnrn nta o pngamcnto d:J<; indr-
mniznções a que o foreiro ou o 
proprietario tenha di rei to . 

Art. 18. Findo o prazo marca-
do, si não houver reclamações ou 
estas 'forem con idcradas improce-
de ntes, poderá a conces ão ser fei-
ta por decreto do pres idente do Es-
tado, em que se mencionarão a na-
tureza da substancia mineral, n 
situação da jazida e a extensão do 
terreno ou trechos do rio conce-
dido. 

Art. 19 . Antes de lavrar-se na 
Secretaria da Agricultura o termo 
de concessão, será lavan tad1 a 
pl?.nta e feita a demarcação da mi-
na, correndo as despesas pGr conta 
do concessionario. 

Art. 20 . O termo de concessão 
de terminará: 1 . •) - a áreA con-
c.:c tlidn; 2. •) - a nntnrezn da snh-
stnncin mineral a explorar; 3. ")-
o prazo da concessão; 4.") - 'J 
nrazo pnrn inicio dos trnl.ntlhos; 
5. •) - os fnvorcs concedidos; 6.•) 
- os onus impostos no concessio-
nario; 7.") - ns pcnalidndcs le-
!!nes em que o concesionario po-
derá incorrer. 

Art. 14 . O pretendente li cxplo-
rnção definitiva de urna inzidn rle-
verá requerer a concessão :10 Se-
cretario da A.t!'r icultura, indicnnc!o 
n posição nrecisn dn mina dentro 
dn Aren requcrid:~. ns dimen scics <' 
con fronbci5es destn. 

Art. 1!). O rcqucrlmcnto d ·ver:\ 
~e r :lCOIIlf11111 hado de nmostr:1s do 
minei r o colhido na inzida e c! e 11111 
estudo snmmnrio dn h•rreno. feito 

, minerio obtido na jazida e d:e um 

Parngrnpho uni co . O prazo va-
rinrá com 11 importancin da ex-
ploração e nfio poderá jarnnis ex-
C'f!'dc r úrc 60 il'lln os, !l-en·dto dle I 2 mr-
7.Cs o prazo pnra inicio dos trahn-
lhos, prorog-avcl. em ca~o de força 
maior, a juizo do governo. 

I ' 
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Art, 21 . Nlio ~c assignará .O 
termo de conces ão en~ o deposi-
to em dinheiro ou apohce do E • 
tndo, d • uma aução, que o g'>~er
no arbitrará, de nccordo com a lrn-
portancin <la conccs ão, que ub. 
sistirá até o fim do prazo do on· 
tracto para garantia de sua execu-
ção. . . 

Art. 22 . o governo podera 1m· 
por as penas de multa até _2:000$ 
e -de caducida'Cie <la conce ao, n 
termos do regulamento que CXI c. 
dir. d 'd Art. 23 . Dec re tad ~ a ~a uc1 a-
de perderá o concessiOnano a ca u-
çã~ e as quotas com que ho.uvcr 
entrado para o cof~es . pu~lhc~s. 
mas terá direito á mdemnlzaçao 
das ua bcmfcitorias, apurada pe-
la fórma estabelecida no !1ft· · 0 
respectivo valor, ded uz1d~s, PO· 
rém 0 total das p restaçoe~ que 
hou~er recebido a titulo de fav?re 
e 0 preço dos rnateri acs cedHios 
gratuitamente pelo governo · 

Art. 24. As licenças par.a p\!<; 
quizas e as concessões de J az !d~s 
serão dadas com resalva do direi-
tos de terceiros. responden :to,. por 
Isso, pesquizad~r~s e con~e'~lona
rios, p<>los preJ UI Z?S cat ,ad·)S a 

· adores e l'.1n-proprietanos, pes~! UIZ -
êr:r.::sionalri:os oonnrna,ntes, e era'<> 
lntransferiveis sem licenç:t dJ f!O-
vcrno, salvo O.' seguinteds. '='~~•1S. 
1 o - successão <le her ·eJ,ros n~
c~ssarios ou d;! c:onjugc !<Ohrevl-
vente; 2. •) ~. :1ccessão ~Oiollncr-

ci<.l . . . 
Art . 25. o conccssionnno so 

terá direito de extr1lhir e exportar 
as substancias minercas que c~n
stituern 0 obj ect~ da_ concessao. 
Para as substanclaS nao declar1l-
das no seu titulo que venham a .ve-
rificar-~e no perim.etr.o conce.dldo, 
firmfl;-SE' aquefle direito_ mecllant.e 
additarnento á concessao, ~epoi S 
de communicadas á Secreta nn da 
Agricufturn as nov:ts de cober~n~ · 

Art. 26. Nas ter ras de d?111111IO 
do Estado é inteirnmente l1vre o 
trabalho de fai scadores de ouro, 
·exercftal(jo oor urna ou. du~s pes-
soas nas alluviões · dos nos ou cor-

rego , com in tallações passagcl· 
rn c apparclho imples. 

Paragrapho uni co. Den~ro dn 
área concedida para pesqutza ou 
para lavra, o tra alho "· • fai sca-
dores d pende da perm1s!la0 dos 

nce sionario . 
Art. 27. o governo, para exe. 

cução de ta lei, regulamentará. ó 
proce so de licença para pe qwz~s 
e 0 d cone s ão da expl?raçao 
das jazida rninerae ' o serVIÇO de 
fisca li zação dos trabalhos s,~b.ter
rnneos de pesquizas e supcr.J;Iaes 
ou subtcrrancos de explor~çaOl e 
dos trabalhos de cstabel ecm~entos 
industri a: s metnlfurgicos ex1 fien~ 
tcs no E tado, formulando precel· 
tos reta ti vos: 

1. •) _ ás penas d.c multas e d;e 
caducidade appli cave1 nas pe qu.-
zas e conce sõe ; 

2. •) _ ao resgate das conces-
'>Ões; . 

3 . •) _ á protecção de v1d~ .e 
aude dos operarias e do:3 v.ZI· 

uh os do estabelecimento; 
4. •) _ á conservação e segu-

rança dos trabalhos e constru-
cções ; 

5. •) _ á protecção do bem e~

tar publico c cautelas .c~ntra . pen· 
gos ás propriedades VIZinhas, 

6 . •) _ á organização da e.!ltil· 
ti stica ..,eral das minas e usmas 
metalfurgicas cxistentc_:o; no Estnd~; 

7. ") _ á cxplornçao dos ter~e
nos que confenhnm pedras_ precl~· 
sns c espccin lmcntc os diamanti-
nos; 

8. •) _ no impulsionamen.to da 
industria mineira e metallurglca do 
Estado; 

g. •) _ aos deveres ~e ca~a um 
dos fnn ccionarios menciOnados no 
art. 28 e cornminaç~o' de penas 
pcclln·hani•ts até o maxl.mo de ....• 
2:000$000 a quaesquer infrnctores 
elos di sposições regulamentares. · 

Art. 28. Fica creado o serviyt' 
de minas, a ca rgo de uma commls· 
são de engen hei ros do ~stado, e~· 
pecialistas em engenhana de , 1111-
nas, que fará estuúo.s. e pesCJ.IJJza. · 
não só do leito dos· no~ como pas 
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}liZ11da min' raJC ·e met.aJii ror a 
do Estado. 

Art . 29 . Cada expl r a dor rJe mi-
mi11as ' ~xi tentes no seu tcrrlto,. 
rio. 

Art . 32. O gov()rno podBrá r • 
qatar a ínstallaçõe relativru (t 
corH: ao, pam o f~m de conced r 
;r t r.cei r.o a xploração do. mine. 
raes que constituem eu obj cto 
i11ntament com as da novas de • 

nerio ou cada ta lecim.nto in-
du ·trfal metall urgico r colhera ao 
cofr s do Estado por trim tre, an-
tecipadamente a quota d fi ca· 
lização constan te do contracto ou 
fixada pelo ~ec retario da Agri cu l-
tura, de confor111iuade com a im -
portancia da inctustria e o desen-
volvimento de eu traba lhos. 

Art. 30 . Fica Cfeado com fun-
cçóes exclusivamente con ultivas, 
o conselho das Minas, incumb:uo 
de e tudar e emittir parecer sobre 
todas a questões technica , econo-
micas e de direito privado que não 
fi ca rem suffticic ntemente resolvi-
das pela SecrE-taria da Agricultura. 

. § I . o E • con, .lho erá pre i'<lido 
pelo Secreta rio <la Agricultura e te. 
rá como membros Ires representan-
res das ·~ndu tr.ias d nlf.nel1ação 
maris ~mporbanres do Estado, o dirc. 
ctw da ·l111 dustria, o lll uxi lra r j ur ~di· 
co da Se-cretaria da Agriculh~ra, o 
chefe da 'Commi ão Oeograrphica ~ 
Oeologica, os ··tentes cathedr>atico 
de metallurgia e exploração de mi. 
nas da Escola de Engenharia de 
Bello Horizontre e os lentes <ta . mes. 
mas cadei.ra..<; e da l e~isl aç!io de mi-
n,aiS da E cola ·de Mina de Ouro 
Preto. 

~ 2.• O trabalho da Secreta ria rio 
CO'll J ho será fei~o por um funccio.. 
n11rri'fl 'lfa secção ·c1e lndustrira dn 
Secret;l'r~a da Agnicultura, drsign.1. 
do pe~o Di rector. 

~ ·3. o Os ·pareceres serão forn111. 
lad:os por esc rip~o 1e 11r.nhuma re-
rmmeração especia·l caberá ao~ rw ....... 
hro~ ·do Co.nselho, salvo passe g"r:> . 
tu i,to e .di a.ria para os que res idi-
11em fóra d BCIIto Holl' izQinte e fo -
rem obrigadoo a a ~is tir ás !1cuniões 
elo mt~smo r.onselho. 

Art . 31. O Estado de Min a!', pa-
ra o erfei to •dle gosa.r os favore-s ron-
stnntcs do :1 rt . 97 ·do decreto ft-dc-
r::tl n. 4. 264, adoptrn as suns dispo . 
siçõtis no que fo•rem n1ppiicavci.s ús 

oh rta , quru1do ~o conce.sinn rio 
não convi r explorrur ta , ape!Sat 
c t verificado po·r t hn icns rfe N>· 
.onhl'cJdn competencia, incumbidos 

Pl' o gover.no, r m de va lor ooono. 
rico egual ou superior a{) dns uh. 

r. t, nela • taradas no titulo de con. 
ce. iio e. não po'Cierem, por sua lo-
ca lizar,ão, ser exploradas separada-
mente. 

§ 1. o O preço do resgate 
sero fi xa do pcn- per.itos nomea. 
do à aprazimento ·das partes, 
o. QUal~ no caso de divergl!nci~ . 
nr.meatrão o desempata dor. 

§ 2. o O pc r~tos tomarão 
Nmo criterio de avaliação o 
stado das install aç<ies combinado 

com o custo primitivo e o tempo 
que faltar para o termo do contra~ 
cto. 

Art. 33. Na hypothese das n ov~ 
descobertas podereni ser exploradas 
po r terce iro, sem prejuízo da con-
cessão an terior, e occorrerem as 
condições do art . quanto ao valor 
cconomico e inacquiescencia do con~ 
cessionar io á exploração, poded 
o governo fazer a nova concessào 
·em outras indemnizações além dns 
que.! resultem da de apropriação, 
na form a da legislaçiio vi gcntr!, 
das bcmfcitori as con tidas na rcs-
nec tiva área e tlo dom ín io da super-
fície, si c ta pcrt nccr a particula-
res. 

Art. 34. Expirado o prazo da 
concessão, reverterão ao domínio 
do Es tado, sem on us algum para 
este, os terrenos do se u domínio 
publico, bem como as installações 
:citas pelo concessionario . 

Art . 35. Fica creado, nn secção 
competente da Secretaria da Agrt·-
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u t tl'a , um rel{istro e:pcclal !><~rn hontcm <it.>elatr<Ci qu.c 'rn 11\ u pr'<>po. 
mi1111 ond • toda . rão inscriptru: 

1 
it a,pr·esentar r(mt 11-da a .mti o 

côm a indi.caçii<> de sua natur ta. 2 ." <lo projecto .ora ·em di cus ã0o. 
situação proprietario. ' fi las, abendo 1 ~ via.rnente qu a 

Art. 3 . Rcvo~rnm ·. as di p ·· I propo ta cria rejei tada. limito-me 
l.'ri ~ s em co~1trario . a di zer qu mclho·r f,Ora <a uppr • 

Sa,la das ~ • cs <la Camara do~ 
<';Hrtod , \6 de etembro ode 1923. 

- O P id 1te, João de Alrne: A 
Lisboa. - O primeiro secre ta· r' ~ 

lasé Braz P~rei ra Gome . - · O 2.' 
i-.~ ... ne-tnni , Eu! r de Sa.ll Coelho. 

EME DA N. I (JA' APPR VADA) 
C<ingresso Legislativo do Es-

tado de Minas Gerae <kore ta: 
A.rt. 1 . • E' concedida a<O dr . 

R.a ut Soares de Moura, pre ident\' 
do Estado de Mi.nas G r<l!e~S, li en~ 
pa·r.a ausentar-se do Estado, por seis 
mezes, pa.ra tratamento <le sa ude 

Art. 2, 0 O Presid nte oo E ta.do 
de Minas Ooraes, em cada a.nno do 
período prcsi.dencial, terá <!ois mc-
zes <1 lioença, <da qu<LI poderá go-
sa•r continua ou lnterruptamente, f' 
cando <lerogado o art. I . o <la te' 
n. 774, de 16 .dw ctembr .de 1920 

Art. 3. o Fica o gov r no a uctori· 
zado a .abrir os nec Jrios ct~ed ito.s 
para eJ<1CCução do .di. posto nos arts. 
t.• e 2.•, da lei n. 774, de 16 de 
setembro de 1920, e do art. t.• de · 
ta lei, d\! accordo c<J m o .a rt. 2." d ' 
lei 337, Ide 30 de 111go ·to de 1902. 

Art. 4. o Fica r. gove rno aucto .. 
riuldo a té\btir o neces a•ri<l credito 
pa:11a 1pa,g:a,mento da aj u•da de cus!( 
e do ubs.idio ·dos tdepu trudos c se. 
nadares pela prx>sentc s. siío ex. 
trao rdi.n a~ia. 

Mt. s. • Esta lei en trara em vi-
gD>r na .data d'' ·~ t t\'1 publicação. 

Art. 6. o Rcvogcm-se as dispo i-
çücs em wnt.rail'to. 

S. S. , 20 .de outubro de Hn1. · 
1 João Pio . - Vieira Marques. -

·r:o1nc:sco Escobar. 

O SR . FRANCISCO ESCOBAR . 
- Sr. P·rcsidente, na se são ·ch~ 

io de- ar tigo, para evitar duvidas 
futttra s, m mo porq ue me prurecc 
que elle con tóm materia de direito 

ui ·ta,ntivo, •reguladora da cap~ci
c)ade C0111ractual. 

F.m tooo o caso, desi to de apro-
eorrtar en .nda (Muito bem!) 

O R. C MILLO DE BRITO:--
Sr. Pre i dente, con forme muito bem 
acaba de accentuar o •illu trado se-
n·ardo'r re ide:nte em Poço de Ca -
das, não podemo legislar sobre di-
r i to substantivo. 

O sr. Vieira Marques: - E JJâ? 
tamos legi la111 do. Não e tamos 

aJtl'ra ndlo o direito . ubs.ta.ntiV<O; 
z,p na man•dau1do a.ppliool-o. 

O sr. Camillo de Brito : -- O Co. 
digo Civil determina o eguinte: "~ 
p~ priedade .do solo e do sub-wlo 
abrarnge a do que lhe está superior 
e j,nferior •em toda a altura e em todla 
a profundidJ<le .. .'' 

!.JOgo a pr:opri.e:daKJ\! se exfo.:mde 
d~sdc o . o! o até o s ub-solo. 

O sr. Vieira Marques: - Pooiria 
a v . .exc a fin eza de ler o artigo 2. 0 

da ·lei n. 933, dw 1915, que o pro• 
jecto manda .applicéllr. 

O sr. Camillo de Brito: - V. 
ex c. terrá a bonda'de de manda•r-m'a. 

O sr. Vieira Marques: - Tenho 
a·qui apenas 11olas. 

O sr. C a mil/o de Brito: - V.' exc. 
clliz qrte po r t1 sa lei a m~na fica 
d~"tn1ca da ·do •immovel i ma ' o Codh. 
~o Civil é posterior a e sa lei i é doe 
1917. 

A Co n ~tituição •declara que o do-
no do . 01lo é o dono ,cJo sub-solo·, o 
dono da mina. 

Ha um yst·ema tra.dicional que 
vou 'explica·r pa.ra melhor dar.cza. 
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O sr. jotio Pio: - Não prec.i a. 
.mos di cu ti r. Basta que v. exc. nos 
esola'I'IC'Qa sobne a lei citada pelo I 
nobre senador r.esidente em PaJI- ' 
myra. 

· O r. Camlllo de Brito: - Nã 
oou olarecim ntos quando o es. 
iou pedindo a v . .ex c. obre a legis-
lação !dupla, a f deral e a e tad ual· ' • ·a(Juella no art. li reconhece ao 

Con · ro o o ndornlnJo reu-
daii e o cidadão ou l't~ ng.e ir.o dono 
de um ter reno no qu I é tambem pro-
pri ta rJo o Estado. ta mo a 1m 
r íllr a11do para a ed·ade das u. 
roranias. 

Uma aJlOma•lda, que admira corno 
po a r utentada peJo nobre se-
nador! 

O sr. Vieira Marques: - Pela 
th eo ria d~ v. xc. o propri ta rio 
ct um obrado não poderá vender o 
an.dar to~11oo , oon rvando o supe-
rior. 

propri tm <lo solo o direito de 
·proce<ier a pesqui as em sua ter-
~as; esta 1110 a.rt. 13 não admi tte 
pe quizas em terra vendidas, com 
reSe.rva tia propr.iedade da mi.n a ~ 
pelo Es à.clo, sem liccença <lo gover-
no . 1 

O sr. Camillo de Brito: - I o 
não tem a~1a l o gia nenhuma com o 
c a o concreto das mi~1as. O andar 

D ejava que o ·nobre senador, o de ttm predio não é ac~rio do 
r. Viei·ra Marque~ lesse o art. 226 outro andall'. predio é divisi~1; 

do Codigo Civi l, que acabei de citn-r. posso comprar uma parte separada e com sua auctori,dade de jurjsta me ~e um edifício, de de que seja di-
désse sua optnião a respeito. v:is ivel materi aAmCftlte. Numa lle-
. Note-~ que Q Codigo Civil é raatça, pode um herdeiro ficàr com 
postenior ao decr.eto que v. exc . urna ctetemminada parte e outro com 
•nvoca. outra. Ao 'passo que a mina é in di. 

Como vamos agora declarar que v:isivel, por d1reiro; não se podem 
o sub-S'Oio fi.ca com o Estrudo e a s~ara·r qutnhões; são partes i deae~ 
SllfPCII'~icie oom o pro,prieta rio? I to para ca.<la um. O nobre sena'<lor sa-
é co:ntra.rio ·~ 1regimen no meu mo- be muito bem disso. E' diverso. 
do de ·ver que, em todo o caso, porta~üo, o regimen jurhlko num 
suj.ei1o ao jul gam~nto definitivo doo r.a o e noutro. Na propl'ilefda'Cle das 
1.JI.ustres coJ.Iegas. mi.nas o .r.egimen, em relação ao so-
. Não é só a mi.nha opi.nião, r. lo, é o da arces ão. Esse, nreus se. 

ta.mbern a do ex mo. sr. dr. R·aul nhores, é o systema admittido no 
Soaroo, eminente jur.isconstnlto; que mundo i'llt·eLro. A ttll!i.ca exdepção 
fez um 'I'Cgulamento .primorooo w- n todas as legi lações é a qule pre. 
bfle ten1as '1JUblic1l , que -estã na col- tende ag<>ra este projecto, coosa-
·lecção de 1912 . Em todo ·este regu- rrra·P:lo :1111 condomill!ioo pePturbador. 
lame:nto se ·dá .plena propri.eda!de P.OOiria a<> nobre sena•dor que m~ 
aos aldquirenres. ?.·DO~ltasse uma só excepção. 

Ahi se faJa em as te.rra.s lf'l(f . O sr. Vieira Marques : - E' ad-
madasou•legitimaveis e em as terra!' mirav:ei que v. exc., pro.fesso r de 
occupada:s. cl~ rei to, não conheoa a ju·risprudencin 

Todo cidadão tem •direi.to de oc· da Re·lação de Minas. 
cupar !!rntuita.mente um certo nu . O sr. Camil/o de Rrito: - A ju. 
mero de hecta.res . r:lsprudelllia, v. exc. sabe. se fa7 
I V•etn '!lljl'('.irà /{'ISSCI lei: r·CVO tra httlo ooh re CiiOOS determinadOs. Nem ;1 

i.sto, e ·diz: niJ1guem pode f'CC'II · i 1ri.sp rudc11cia p01d.c revogar dispo. 
'.nn1r o sub .... c;olo, nas át~eas d'orava111 s·lcão expressa da Carta co:nstltuciO· 
~e .1\dqufridas; este · é do Esta.do. nal. S~r.ia o:utra aberração. 
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Nilo posso, como dlzJa, deixar pas- que compr~;hendiam exten as ·' •~· 
ar artigo do pr jccto 110 j.. perfici . . . 

~en ·o monacal. O sr. Vieira Marques: -V. eJSC, 
' Aljtts <lo regi 11 da ac ão ha- tá discutindo direito constitue.n-
vln entre nós 0 <\Ir i r.eatengo; era do, mas o direito conslituldo e5tá 
0 r rl'irnen da concessões. 0 rei no decreto que já citei. Veja o 

e; - .. art . 2. o desse · decreto. 
c1rn o don.o do sub- o lo e fazi.a oon- O sr. Camillo de Brito:- O r~, 
cessnu rl ub- olo, e todos a eu já di s a v. e,xc. e admiro como 
hemos quru1to sangue der-ramou insiste ni · o, que esse decreto não 
á cu ta as c<>nc · ões . Quere- se concilia com o projecto. 

·mo pa ar •tovanl tte agora para Vou, em todo o caso, ler o art. 
este regimen de ronc ões <la Pll'l'· 2. o: "A mina constitue propriedft· 
te do "novo rei'', o ouro amar llo de immovel di tincta do olo, sen-
ou pneto. do alienavel isoladamente." V. 

O sr . João Pio: - Vejo que v. txc. mandou-me esta flecha, que eu 
exc. está tratando do caso ma~s faço voltar para o Jogar donde ella 
.pelo la<lo da C011Ven4ertcia ou não parti u (risos) citando o art. 7. •: 
.oonven if ncüt. Eu perguntaria a v. "As minas pertencem á União, ao~ 

E tados ou ao proprietario do 
exc ·: po ·vender um terreno, !>olo com as limitações estabeleci-
l:fe ervando 1para mim as mattas? d t 1 · a ncs a et. 
' O sr. C a mil/o de Brito: - Per- Dizer que mina é um immovel, 
feitamente ; matto não é um acce!l- uma propriedade distincta do solo, 
sorio, é um producto do terreno· quer dizer que a mina requer 
A re erva nesse ca o poderá ser uma legislação á parte, ex ige um 
obj cto dO contracto, mas tratan- regimeu especial, um codigo de 
do-se de solo e sub-solo, a questão mineração. Mas importa isso al-
llllUda mui to, c a reserva aqui é terar-se o dispqsto na Constitui· 
imposta por lei. ção, quanto á propriedade, ao do-

O sr. João Pio:- Não mesa- minlo e posse? Não. · 
tisfaço com a re posta. Q d f O sr. Vieira Marques - V. exc. uan ° se az uma lei de minas, 
tenha a bondade de ler com atten- deline-se a mina, mostra-se que 
ção o artigo segundo do projecto. ella é um immovel, que está sujei-
Quem tem a propriedade plena po· ta a um regimen especial, com re-
áe di spor della á vontade, desde lações jurídicas, emfim, diversas . das que regulam a simples super· 
que o objecto do contracto seJa ficie. E lia é distincta, por exem-
.lic~o. r. ·camillo de Rrifo: _ Sin- pio, do solo quanto ás . suas liml· 
to que v. exc. me leve para esse tações, porque exige maiores se· 
ponto technico . Seria o maior dis- guranças, quer com relação ao 
,parate v. exc. vender a uperficie terreno em si, quer com relação 
,sem vender a mina. Que é uma mi· aos confinantes, ao direil:J dos 
.na? Vamos á definição. Mina não é operarios, ao pagamento de impo~-

ómente a jazida que está aq ui ou tos· Por tudo i so, as minas estão 
ali i; não é a abertura que se faz sujeitas a uma legislaç5~) tspecial. 
para penetrar no sub-solo. A~ · O sr · Vieira Marques: - Mas 
minas· abrangem grandes superfi - esse decreto diz : "a•liCJllaved distin· 

ctamente" do solo. · ·cies; exploram-se a ceu aberto, de-
iP ndem de aguada , dependem de O sr. C a mil/o de Brito.:· - · ~á 
milHos, de excavações exteriores, ~m de no.vo v. exc. com ·O. d~-
1pe insta Ilações sob,re o solo. Co-: ereto. ·. . 
.mo, po.is, separar o solo do sub- i O sr. Vieira Marques: -E' .o 
·Solo; a superficie do que està por. t direito .coostituido. · . 
baixo? V. exc.. sabe que antiga· 1 ' O sr. Camillo de Brito: - Oi-
'mente há via as datas . mi~er~es, ~ r.eito oonstituido é o da Con~ti~uj· 



·~io. ~~ 1\\t ' ~ 1\Cb ld do sólo'· AppeUo tambe' ~a·ra. o : nÓb'r( 
nã{) pode r v n~ldo o solo tfrn' ~ ena~or rosid ntt m f)Ja Hlllti a, 

: ú ;lJOIO. E' d.a Cor\s titb fçã'o; dahi E' p · iv I cxr>l ora rl o diama,rtte •fá 
·.HAiP e p6dd fugir. Quándo ,multo, na ua zona, m o a ca.lho que 
1p0oder- e la adnlittir: eu lt!.hho' um a e tá ·na superfície, 
htlna, la- tá descoberta, po o O sr. João Pio : - V. ex c, deve 
V~Q dc l..a .. com uma dcterrn ir)Oida Ais utir a questão ap na juridic<~~-

·'A-M:t, ~erva•ndo para mim' o resto mente c não appellrundo p81r.a a 
tdo o.' Eis ahi · um c a o. Mas . noo a opinipo. • 
tnüh a· vénde'r o solo s m a mina. O sr .. Cami/lo da Brito: - Si a,F 
E é cousa · intelralnente diver ·a. consideraçõe que estou fazendG 
. JI>,yJ.ncipa~ n nte minas que nã'O e . ' obrigam os nobres scriactores ao a. 
·tão .ai.rkla d abertas, como maJ1da crificio de llJC ouvirem (nãO apoiti 
·o, )ll;ojecto: "aqu lia que e· ve- dos geraes) ... 
·rlharn ·alooa a cooh cer". r a es- O sr. João Pio: - Sehado e . 
'tA .l frJc on.lt tavclmente p~rtenCC!Ill tá pre. tando a maior att nção a v. 
'a<>' tloho '<lo olo'. Mfn a, que vc- ex c ~ ( Apo/Mos~. 
:l1h . n •a d tobrir-se ' patrocern com O sr. Vieira Marques:- Está 
·~ · de .Sa,Jomão, ou com ó. ca t !lo .ctiscutii1do bril hant mente; apena· 
'~e ,H pa.nha. (l?isos) . .acho que não c tá com a razão . 
· I Si v. \' . ' exc~. me provarem que O sr. Comi/lo de Brito:- ... $1 
~ minas estão separad:t da upcr- sfto erradas essas considerações, ao 
•ficie, então eu direi que o mundo menos . ahirci de ta oasa con io de 
•se in etteu e as min~ estão no ar. .que cumpri o meu dever, 'conscio d~ 
·, ·o 'sr. 1Vielrd' Marques : - ·Como · que estou com a boa doutrina e de 
'v'. éxc. explica e h tão o. a eco ãos que defendi as terras devolutas. 
:ç~~a Rei Çã de Min as? Pooso citar Ainda agora acabam1os de ler no~ 
: a~gÓ111s? ' . . . jomaes a noticia da vinda de um~ 
• 1 O, sr. Ca(Tlillo de Brito: - Esse~ grande com missão americana, en 
a&ordams nã~ podem estar cóm ~ , ·éarregada de estudar o vali e do S. 
OP.iniã'() , de ,v exc Elle c d vem Francisco .e adquirir ahi • grandes 

•Íer e cómpr hender segundo a qu e . -extensões lla ra o desenvolvimento 
:tã' que focél lizam. · . da industria do algodão. Animados 
· Os 'nübres senilldores exfranham · dos melhore. desejos e deslumbra. 
:certamente a minha argunnlelntação'. dos com a uber<la<le das nossas 
'Mas ' appello para todas a 11'() sa~ terras, qu~lllld souberem, entre 
·te o(u.Ções; appeollo para o,<; An- tanto, que o Estado lhes tomar~ 
· naes; arppel lo ~ara o pr priô de· futqrnmente a minas por ventura 
"ç'reto. oi.ta·do p,elo nobre senador. lá existentes, elles recuàrão; não 
· T·ÇIIllenJ.Of, para exemp.l.o. divcr- ' quereh1 comprar terras nessa cori-
1~a min.a que e tão em adividadc . dições. 
:Poder-se-ia ex1 bra r a min a dt~ O valle do S. Francisco contém 
:Pa·s a.gem .. a do Mo,rro Vc,lh o, sem mine'racs, zinco e outros met~es 
a uperfici e? .1\b. ttr·do ! E! la. prc- dl':\Cohcrtos pelo sa udosos sab10s 

1J;isam da su,perf.icie, c tan.to qu~ es- M. Gorceix e Costa Se.nna; quem 
.tão wrnpra.ndo constantemente ter- quizcr terra. do Estado !1a de .com-
:renos ~as i.mmredi aç!ics. O CQin tra- prai-as com a reserva c.as n:rnas. 
rio, chega•r-se-ia ao cs.pedaculo· de Isto vae perturb~r a exploraça.o do 

. Cfl'TP~hia extrà,ngeina vir ao ~s- . our9 I ranco, tao procurado no~ 
1-ti!Jdo de Mlina~. compr.ar uma 111111~ tetnpos que correm e sobr.e o qual 
·e, pé.lo sub...sulo; entrar na propri·e· i escreveu. bella m~nographw ? sr. 
d~de alh~! a .. s.e.m .a .J10G. i,bi ·li~lade d( ~~ .. D;tmell Se~ap~ão, ~ecretnr~o d? 

0embarg·b: Co11110 ,detcrm1n.arei111 nu- ! Agrr~t)ltura, ctfJa c~Jitlll a e b_rrlhan-
1}\a vend~, ç.pm(·qt\Cr o p(~jec.to, o 1 t~ opero~idade ~o.tavel tell'} .. 1d,0 d~ 

"li q1Me· da· mina s'eJ;~ão peJa supew· j !nestimavel. proverto p:ua M,rnas1
• 

" ficie? 1 ~: .. r ' < : ' ~ ,. • • .. : ·: • .. (Apoiadôs, ·muit-o bem) ... ·r · '·· ·i 

si i' 
•. .D nccordo com a. id m: ligeira· , · pli itamente, o dineitO, que a.ssJsf(' 
mcn.tc exp stas, envio á mesa a 1 ao proprietarrio d ~li nar em scpa. 
.se~uinte emenda ao artigo cgunúo: I r11 e10 , 0 lo das rnlnas, e vlft- ver. 

I • • uprima«". • rvg-
, Não faz ·falta, que na lei de ter- , u, porqunnto não pod soffrer oon-
.ras ha uma disp srção sobre a com.

1 
te tação séria 0 principio pacifico 

pra pelo E tado do terreno, ondl! t: victorroS() d que "as mi@ po. 
. apparecerem font de aguas mine- U.e.m Sllr lttridrcam nte parada · do 
. raes e metaes prccio os. (Muito , solo e con tituir <lominio á pa1tc P 
bem/ Muito bem!). I di ti neto." 

Vac á me a, é lida, apoiada c cn- ' 
tra conjunctam ntc 111 di cu. sfio a! 
t~eguinte l t . o~ . ·r 

EM NDA N. 2 

O texto co.n tituciru~al, sr. pr~-
ielente, iuvocado contra o d' posl • 

tivo do a~t. 2. o <lo pro jccto em ®. 
bat , não visou ab oluta,n\611te ligéllr, 

Ao art. 2. " - Stapprima-se. • de modo indi duvel, o solo oo sub. 
solo, porém, pôr temi , ponto. final 
av regimen incerto, domimt11te no Sala das se ões, 2 I de outubro 1 

Je 1923 . - ami llo de Brito. 
I 

O SR. VIEIRA MARQUES: -
Sr. Pre idenl , dado o brevi imos 
apart.es que me perm itti offe reccr, 
nJ ses ão de hontem. e ·na de hoje, 
r u anid.o o v,ici-o da inconsfi.tucio-
nalidade, attribu!ida ao art. 2. • do 1 
projecto r~. 9, da OamaJra dos srs. 
Deputado , justificada· c tá, eviden- l 

. temente, a' ·minha ~rapicla. prc cnça . 
na ttibwna. · - 'l 1\:: ; 

Sr. Presi dente, ,não me parece 
pa siveJ de .duvi'das, do di·ssvdio 
.abertü no Senado, o regimen crys- • 
tatJ iiZ:<üdo no paragrapho 17 do lt'tt. 1 

72 da Constituição Fed., invocado 
peLo venerando senatd.Ckr, r-esioo1te • 
nesta ca.pita1, prura fulminalt' o uis. 
po i·Nvo ·do art. 2. •, do projecto em 
de•bate . 
·. Essa ,cJoi posição ronstitucio111a l, sr. í 
pr hdent•e, attri·bujnrdo o <lorrunio l 
·das mi·nas ao propri~ laii' J ·u tlo solo. 1 

está 1itera1mcnt reproduú d·t no· 
art. 7. • da l.ei n. 2. 933, d:e 6 de 
j.aneilf'o, de 191!5, lrt verbis - "As 
minas pertencem á União, aos Esta-
do , ou ao proprietail'lo do solo, 1 
com as limitaçõe est-abelecidas nes . . 
·ta lei.'' 
· Attrjbttindo o <.f:ominio daiS mi· 
· n at.~ .aQ pt.oprie~a'rio do soJo, sr. 
,presddeme, o a~rt. 72, p1uragrapho 
.17 da Constituição F-ederal, não ve-
,dou aboolut~~ente, implici~a o.u ex: 

período impefi..aJ, quamto ao domj~ 
nro <l<~s minas e agua mineraes. 

Como a ev r i, r. PJ1esi<lente, 
nau podê ser objecto de coo!tradi. 
cta o principio Ílnoontroverso na 
doutrtttfl, na lei e na nossa juris-
prudencia, concretizado no art. . 21• • 

ao pr,ojecto em di cussão, <le que 
" r. minas podem ser juriiC!kament\ 
se,pa.raoos e alienadas independe.Jl• 
temente do solo, c vice-versa" .p~i.n
Cipw esse já victürjoso mesmo a.n 
t da vigen.cia d-a lei federal rt • 
2. Y33 d tada, que dnstitue no seu 
a.rt. 2.• que "a mina oonsUtue pw-
p~iedade imrnovel, distincta, do solo, 
sendo alienavel isoladamente." . 

~\1as, si a sim é, obten~perotr ·o 
douto senador, residente em Po-
ços, inu.til é o di s.posHivo, que já 
vigora, do art. 2. o do projeo~o 
n. 9 e •melhor será instituir-se, pa-
ra o taso, o regi men .da cmphyteu e 
que, as evera s. exc. , veda a a·l-
tera.ção do ter reno foreiro e, conse-
quentemente, a exploração das mi-
JJ:ts . 

Data venia, sr. presi.de.nte, a em. 
;Jhyte•use não resortveria o cqs.o, j-u . 
::di10am1e-nte, aliás, resaMdo no pro,-
jecto ~m discussão, porquanto a9 
e.mphyh:!trta attdbue o proprietario 
forei.ro o domi1n.ilo uHI do solo, 00. 
mini10 que, salvo .restricção, expres~ 
sa , ·se esten~d~ . a1o sub-solo ·(c : c~ 
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, :w-t 678); e atem inut~H taJ, r. pr • 
iC/efl e, é o d' positivo conçretiza 

do 110 art. 2. o d proj em dls-
. cus ão, restrídiw> da faculdade, ou 
meihor, do p·ro.ce6S() vigente da ahe. 
na~ão ampla das ua.s terras, p<)r· 

,qua.nro. kn1 .ali nando, a pr.eQO 
. bwixo, sem r.estrlcção, o Estado ali 
na o seu solo e ub-1Y<>Io, sem acau. 
t ar a uas riqueza escondida , 

·rlque'cas 'que o projecto n. 9, <la 
·Camara, ábia e pmdentemente visa 
·ocauteiar. 

·Brutreta!lJto, não .v.ejo por que ao 
Estado, que não deve eJGplorar dire-
ctnmente a suas rmúnas, se resei1Ve 
srmpre 1axas .' va e tcrmi.nanteme!lte 
110 contrados 'de alienação da 
sua terra , o ·domínio da suas mi-
nas. Quer me parecer, sr. Presi-
dente, que ao Estado devemos fa-

,cultar, tambem, o direi to, de que 
elle se u.tiliza.rá com prudencia, de 
11lie:nar as mrnas de sua proprieda-

. de; e, ass'im ·pensando, envio á Me-
, sa uma ·emenda substirtutiva. ao art. 
2. o do rprojecto n. 9 ern discussão. 

· (Muito bem! Muito bem!) 
Vae á Mesa, é lida e entra co.n- · 

junotamente em d·iscussão a se-
:guinte: 

EMENDA N. 3 

Ao art. 2. • substitua-s-c: 
"Na venda de suas terras o Esta-

do deverá reservar o dorninio das 
minas que nellas se conheçam ou ve. 
nili1m a descobrir-se, dominio de 
que, em regra, não ~e de ·fará, se-
nfio em contracto distincto, prefe-
rido o propri.etario das respectivas 
terras, em egualdade de condições. 

Sala das sessões do Sena'do, 21 
-X- 923.- Vieira Marqucs .- Mi-
_guel de Lanna. - Levindo Coelho. 

O SR. .ALBERTINO DRUM-
MOND: ..:_ Sr. Presidente, não ob-
:stante o meu estado de saude, eu 
'disse ao Senado, por occasião da 
votaÇão do projecto ern 1. • di~CUS· 
·são, quê apoiava · a maioria dos 
~cus 'artigos 'si et In quantum, por-

que reputava inconstituclonaes va-
rias di posiçõe nelle contidas. 

E tive, a sati facção de ver, sr. 
Presidente, no "Mina craes'' de 
hoje, e, na presente hora, que a 
minha opinião, nes ta ca a, não fi· 
cou i ·olada, tendo ido su tentada 
com bri lho pelo minente me tre, 
o illustre professor de direito, cu-jo 
nome declino com todo respeito, o 
sr. ami llo Je Brito. 

Antes de m11is nada, di põe o art. 
1. o, letra d: - "Fica regutadru por 
esta lei o aproveitamento das mi-
na ou minerHes que se encontrem: 

rd) em terrenos de pleno damlnlo 
partic ular, que furem desapropria· 
dos por utilidade publica, na forma 
da legislação vigente. u 

Sabe o Senadc perfeitamente que 
a propriação por utilidade publi-
ca póde ser levada a effeito pela 
União, pelo Estado ou pelo muni-
cípio. 

Entreta•nto, o projocto ·não. disti'n· 
gue as tres hypofhese differ.entes, 

·estabelecendo, de um modo geral, 
que a lei, em que elle se converter, 
regulará o apro~itamen to das mi· 
nas ou mineraes existentes em ter-
renos desapropriados por utilidade 
publica, na f01rma da legislação vi· 
gente. 

Estamos lcgi. làindo para terre· 
nos que escapam á nossa competen-
cia legislativa, isto é, para terrenos 
que ven ham a pertencer á União 
ou ao município em virtude de des. 
1propriação feita por qualqüer des. 
tas pc. soas j uridicm~, e a Constitui~ 
çiío .não nos perrnitte invadir o do· 
minio da União. 

Esta tu e ó art. 2. ": - "Na venda 
de !was terras, o Estado reservar 
se-á sempre o domínio das mina~ 
que nellas se conheçllim ou ven.ham 
n descobrir-se." 

Primeiramente, não quero repetir 
argum entos e opiniões já expendl-
das pelo illustre senador residente 
nesta Capital. Apontarei, por isso, 
.wenas nlgun.s defeitos do. projecto. 
Si a Constituição da Republicit, no 

-art . 72 § 17, preceitua que ·:as "'j. 
rias · pettencem aos ·proprietarlos' dO 

solo", niio é justo qu o E tudo vc-
uha impOr ao que lhe adquirirem 
terras devolutas urn condomínio 
perpetuo, quando o Codigo Civi l. 11 
:1eu art . 6:.!0, não pcrmitte a indi-
viliiío siniio pelo espaço de cinco 
lHIIlOS. 

U sr. Vieira Marques: - art. 
2. • do projecto não fala em condo-
mínio. 

U sr. Aliler/ino Drummond:-Na 
·itnda disposiç:io, mnnda-se que o 
E:;tHdo reserve llempre o dominio 
das rninus que s' onheçmu, ou ve-
uham a de. cobri r-. e, nas terras por 
cllc vcudidas . 

Não se tala em condomínio, é 
verdade; mas, c te fica implícito no 
contra tu. O Estado tran mitte ao 
comprador o so lo e fica com o 
sub-solo: pcrém, v. cxc . nunca ha 
de ir ao sub-solo sem abrir tnua bre-
cha na supcrficic. 

V. ex c. snbe que, pelo art. 520 
do Codigo Civil, "ru propriedade do 

sobre c do sub-solo abrange a tio 
que lhe está superior e inferior, em 
toda a nltu ra, c em toda a pro f un· 
didadc, uteis ao seu exe rci cio." . 

O sr. Vieira Marques:- Eu que. 
ria simplesmente que v. exc me 
respondesse a isto: não pó de o do-
no de um terreno vender o sub-
solo separadamente do solo? 

O sr. Albertina Drummond: -
O dono póde vender em separado 
o sub-solo . .. 

O sr. Vieira Marques: - Si pó-
de, tollilur quO!sfio. 

O sr. Albertina Dmmmond :-
... mas, com o direito a uma 
parte da superfície por onde pos-
sa o comprador penetrar no sub-
solo. 

Sr. Presidentt!, o i Ilustre pro-
fessor de direito e eu não falamo~ 
desacompanhados, porque, em r~
sumo, é cstn a opinião do cminPn. 
tt! sr. dr. Rodrigo Octnvio, C]U<' as-
sim se exprime: - "Tendo a Cou-
stituiÇão recouhccido no proprietn· 
rio do solo n propriedade das mi-
nas, "salvo limitações que• forem 
estabelec-idas a bem da exploração 
desse ramo de rindustrias", não me 
pal'ece, que qualquer reserva, quan-

A. s.-s2 

to á propri dade dti lnina po 11 
e r feita, verificada n transf ·roncl."' 

da propriedade do solo . O objecti-
•o dn rcstricção constitucional, l 
meu ver, não legitima a reserva na 
lei. " Rev. de Direito Publico, fase. 
de se tembro a dl!zembro de 1922, 
pag. 275, nutn 166 . 

Está falando aqui o illustre con-
su ltor jurídico da l~ep ublica con tra 
uma dispollição da lei federal, do 
Hrt. 2. ", do decreto federal n ..• . 
2. 933, de G de janeiro de I 15, 
que regula a propriedade das mi-
nas. 

O sr. Vt eira Marques: - E' 
pacifica e uniforme a jurispruden-
cia dos tribunaes, reconhecendo " 
con titucionalidade de te di ·posi-
tivo. 

O sr . Albertina Dru/11/l'flld: -
N:~da mais vari::tvcl, no tempo c no 
l:Spaço, do que a j urisprudencia: o 
Supremo Tribunal decide hoje uma 
questfw, que a rnau h~ vae decidir 
de modo inteiramente differente; ~ 
vüria a jurisprudencia de um tri-
bunal para outro; c, á ~zes, den-
tro de um mesmo tribunal, o modo 
de decidir de uma turma de julga-
dores é exactamente opposto ao 
da outra. 

Si v. ex c. me désse tempo, tal-
vez pudes e encontrar caso jul-
gados em contrario á opinião de v. 
cxc. 

O sr. Vieira Marques: - Creio 
que v. exc .. terá opportunid11de de 
f nzel-o. 

O sr. Albertina Drummond: -
( que é pacifico nn jurisp rud<>ncia. 
l:( •lllO na doutrina, e qu·~ O pr· >pr~e
tario póJe vender a mina a um 
terceiro, dando-lhe o direito · dl! 
abrir a superfície para entrar no 
sub-solo ... 

O sr. Olympio Mourria: -- Pa-
ra assentar ns machinas . 

O sr. Albertina Dmmmond: -
... c explorar as substanclas mi-
nernes ali i contidas. 

O sr. Gabriel Santos: - O se-
nador Camillo de Brito declarou 
que as minas podem estnr no solo 
e no sub-solo. 



O sr. Allmlino Dl'ummond: -
A mina tão . mprc no , ub-
olo; nunca as vi na supcrfici •I 

nesta haverá, quanc1o muito, JiiZi-
das. 

O sr. Vieira Marques: - .\ mi-' 
na cOn!;~it ue proprieú:HI:! di:i·i,·da• 
do solo, e é alienavel l !'o l a tl :t~ncHtc. 

O sr. Camillo de Brito : - Pe-
ço a attenção do Senado para o ~e 
guinte : o decreto federal, Cl1jo art.• 
2. • acaba de !ler citado P"IO sr .' 
Vi ei ra Marques, é de 15 de !aneir~ 
de 1915, e o Codigo Civi l entrou 
l'm vi gor a I. " de janeiro de 1917. 

Logo, o Codi go Civi l já revo-
gou aq uella di posição. 

O sr. Vieira Marques d:l um 
aparte . 

O sr. ;\lberlino Drummond: -
O art• 2. ", do projecto, sr. Presi-
dente, é clari sim o: o Estado se 
rese rva tão ómente o sub-solo, 
isolado, por cc.n eguinte, por com-
pleto, da uperficie, que lhe pód..: 
dar accesso. 

Mais do que isto, sr. Presiden· 
te: o E1tado r. uctoriza a perma-
nencia de um cutello sobre o pes-
coÇo de quem adquirir a sua~ 
terras. Com effeito, dispõe o art. 
13: 

"Para licença · de pesquisas a!.l 
concessões de exploração de jazi-
das em terras aforadas ou vendi-
das com rese rva da propriedad•: 
das minas · pelo Estado, exigirá •J 

. governo provas de accordo feito 
entre o pretende11te e o foreiro ou 
proprietario . da .superficie ou de-
posito de caução em dinheiro que 
garanta o pagamento das imlemni-

. zações a que o foreiro ou o pro-
prietario tenlw.n direito" . 

Ora, sor. Pre:>idente, quem já viu 
um serviço desta na tu•reza sab. 
perfeitmmente que uma . !mples ex-
plor.ação pode estragar uma fazen-
da.intei ra. 

Dispõe o a·rt . li que "f; i ns p -
qui z.as fo-rem i•nfructif.erns, deve rá o 
pesqui zador commuu ioa r ao gover-
no O. reswlta<lo nega tivo do traba-
lhos e da,r estes pOJr findos, mpon-
do as cousas em seu estado ant~
rior, fe_çha11Hio os poços e gakdas, 

' re tltuindo a agua ao seu curM 
natural, i a im lhe for determi-
nado." 

E' ab urda, r. Pr id 1~t 1 a r -
commendação l'Onliida n~ te Mtigo, 
p rquc não c mprchcndo qu • um 
terreno ex.cavad Clll l{lr!l11 lcs ex-
tensões ·a ser rcpos no an li g 
cstndo, pri•ncipalmcntc si tiverem 
sid .removido o· cu das agu.a 1 

excav.ada, gal rias e derribJd s 
ma ttos, etc. 

O sr. Vieira Marques:- Para o 
resw~ imcnto do damno o recurso 
é a indcmnjzação . ' 

O sr. Albcrlino Drummond: -
ll'\as, a indemnização é scmpre fi-
xada previamente, c esta indemniza-
ção nunca pódc er calculada com 
preci ão, porque a ninguem é dado 
ad viJlha.r o que será preciso fazer 
numa exploração d as. 

Manda a lei federal que o a·rbi-
tra.mcuoo e fa~;a a·ntes do cwneço 
dos trabé!ilhos, afim de ser previa-
mente caucionada <11 õm portruncia 
n cessal!'ia para segull'lar possiveis 

· indemnizaçõe , c o projecto im:·ide 
no mesmo vicio. 

Mas, qu aes são os pei rtos capa-
zes de estimar os estragos que te-
rão de ser praticados? I 

O sr. Vieira Marques: - Ha pa .. 
ra· isto a vis fiaria . 

O sr. Albertina Drummond: -
V. exc . pó de calcula.r damnos des-
~a ordem, sentél!do em ua cald ira, 
mas a pratica é muito diversa,. 

A indcmniza.ção devia. er feita 
posteri ormen te a e. tragos, medu-
an tc arbitramento, na fórma da lc-
gi . lação em vigor. 

O que me pnr~ce .razO'a;veJ é que 
o Estélldo, M ali c.naçã10 de suas ter-
r.as, deixass-e qu e a,o; cou as corre -
.em na fórma• da legi l<,çã<O f~d e ra•l 
C01Thl11\11111. 

O sr. Camil/o de Brito:- Mui to 
b l'1!11 . 

O sr. J\lb arfino Dmmmond: -
Vemtd ido LLI11 terreno, quem nelle 
nchas. e minas ter·ia de·· fazer um 
mani f.es to, fazer · o registro desse 
ma~r1n fcsto e obter J.ioenÇ'él pa1ra a 
eXJpl on·a.ção .. Neste caso (e eis ,ahi 
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a ju tiça tia lei ), teria prcfcrcncia 
pr prieta.rio d solo, tendo capaci-
da e e ,recu r ·o· para n cxopi O'raçã . 
i não pud e ou .não quiz's e fa-

zel-a, quem tiveS5e feit o "•gi t 
d d cobnime.nto da mina teri.a di-
rei to de cx pl Qira•l-a,, 

i temoo lei pa,ra o oa o, p()r'(lue 
dar ao Estado o di reito de ficar 
sempre com o sub-t>olo do tcrr •no 
que já vendeu , pem1an ocndo em 
c~1dominio com o adquirente da 
super.ficie, poi. o Estado ~1ão fM 
· erva, total, e sim da parte onde 
existam minerae . 

E-ntendo, sr . Pr sklen te1 que bem 
ra.zão tinha o eminente mestre p.éllra 
pr.opor a supp re ão do artigo 2." ; 
como entendo que o enado, m di-
tantlo um pouco, preci ava r~ trin .. 
gi·r a di posição da letra d do art . 
J.•, .assim como a do art . 3.", ·esta-
bedecen·d0-6e que a lei regule o 
aprov-eitamento das mina, ou mine· 
racs que se encontrem em terrenos 
de pleno dominio pa,rticula.r d . a 
pr.opr.ia.dos por utilidade public~ 
estadual, e qu i! os terrenos pa rtl-
culares desapropriados, a qu e s; 
refere fi cita1do ·a.rtigo, são o que 
o tiverem ido pelo Esta.cto. Apre-
9C'Ilto, ne. te sentido uma eune.nda · 
(lê) 

Ao art. 2. • deixo de offereoer 
emenda, pOI!'que já ha uma sup. 
pressiva. 

Ao de n. 3." redigi a seguin te 
menei a: (l ê) 

(Muito bem; muito bem!) 
Vão á Me a, são lidas, apoia-

das e entram conjunctamente em 
di scussão, as se<Tuin tes 

EMENDAS 
N. 4 

Ao art. 1 . •, letra d, di ga-se: 
11tilidade publica estadual . 

N. 5 
Ao art. 3. •, diga-se - desapro-

priadas pelo Estado . 
Sala das sessões, 21 de outubro 

de 1923. - Albertina Drummond. 

O SR . J Ã Pl : - Sr. Presi-
dente, este projec to, que f i tSCO· 
lhido como uma c pccic de Cyri-
ncu, para levar, não ao Calvario, 
ma tw Thnbor, a emenda que tl-
''l a honra de orfcreccr {l conside-
ração do Senado, e tou vendo que 
c ·tá pesando mai obr a emcn· 
cia, em vez ele favorecer à sua pas-
sugem c app t·ovação . E tá elle so-
brecarregado, sr. Presidente, pri· 
n~~:in 1 wm uma em nda apre enta· 
d11 1 .. H.! Io nobre senador r identc 
tn1 Palmyra; com ~uns o utras.~, do. 
illustre senador res1den te em ::>ant 
Anna de F rro , além de uma 
qua rta emenda, do enador Camil-
lo de Brito. Ora, são emenda!!, to· 
da essas, que precisam er estuda-
das, para que não votemos mate-
da de tanta relevancia sem maior 
pondernçM. Tendo sido, além dis-
so, apresentado na Camara dos 
·rs. Deputados o projecto conce. 
dcndo li cença ao ex mo . sr. dr. 
l·:aul Soares, projecto que dentro 
em breve chegará ao Senado, -
I) CJr tuúo is o, sr. Presidente, ve· 
;1ho requerer o adiamento do pro· 
jecto ora em di scusão, por 24 ho· 
ras, c tal é o objectivo do requeri: 
mento que vou ler e que passarei 
em seguida ás mãos de v. exc. pa-
ra sujeital-o á deliberação do Se-
nado . 

Esse requerimento é o segui nte : 
(/f} (Muito hem!) 

Vae á Mesa, é lido e en tra con· 
j unctamente em di seus ão o se· 
<T Uintc 
b REQUERIMENTO 

Requeremos o adiamento da 
discussão para a sessão do dia se· 
guin te, do projecto n. 9. 
· Sala das sessões, 21 de outubro 
de 1923. - joão Pio . - Basilio 
de Magalhàc~ . - - Valia dares Ri· 
beiro. 

Ninguem pedindo a palavra so· 
une o requerimento, encerra-se a 
di scussão e, procedendo-se á vo-
!nção, é o mesmo approvado, 'fi-
:ando adiada a di sc u~~~Q do pro·. 

!Jccto. 
~~·· 
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Entr.a em 2. • di cu ão, por ar· 
llgos, ' o seguinte: 

1923 - PROJECTO N. tO - CA· 
MARA 

Estabelece favores pnra as sncie-. 
dades de credito agricola • 

O Congresso Legi lativo do E • 
tado de Minas Oer:tes decreta : 

Art. I . • Fica o Poder Executi-
vo auctorizado a i entar de . ellos 
e impostos, mediante contracto, as 
sociedades de credito, de qualquer 
natureza e forma organic:), que se 
constituírem nas cdes municipaes 
e dos districto , por iniciativa pri· 
vada e com recur os proprios no. 
termos desta lei. 

Art. 2. o Ó prazo da isenção va-
riará segundo a porcenta gem de 
capital e disponibilidades que em-
pregarem em operações de credito 
agric{)la, na seguinte ordem: 

a) será de cinco anno. comple-
tos, si a porcentagem que empre· 
garem for maior de 40 oj• ; 

b) de dez annos completos, si 
maior de 60 •J• ; 

c) <le quinze annos completos sl 
for maior de 85 •J•. 

§ 1 . o Si a sociedade servir de 
intermediai ia para acquisição de 
instrumentos agrícolas, adubos e 
productos chimicos destinados á 
extincção das formi gas e ou tras 
pragas da lavoura e criação, estes 
prazos serão ampliados de mais 
óois annos . 

§ 2. • Si a sociedade tiver sido 
constituída por agricultores e cria· 
dores organizados em syndicatos, 
de accordo com a letra - c- , do 
&rt . 3. •, do de c. federal de n. 
I. 637, de 5 de setembro de 190i, 
o prazo da isenção será de vint·~ 
annos. 

Art. 3. o Ficam, por cgual, iscn· 
tos de sellos e impostos respec ti· 
vos todos os contractos de credito 
agrícolas que com ellas forem rea· 
Jizados. 

Art. 4. o O Poder Executivo po· 
derá contractar identicos fav.ores 
com as sociedades locaes de cr~di · 

to já xistentes, que se subordina·. 
rem nos dl positivos upra. 

Art . 5. o A's caixas ruracs, crea· 
das cgundo o typo ntloptaclo pela 
lei de n. 618, de 18 de setembro 
de 1913, conti nuarão a ser distri· 
huidos os favores della constantes, 
menos o do art. 2.• . 
• Art. (j. o Con ideram-se opera-

ço.cs de credi~o agrícola, para o cf-
feito da appllcaçiio de ta lei, toda. 
as operações, sob qualquer forma 
que se fizerem em proveito ct~ 
qualquer especie de actividade ru· 
1 ai. . 

~aragra1~ho uni co. Mas a pen a:~ 
scrao conSiderados de credi to agri· 
cola, dentro do criterio geral esta· 
hclecido neste artigo, os empresti-
mos de i.uro inf~rior a 10 olo e pra-
zu supcnor a se1s mezes . 

Art. 7. o No contracto a firmar-
se em cada caso, o Poder Execu-
tivo fará incluir todas as medidas 
necessarias á fi el observancia des-
!a lei, notadamente as que se refe· 
rir.em ao serviço de fiscalização da 
sociedade contractante, o qual fi· 
cará a cargo dos actuaes agentes 
do fisco. 
. ~rt. 8. • Revogam-se as dispo. 

s1çoes em con trario. 
·Sala das sessões da Camara dos 

Deputados, Bello Horizonte, 10 de 
set mbro de 1923 . - O Pre iden-
te, João de Almeida Lisboa. _ o 
I . " Secretario, José Braz p. Go-
mes · - O 2. o Secretario Euler de 
Salles Coelho . ' 

Em discussão o artigo 1. •. 

q S~. VIEIRA MARQUES:-
Solicu~c l a patlm~fla, sr. Poresidente 
prura :oHereoor duas eme.11das ~ 
p11ojecto em ·discussão. 

A t~rlmeina diz o \Seguinte: .''A 
auctor1Z1ação a que se refene o 'a:rt 
3.• -da lei n. 845, de 11 Ide setem~ 
br-o ode '1923, c cxte•nsiva ás verbas 
·ns. 2 e ?2 do rawt. 1.0

, § 3.•, da 
mesma le·t c •a v:e.rba 'do arrt. 7.•, ~ 
3.0 , ''" 10 ·dia .Jei n. 841, de · 5 de 
outubro de '1922." 

5ssa emend•a·, Sil'. Aresildenre 
vis~ .supprir .uma omissão que s~ 
v:enft1oou a1a :r.edacçã1o finar d'a lei 

d orçalm nto, 1 l ~tiwam 1t o v r· 
ba pa<r-a o rtl'S publicas tradas 
de 'rodag m. 

·A outra · m nda tá oncebida 
nos seguint t rm : "F•ica lfevo-
g<Mfio o parag.r.apho ·lll~ico do art. 
3.", da lei 11. 661, de 14 d etcm-

r.o d 1915." · 
S. Rn ident , o di p itivo vi· 

'g nt, tda lei n. 661, que oa 'emen-
da \ üsa vogar, e[f ctivamente, 
não j u N fjoa. AI 111 de troaz r 

nu ao 5stado, que vê, muitas 
~zos, na conH'gencioa de subven-
cionar trechos de estmdtts, maio· 
rcs d 20 kilometros, porque os 
interessados, visa11do 'a tlubvcnção, 
aqtertun os traçad : natu tno., c n-
struindo em zig;zags, pa•ra nt!in-
gErem os '20 kilomctros, di[[icul-
ta emba111aQa o d 11volviment 
das looalidad , di taiJ1te5 en~re si 
de menos d 20 kilometros, a 
qua: , 'a'()esíl'r de êon~ribuir 111 com 
n taxa de viação pa1r<ll o Estado, 
vêem« priva·daiS ode ,mclhomr as 
su'atS communicarções oe •de receber 
um .lauxiHo que, de direito·, lhes 
pertence. 

Entendo, sr. Presidente, que a 
concessão deve vi arr favorecer a 
construcção de :estradas canoça'-
vcis, tendo-se em consideração a 
illllPO'rtaolcira ·e não ·apenlél a ex-
tensão das zonas perconrida, , ao 
alvedrio 'do gov<em'o, que cxzmi-
nará c re olverá cada ca~o, con-
oreta•mente. 

IAprov~ito a ocoafiiáo· de estar 
noa 'tribun,a, sr. P·rosild n~c, para 
ofro~eoar algumas objecçõcR !é\O 
projecto n. 10, da Oama1r.a, Qlra m 
di~cussã·o no Senado. 
E~se 'proj•ed , , r. P·!'e;1dcnre, im-

pMi'íll, não ha n· ~a1r, numa substi-
tu ição do JWO,iecto ·n. G, do Sr-
Jll(ldO, jft !é\I(J i t'OVacla uos ' ll !i t<ur-
llO.'i flcgi mc.nta{.~, c pendente de 
de ·isão da C'amm·.a. 

projecto n. I O. qut• O•l'a di"cu-
timoR, . r. Pr.esi.d' n(l , n cer~a, sem 
conro.c; tação, m<~tCII'i ·a • rclcwt nti . i'-
ma e da maxima opporrttmidade-, 
v.enNlada com cMinho 'oe .sabedoria·, 
que não pr:eci'sa'lll .encarecimento. 

Tmtavi1a, sr. Pr.C'si dcn (lc, vejo na 
c; un redacçã'O senões c 1nconveni:en-

Jicito·ll\ dia 
~ cicia. atte.l1Çã Ido · na:do: 

Exigind c n meto ntr.e o go-
v rno c as ocicdad bencfidalda , 
o projc to 'n. 10 tnansfo•mna 
oci<.-~C)ad , de certo modo•, em of-

fi ci ·a , aca,rrcta.ndo, port.anto, re-
pon. a~ l id~t~tles ao Estad pelo 

mcn , d ord m 'moral. 
E' sabido, sr. Prooid nte, e a 

exp ricncia o •demon bra, que do 
5stad c xigem o 'cumprimento 
rigoroso c a ~ecu ção nm~l de to· 
da '3'oS clau. ul aJS on rosas, de que 
as · ooiedatlc beneficiada'S, qurun to 
a , ll a's, fazem letna morta. Haja 
exemplo, e ex-emplo dol~roso o 
modo porque cumpúrom, ou me· 
lhor, clcscumprhram 'a obrig.açõcs 
a stllllid'a'S a1s glonro a!S cooperati-
vas Ida pr pagancléf do saudoso 
João Pi•nheiro. 

Dcmalis, r. 'Presidente, o proje-
cto 11. I O favorece, impttdentemen-
te, .a "todas a!S ocied'<ldes que se 
oonstitu irem .no Estaldo," de 'qual-
quer n•atu.~eza e forma organida, 
"desde que ej a1m de credito e, no 
seu .art. '6.•, 'dá 'ex.agge11ctda ampli-
tt,de ás chamalliais "openações agri:.. 
cola " 'C pnazo reXOOSSiVO para O 
•resga te das respectiv.as operações, 
po~rqtl'anto o 'lav11aldor que predsa 
de din he~ro pa1~a f.azer a sua co-
Jheita, não pnecisa de 6 mezes 
palra paga'("'(). O 'pr.aw de re gate, 
quer me parecor, &r. PlfiCISidente, 
dev:eda1mos deixal40 l(l!O ralved1110 
dos 1soci'O'S, !Senão da propri.a Di; 
llcctonia ldn Cruixa. 

Na lei •n. 618, de 18 ode setem-
bro de 1913, se contem uma se-
rie d' 'ionconvenientes, que m ge re-
mover, alem ·do art. 2. 0

, que o pro· 
jccto ma•ndta aoortadamente ex-
cluir. · 

O or.cdi to .rural, pelo systema: 
Raoif[ci . en, sómentc s-e ~inma'rá om 
M~Jllas, ·repetindo pa·la'VIr.as de 'um 
comp tenk, que c '<1 do dr. Joa· 
quim Furtado de Menez.es, "quan· 
do haja 'um a: ltllllctori.dad'e mor'aol 
que e faça ouvir e que proclame 
•as sua's vantagens e quiC, por seus 
·delegrudos, tdê ·ijns(lr.ucções aos la-
V!1aod01r~" que se disponham a ini· 
cilwr •a 'i1nsti tui ção, ICim ~oal(!a Jo·caH-



824 
àade". E, devendo orgnnlzar-'!te, 
oom lktez, iSem onplta·l Inicia l, 
cumpre que •O gov rno lhe forn c-
Qa pred' pi'Qvl orlo e o mnterlal 
n arlo pa~a o cu fun ccloml-
mento, 'pelo prazo <ie 6 mczes, ao 
menos. 
Enb~ctanto, r. p,~ idcntc, appro-

vado, com tdeve r, na nmara, 
o proJecto n. 6, do enn•d , não 
vejo ·nenhum inc nvcnicnte nn np-
•p'rov.-tçã , \f)Or .part • rd cnndo. 
do projecto 11. 10, da Camrorn, ora 
m ld 'batc, com •a •menda<S, que 

me pr.opo~i offorecer-lhe, em 3.• 
d~'>Cll são, no sentido . c evi tatr um 
v •rdaideiro contMdo <:ntre o Esta-
elo c ~~ sociedades huncficr:tdn ·; 
de' tSÓ se bcneficiiurtcm :JJs socil•da-
des que e orgnlnizarom . ob 'for-
rr.as pree ;ta!Jelecida , pelo Estado 
e 'que ~e ~~ubmettam á su:J fisca-
Jlzação; ·rc ~ trh1 gi da n noção de 
' opcraçõb: tllgricolas•·, e uppri-
rnidos o art :'." l c: pr,,zo mini-
mo 'do emprt timo. 

(Muito bem f M(l ifo bem !) 
Vão á Mesa, são lidas, appro~a.

das e entram conjuncramcnte em 
discussão as seguintes 

EMENDAS 
1 

A ouctorização a que se refere o 
artigo 3." da lei n. 845, de 11 de 
setembro de 1923, é extensiva ás 
verb~ ns. 2 e 22 do artigo r.• § 
3. •, da mesma lei e á do arti go 7. •, 
§ 3. •, da lei n. 841, de 5 de outu-
bro de 1922. 

2 

Fica revogado o paragrapho uni-
co do artigo 3." da lei n. 661, de 
14 de setembro de 1915. 

Sala das sessões, 21 de outubro 
de 1923 . - Vieira Marques. 

Não havendo mais quem pcçu a 
palavra, encerra-se a di scussão c, 
proceldend o-..<vc á votação, ~ão ap-
provados o art. 1." e as emendas. 

Os demais artigos ·ão approva-
dos sem de bale. 

Adoptndo em 2. • para pas ar 
á 3. • <li cussllo, vnc o projecto com 
a me.ndas (IJp proVIadas á Comml -
súo de Finanças. 

lfrg IICÍO 

SI~ . JQÃ PIO, obt ndo ur-
gencia , olferecc c envia á Me a, 
pela romm is ão de Finança , o se- • 
guintc 

PAR CEI~ 

Dd para 3. • clisw sslio o pro jecto 
11 . 10, ela Camara 

1\ Commis,·ão de Finança , a que 
fo i pre ente o projcdo n. 10, da 
Canta ra, sobre 'co ncessão de favo-
res pn ra crl'açiio de sociedade de 
credito agricola, já approvado em 
2. • dis('u. são é de parecer seja o 
mesmo submettido á 3. • e approiVa-
rJo com as emenda apresentadas. 

Sala da Commissõcs do Senado, 
21 de outubro de 1923'. - João 
Pio. - Levindo Coelho. 

A •requerimen to do m~mo sr. , 
. ão dispensadas as formalidades 
regimcntacs afim de que em proje-
cto en tre na ordem do dia para 
amanhã . 

O SR . PRESIDENTE: - Nada 
mais havendo a tratar-se designo 
P,ara a proxima se siío a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 
Até ás 13 horas : 
Leitura da acta, expediente, apre-

en tação d pareceres, projectos, 
'ndi caçúes e requerimentos. 

St•gunda parte 
i\té ás 16 horas : 
Continuação da 3. • di scussão do 

oroj •c to n. 9, da Canra ra, regulan-
do o aproveitamento das minas e 
mincracs existentes no Estado. 

3. • discussão do projecto n. 10, 
da üamn ra, sob re concessão de fa -
vo res pnra crcaçiío de sociedades 
de credito agricola. 

l.cvan ta-se a sessão 

y 
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ACTA DA 4. • SESSÃO, AOS 22 
DE UTUBRO DE 1923 . i 

Presidencia do sr. Ribeiro de Oli· j 
veira (V:ce-Presiclenle) I 

SUMMARIO: - Acta. - Expedi-' 
ente. - Projccto n. 9, da Ca-
ma r o, di spondo sobre o aprovei-
tamento das mina,. - Oiscursos1 
uo rs. João Pio, Vieira Mar 
que , Albertina Drummond e Ba-
ilio de Magalhãc . - · l~ctirada 

de emendas. - ffi cio da Cama 
ra, enviando o projccto n. 12,· 
concedendo licença ao sr. dr. 
Raul oares de Moura, prc~idcn -~ 
te do Estado. - I cdacc;fto fina l. 
- Projecto n. I O, da amara,· 
concedendo favores ás ocicdade 
de credito. - Discurso c cmen-. 
da do . r. Vieira Marques. - , 
Rcdacção fin al. - rcl em do dia. , 
A's doze horas, feita a chamada, , 

acham- e pres ntcs o srs. I~ i beiro'. 
de Oliveira, Olympio Mourão, AI ' 
bertino Drummond, Gabriel Santos1 
J. Montandon, Xavier Rol im, Le-, 
vindo Coelho, João Pio, Alves de 
Lemos, Basilio de Maga lhães, Vieira 
Marques, Pericles de Mendonça, AI 
fredo Catão, Mi guel Lanna, Valia-i 
dares. Ribeiro, Moreira ~a _Rochai, 
·Francisco E cobar· c S1mao da! 
Cunha, fa ltando com ca usa partici-' 
rada os srs. Getulio de arvalho1 

Miranda Junior c Diogo ele Vascon-
cellos, e sem ella os mais s~nh o res. 

Abre-se a sessão. 
O SR. 2• ECHET A RIO pre-cede 

á lei tura da acta da antcccclente,i 
que é, sem discu siío, approvada. ' 

' 
O SR. I. " SECRET /\R IO dá con, 

ta do seguinte: 
EXPEDIENTE 
Tclegramma 

Do sen·ador Passos Maia, proce~ 
dente da e taçiío ·de Garças c dd 
hontem datado, comm unicando chc ' 
ga r hoje. - Inteirado. 

Não havendo pnreccrcs, projc, 
ctos, indi ca~·õ l's c r ~qnerime ntos~ 
passa-se á 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 
Contlnúa em 3. • di cussão, ·com 

as mcndas ao me mo off recidas 
em se sues anteriores, o eguintc: 

1023- PR JECTO N. !}-CAMARA 
Dispõe sobre · o aproveitamento das 
minas e dando outras providencias 

Congres o Legislativo do Esta-
~ de Minas eracs d ereta: 

Art. I . • fica regulado por est1.1 
lei o aprov ' itamento das minas ou 
mincrac que se enc ntrem. 

a) em terreno · uc dominio do E i · 

tado; 
b) em terreno devolutas do es-

tado que já foram ou forem vendi· 
dos com rese rva da mina ; 

c) no lei tos do rios publieos 
·~staduacs; 

d) em terreno de pleno dominio 
particular, que forem de apropria-
dps por utilidade publica, na forma 
da legislação vigente. 

Art. 2. • Na venda de suas terras 
·J Estado reservar-se-á sempre o 
dominio das min·as que 11\'llas se co· 
nheçam ou venham a descobrir-se . 

Art . 3." O governo do r .. ta<lo po 
dcrá permittir que se proceda a 
pc.squisa de sub tancias minerae~ 
utei 0 11 concc ,.Jt.~ . indt!penden,me!t 
c de concorrcncia publica, :J (!:-.!~h 
ração de j azi d a~ de propri ed:1dc d·J 
-·. tado ou ~i tn adas em terrenos par-
t' cularcs dc.lpropriados. 

Art . 4." Con:;ide ram-se pcsqui snK 
todo. os traba lhos que visam veri 
fica r a cxistcncia . ou capacidade 
r r.onomica de uma jazida, desde o 
si mples recon hecimento e excava-
çii ~ snpcrficiaes até as sondagens 
c perfurações d t~ poços c gaJe ri·as. 

Art. 5. o A licença para pesquisas 
S"rá dada por despacho do Secre-
tari o da Anricu ltura. 

1\rl'. 6. 0 O candidato deverá re-
quer-er a licença ao Secretan:J cl:t 
Ag.ricultura, p~ecisando a área do 
t'!rrcno ou xtensão do trecho de 
r:o em CJUC d cscj:~ fazer pesquisas . 

Pnragrnpho unico. A íirca não 
prxtcr:'t exceder de 100 hectare'. 
nem de 40 kilometros o trecho ctc 
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:rio, medidn a extensão d c un o :1 , 
corrente. 

Art . 7. • s trnhn lhos rclntivOCI 
á pesquisas só poderão er inicin-
d06 '.depois de recolhida nos cofres 
publrcos n tn xa arbi trada n dcspa. 
cho que houver concedido a licença. 

~rt . 8. • prazo para pc ·qui ·as 
ser~ de um anno, prorogavcl por 
ma1s um anno, a juizo do governo 
mediant pagamento da nova taxa. 

Art. 9. o A • pe qui ad rcs não é 
pcrrnittido dispó r, snlvo li cen ~· a do 
govern o, das suhstalll:ias retirada ~ 
nas pesquism;, •, nhtida a liccnçn. 
50 "I" do produrto da venda cahcríiu 
ao E ·tado. 

~rt. 10 . Quando a it rea das pl'S· 
qLH Sas fôr de domínio pleno do Es· 
lado, yoderiio ser aprov ·itados o~ 
ma tenacs de cons trucção c rnadei-
rns nclla cx ist nt •s, que forem in. 
di pcnsa vcis aós re pcctivos se rvi 
ços. 
. Art.. 11 . Si as p~squisas forem 
~nfructlferas deverá o pesquisador 
communicar ao f.!Overno o resultado· 
negativo dos trabalhos e dar estes 
por findos, repondo as cousas em 
seu estado anterior, fechando o~ 
poços e g-a lerias, restituindo as 
aguas ao seu curso a1atu ral si a . 
si m lhe fôr c1 eterminado. ' 

Art. 12 . Si ao fim de um ann1 
o pesquisad.or não houver in :ciarl0 
os trabalhos perderá o direito á li -
cença. 

Art. 13. Par•a licença de pesqui. 
sas ou conc·~ são de exploração de 
,inzidas em t rras aforadas ou ven-
didas _com res~ rva da nropriedade 
das m111as do Estado, exigirá o go-
verno provA de Accordo feito entrr 
o preten•dente r o foreiro ou l)rl).. 

prietario da superfície ou deposito 
de caução ern rlinheiro que g:JTanta 
o pagamento dAs ind t•mni :•a çti ;, r 
que o foreiro ou o proprietario h:-
nhn direito . 
· Art. 14. O pretendente á explo-
ra rilO c:rfiniti\'a de uma jazida de. 
verá reque·rer a concessão ao Sc-
rretArio da Agricultura, indicandr 
n po~içiio precisa dA mina dentro 
da área rrquerid:1 . as dimensões c 
con frontaçõc desta. 

Art . 15. r qucrimt!nto deverá 
•r acompanhado de amostras do 

mincrio colhido na jazida de um 
estudo summario do terreno, feito 
po-r engen hcirrOt de mi·nas ou pro· 
fis ional de ,competcncln recon hc i-
d;; pelo govern u. 

Art . 16. Dentro de 15 dias cont A· 
d da entrada do r qucrimento, se-
rii0 publicado ditaes por 31) dias 
r·c j:.Jrnnl offi cial do ~s taj(,, CIJII VÍ· 
01. 1.<1 Jara npr scni.H.!fl l sua. rr· 
rl :rma~·ncs os lntcrrs'i.1 t1c; a quem 
a concessão po a preJudicar . 

I I . l'i . F.m cgníl ldadt; .ll' r:,:r. 
d i~· fic .: cahcri\ prcfl,rencia par·a a 
tv::t:. . iw : I .") - .1 quem h 111\'er 
fdo ,1:; ~l squisns em virtud •: (1 e li-
n· n~· a : :; . ' ) - ao proprie~a r : o d.1 · 
taras ~· nr que se i!C har a ,iaz' ,{a: 
3. ") - ao de cobridor que houver 
manifestado ern tempo sua desco-
berta ao governo ; 4. ") - ao expiO· 
rador de mina congenerc em plena 
lavra. ~ 

Art. 18 . Findq,.. <l prazo marca• 
do, si não ~ér reclamações otl 
estas forem consideradas improce-
dentes, poderá a concessão ser 
feita por decreto do pre idente do 
Estado, em que se mencionarão a 
natureza da substancia mineral, a 
situação da jazida c a extensão do 
terreno ou trechos do rio concedi-
do . 

Art . I 9. A'll tes de la.,.,rar-<:;e na 
Secretaria da Agricultura o ter-
rno de concessão, será levantada 
a planta c feita a demarcação da 
minA, correndo as despesas por 
contA do concessionario. 

Art. 20. O termo de concessão 
determinará: 1. •) - a áJrea conce-
dida; 2. ") - A naturezA da sub· 
stancia mineral A explorar; 3. •)-
o prnzo da concessão; 4 . ") - o 
nrazo para inicio dos trabalhos; 
fi . •) - os favores concedidos: fi.") 
··- os onu .-:; impostos ao concessio-
nario; 7. ") - as penalidades I e· 
gaes em que o concessionario po. 
derá incorrer. 

Paragrapho unico . O prazo va· 
riAr:Í com a importanciA da expio· 
rAção c não poderá jamais exceder 
de GO annos, sen do de 12 mezrs (1 

' ' 

' . 
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,prazo para initio do trabalhos, 
prorogavel, LlfTI caso 'de força 
maior, a juiz do gov 'Til O. 

Art. 21. Não S:! assignará o 
termo de concessão sem o deposito, 
em dinheiro ou apoli ces do Esta-
do, de uma caução, que o governo 
arbitrará de acco rdo com a impor· 
tAncia da conce ão c que ub is· 
tirá até o fim do prazo do contra· 
cto para garantia de sua execução. 

Art. 22. O governo poderá im-
pôr a p('na · de multa até 2:000$ 

de caducidade da conrc são, nos 
t ·rmo.s do regulamento que expe· 
di r. 

Art. 23. Decretada a caduciúa· 
c1 e, perderá o conce ·sionnrio a 
caução c as quotas com que hou. 
ver entrado para os cofres publi· 
cos, mas terá direi to á indemniza. 
ção das suas bemfeitorias, apura-
da pela forma e ·tabelecida no 
art. . . o respectivo valor, dl!duzi-
dos, porém, o total das prestações 
que houver recebido a titulo de fa. 
vores e o preço dos materiaes ce-
didos gratuitamente pelo gover:10. 

Art. 24. As licenças para pes-
quizas e as concessões de jazidas 
~· e iãO dadas c:>m rt'r:~lva dos di-
reitos de terceiros, .respondendo, 
por . isso, pesquizadores e conces-
sionarios, pelos prejuízos causa-
dos a proprietarios, pesquizatJow 
e concessionarios confinantes, e se-
rão intransferíveis sem licenç:1 .to 
governo, salvo os seguintes ·;n-
sos: 1. ") - sucocssão de herde!-
ros necessario.<; ou de coniu!!e su 
brevlvente; 2. ") -- successão C0m-
mercial. 

Art . 25. O concesslonario só 
terá direito de extrahir e exporta ~ 
as substancias mineraes que con-
stituem o objecto da concessão. 
Para a· substAncii1 ~ não declara-
elas no seu titulo que venham a 
verificar-se no perímetro concedido, 
firma-se aquelle direit(j mediante 
additamento á concessão depois dE' 

· comrnunicadas á Secretaria da 
Agricultura as novas descohertas. 

Art. 2ô . Nm; terras de domínio 
do Estado é inteiramente livre o 
trabalho de faiscadores de ouro, 

xercitado p r urna ou duas pel\· 
soas na. alluviões do rios ou ~or· 
regos, com installaçóe pa saçe1-
ras apparelhos simples. 

Paragrapho unico . . Dentro da 
área concedida para pesquizas ou 
para lavra, o trabalho dos faisca-
dores d pende da permissão dos 
concessiona:rios. 

Art. 27 . O governo para cxecu· 
ção de ta lei regulamentará o pro-
cesso de licença para pesquizas e 
o de concessão da exploração 1as 
jazidas minernes, o se rviço de fis· 
calizaçào dos trabalhos suhttrra-
neos de pesquizas e uperficiacs ou 
subterraneos de exploração c dos 
trabalhos de estabelecimentos in· 
dustriaes rnetallurglcos exi tentes 
no Estado, formulando precei tos 
relativos. 

1. •) - ás penas de multas e de 
caducidade applicaveis nas r~:squl
zas e concessões; 

2. •) - ao resgate das conces· 
sões; 

3. •) - - á protl!cção de vida 
e saude dos operarios e dos vizi· 
nhos do estabelecimento; 

4. •) - á conscn•ação e seg ··• 
rança dos trnbalhos e con:~tru· 
cções; 

5. •) - á p'rotecção do bem es. 
tar publico e cautelas contra peri· 
gos ás propriedade vizinhas; 

6. •) - á organização da esta-
tística geral dAs minas e usinas 
metallurgicr.s existentes no Es· 
tado; 

7. •) ·- ;i exploração dos terre· 
nos que contenham pedras precio· 
sas ~ especialmente dos diaman· 
tinos; 

8. ") - ao impulstonamento da 
industria mineira e metallurgicn 
do Estado; 

9. •) - aos deveres de cada um 
do · funcciona rios mencionados no 
art . 28 e comminação de penas 
pecuniarias até o maximo de . . 
2:000$000 a quaesquer infractores 
das disposiçc3es regulamentares. 

Art. 28. Fica creado o !ierviço 
de minas, a cargo de uma com-
missão de engenheiros do 'Estado, 
e~pecialistas em engenharia de 
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tninas, qu fará e tudos e pcsquí· 
za , nlio só do Jeito do rios como 
da jazida mineraes e metallife. 
r as do E ta do. 

Art.( 29: ·cada explorador de 
minerlo ou cada cstabelc imento 
lndu trial metallurglco • recolhcd 
ao cofres do E tado por trimes. 
tre, an tecip damente, a quota de 
fi calização con tnnte do contra· 
cto ou fixada pelo Secretario da 
Agricultura, de conformidade com 
a importancia da 1indu tria o 
desenvolvimento de us trabalho . 

Art. 30. Fica creado, com fun-
cçõe exclusivamente;' con ultivas, 
o conselho das Min as, incumbido 
de estudar c emittir parecer sobr~J 
todas a que tõ technica , econo-
micas e de direito privado que não 
ficarem sufficientcmentc r solvi· 
das pela Secreta ria da Agricultura. 

'§ 1 . o Esse cons.elho será presi · 
di do pelo . Secretario da Agricultu- : 
ra e terá como membros tre re- 1 
presentantos das industrias de mi-
neração mais importantes do Es-
tado, o director da lndustria, o au-
xiliar jurídico da Secreta ria da 1 

Agricultura, o chefe da Commis ão 
Geographica e Geologica, os len-
tes cathedraticos de metallu rgia e • 
exploração de minas da Escola dr · 
Engenharia de Bello Horizon te e ' 
os lentes das mesmas cadeiras e 
da lr.gislação de min a da Escola 
de Minas de Ouro Preto. 

§ 2. o O trabalho da Secret.1rh 
do conselho se rá feito por um ft.:" - · 
ccionariol da seccão de lndustri :>. 
da Secretaria da ·Agricultura, de~i
gnado pelo Director. 

~ 3. o Os pareceres serão formt; .. 
lados por escripto e nenhuma re-
muneração especial caherá aos 
membros do conselho, salvo pasi'l·. · 
l!'ratuito e diaria parfl os que re-
sidirem fóra de Bello Horizonte e 
forem obrigados a assistir ás reu-
niões do mesmo conselho. 

Art. 31. O Estado de Minas, 1 
para o effeito de ·gosflr os favores 
constantes do art. 97, do decreto 
federal n. 4. 2134, adapta a!' suils 
disposições no que forem applica-

vel á mina exl~tentes no seu 
territorlo. 

Art. 32 . O gov rno poderá re -
gatnr a ili tallaçõ · relativa n 
conce são, para o fim de conceder 
a terchiro a xploração dos min('-
raes qu~ co 1 tituem o u obj elo, 
ju. t:l'ln nte m a da n v.as 
de cob rta , quando ao concesslo-
nario não convier explorar esta , 
apesar de verificado por techni · 
co de reconh ec ida competencia, 
incumbido p lo governo, c:erem 
de valor economico egual ou su-
perior ao da ubstancias declara-
das no titulo de conce são e não 
poderem, por sua localização, ser 
exploradas separadamente. 

§ 1. o O preço do resgate será 
fixado por peritos nomeados a 
ap razimento das partes, os quilcs 
no caso de divergencia, nomearão 
o desempatador. 

§ 2. o Os peritos tomarão como 
criterio de avaliação o estado das 
in tallações combinado com o cur-
so primitivo e o tempo que faltar 
para o termo do contracto. 

Art. 33. Na hypothe e das no-
va descobertas poderem ser ex-
p!oradéliS por terceiro, sem .. prejuí-
zo da concessão anterior, e occor-
rerem as condições do art. . .. 
quanto ao valor economico e ina-
CCJu iesc€'11cia do concessionario á 
exploração, poderá o governo fa-
zer a nova concessão sem outras 
inclcmnizações além das que resul-
tarem da desapropriação, na for-
,,a ,dia legi. fação vigeJ1te, das bem-
feitorias contidas na respectiva 
área e do domínio da superfície, si 
esta pertencer a particulares. 
Art. 34. Expirado o prazo da con-

r:t:ssão, reverterão ao domínio do 
Estfldo, sem onus algum para este, 
os ter renos elo seu domínio publico, 
l1em como as installações feitas 
pelo concessionario. 

Art. 35. Fica creado, na secção 
competente da Secretaria da Agri-
r- nltura, um · rej!istro especial pMa 
minils, onde todas serão inscripta~ 
com a indicação de sua naturczn, 
situação c proprieta rio . 
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Art. 36. Revogam-se as 
sições em contrario. 

di po- óas minas que 'neU!l's 5e <:onheftâ"' 

aJ.a .<f õe da Camara do 
D putado , 6 ·d et mbro d 1923. 
- Pre idcnte, João de Almeida Lis-
boa. - 0 primeho secreta·ri , jo é 
Braz P. O o me . - 2. • ecretario 
Euler de Salle Coelho. ' 

Emenda j approvi.c'as: 
N. 1 

Congt so L~egi~lativo do Es-
tado d • Mina· Gornes dec11e~a: 

Art. 1." E' onc dida a dr. 
R~aul oa·rC'S de Moura, pr idente 
do E ~?.•do de M~na, Geme::;, licen-
ça. para mfscntar-sc do E. tndo, por 
RClhs meze , para t11a tt~tmen to de 
ande. 

Atrt. 2." Po11esiden te do Es~a-
do de M~nas Gera1es, ,em ca'd'a 
?Irmo do período pre idea1oi,al. terá 
doi:s m zes de lroença, tda qual po-
derá goo111r continua 'OU .~nterrupta
men,te, fie11rn'Cio •deroJ?a:do o •art. t.• 
da 1lei n. 774, de 16 de eremb ro 
de 1920. 

Mt. 3.° Fica o governo a!llcto-
r.i7Jaldo •a .abflir os neces aíri•os ore-
cmlS part1a· execução •do td; posto 
r1os rurts. 1.0 e 2.•, da lei 11. 774, 
de 16 <l~ eltoolbro de 1920 e db 
éllrt. t.• ode.'>ta ,f i. de .aocor.cto com 
o léllrt. 2." da lei 337, de 30 de agos-
to de 1902. 

Art. 4." Fica o govemo lél ucto.r·i" 
t?aJdo 13 abrür o neco:~sario credito 
pama pa_g~amento da ajuda de custo 
e do ubsldi10 dos deputados e se-
mlldores pek:1 pnesente sessão extro-
ordi1n1ru11i•a. 

A1rt. 5." Esta lei ntra:rá em vi-
go r 1111a oda~a •d sua publicacão. 

Alrt. 6." l~ evog-am.JSe as di· po i-
ÇÕPI .rm oon ~mrio. 

S. S .. 20 de outubro de 1923.-
.João Pilo.- V•8e"r-a1 Mrurquoes.- Fra•n-
cisco Escoba•r. 

N. 2 
Ao a1rt. 2.": supprima--sc. 
S. S., 21 de outubro de 1923.-

CrumiiBlo de B•riro. 
N. 3 

Ao éllrt. 2.•. '. ubsNtua-6e: 
Na ve1nda ode 11'11S tenras o Es-

tado dev.erá rc 'er~'llr o domi·nio 

0t1 v~n ham •a desoobriT--se, <lomi-
ni de que, em ·regra, não ' ele-s-
Mirá 1ão · m contracto d' tilncto, 
pnef nid o proprletario das •r pe-
ctivals ton11a: , em ,eguaJ!dnde ode con-
dições. · 

. S., 21- 10- 923. - Vitei,ra Ma·r-
qu . 

N. '4 
Ao art. 1.", letra d, dig,a--se: uti-

li{lad pubN t'lél c liaduat 
N. 5 

A• •art. 3.•, diga-6e: tdes~;pro
)ad•a pc1o Estado. 
S. S., 21 - 10- 923.- Aibertino 

0 :tllllO.Jld. 

O SR. JOÃO PIO:- Sr. Presiuen-
tc, qu~a,nd ,hontem, tive a honro 
de f·ormular um •r.equedmento, pe-
dim do o adi'amelnto -da 'disct ão, 
fi1-o, con f'Oirme expliquei ao Sena-
do, •para que a emenda arpresen-
tad'as a:o p11oj·ecto pudes em ser 
melhor ' tudadlaJS, VÍIS to a'ltemarem 
em ponto substanciiail o .mesmo 
projedo e pan-eoenem 0lguma•s del-
lé\'5 d~gnas ·d~ <acoeitação. Bastava 
o presti,g.io drus 'a i•g;natiJIMS dadas 
a es as .emen.da , J]i'~ ,recommen-
dak á nossa tatt~nção e 1(10 nooso 
aOOI h illllell tro. • 

Entr,ctanto, r. P•residen te, com 
a •reflexão e com •a ponderação de 
hontem pa.ra cá, ~en.cf'o ouv;1do mes-
mo iHustre senadores, cultores do 
d+rei't•o, eu, pelo m'eniO'S, me con-
vemci ,de qu e o pro}ecto tal C'Oll10 
·e ach-a r.edlignd'o, tndependoote 'des~ 
' Lll' •éllltoraçõcs, satisf.a-z perfeita-
mente ·alo ~ interesse publico. 

Ao <l'e~ma:is, a em!fnoda do sr. se-
nador V'iteilra Mébrques, oonforme' 
elle mesmo o declarou, não encerra 
enão uma 1 ~mp1~ 'explkati;Va, 

mAii par.a •aHender <ll'OS iUlustres 
impug.nlélldon'es d'o projecto; do que 
pncprilrumen•be pruna a1ltemr ta ·reda-
ccão deste, com a qual .se .'poz, 
atl,ilfi,s, .de ·i,llteiro léiiCCOndo. As do 
nobr.e senador •nesi,de nte em Sant'-
A.nnl'a de Ferro-s ~ratam da, desapro-
p.rilação 'por utilidade publica, ma-
[{lriit que me parece esta•r já suffi-



1c~temoore oontemp1ooa no oonM 
bexto <lo projecto. do fi ca com o direito de aliena;, de 

fuh~ro, e sa propriedade, a ho, re .. 
pito, tão digno de ser o projecto 
r geitado por todo esse inconve-
nient , que não duvido absoluta-
mente em retirar as minha emen-
da , sati fazendo assim 1.1 0 appel-
lo do nobre enador, e declarando 
de de já que voto contra todo o 
projecto, com o prêtesm de, na 
sessão de 1924, i vivo f" r. apre-
sentar um outro, reformando tudo 
isso que ahi e tá. 

Em lr.eJação, .porta~1to, a. e a 
emendas, eu me permitto a liberM 
da'dc de Vtir pe<Hr aos dJ iustres seM 
niaktares que aJS ·re~~rem, 111·f·im 'de 
que 'O projrecto, sem mai embarnM 
~X> e ma1i ~wrda111Qa, possa segu·rr 
pam a Oarma111a dos 1'5. ~putaM 
dos e léll.li votado ainda iiNl presen-
te · -o, Vtisto conter maJteorioa re-
16\llallll:(:. . 

Restamia a emenda <1'0 sr. sena-
dor Oam~llo d B~ito, obre a qual 
o Senltlkf~ tflcl.ibera•rá oomo julgrur 
mais 'élOOrta.do, 31ão padendo ser •a 
m ma ~ret>i11ada por não esllalr pre-
sente o seu <WtOfl'. ' 

E•r.a o que 't>inha a dizer. (Muifv 
bem I Muito bem!). 

SR. 'VIEIRA MARQUES:-Sr. 
Presi!dente, ooru,espondo de baa 
van.llalde ao appello do a10hre se-
nraldor rresrdente em Congonhas do 
Oaimpo, ·retil11a1ndo a .:mitnha emen-
da, mesmo porque, sr. · P•residenre, 
essa emer~da n ã·o ~az m aãs do que 
re1)roduzi11' palaYl'as q.uasi texturaes 
d'o ·'projocto, ,rapenas ~aoorescenrtan 
do prefenenQtia, em .egu•aldrude de 
condições, p~r.a .o propni'e~ri.o d'él:s 
renl'laiS, qoondo o Estado pretenda 
ad.ief1!ar as •rn~na!s, 'prefef'lencia 'que 
'all1ás já e5tá impJ.id~a em outros 
d$pas+ti.vos diJ projec~o. 

: AISSi'l11, requeiro 18 v. ·exc., sr. 
Aresid nte, a 1t'din1aKira da mi~1ha 

· emend'él, fimndl()l, em todo ca1s.o, es-
~as .pédav.ras oomo elemento histo-
rioo palra ial·terpr.el(laçã•o tdra ie'i, no 
caso d'él pneferencira. (Muito bem!). 

· E' retiiJ'Iada oom o laiSSentimento 
da Casa oa emenda n. 3. 

O SR. ALBERTINO DRUM-
MOND: - Sr. Presidente, acho o 
projecto tão digno de ser reg·' tt a·· 
do, não só pelos inconveni·~ntes 
hontem apontados, senfío tambetn 
porque 'o seu artigo 32 e nccrr::~ um 
mais grave ainda, qual o que obri-
ga o Estado a ind~mtli7.ar serviço" 
c bemfeitorias quando appareça 
mais de um minerio no Jogar e o 
pesquizad.or não queira explorar o 
segundo minerio e porque não se 
diz tambem no projecto que o Esta-

Requeiro a retirada de minhas 
emendas. (Muito hem! Mutro 
bem!) 

São retiradas com assentimento 
da Casa as emendas ns. 4 e 5. 

O SR. BASILIO DE MAGA-
LHÃES (sem revisão do orador): 
- Si me não falha a memoria, sr . 
Presidente, foi aquelle genial im-
mortalizador de sentimento;; r gPs-
tos humanos - Shakespeare quem 
póz na bocca de Hamlet a Seffuin-
te phrase: "Ha mais cousas no ceu 
e' na terra que não sonha a nossa 
vã phiJOSOJ)'hia ." 

Pois bem, da di cussão travada 
nesta Casa do Poder Legislativo, 
em torno do projecto n. 9, da Ca-
mara, sobre o aproveitamento das 
minas existentes no Estado, resul-
tou para o meu espírito a seguiute 
convicção: que não é possivel se-
parar-se de uma propriedade im-
mobiliaria aquillo que vulgarmente 
se chama mina ou jazida, vocabu-
los que ainda, infelizmente, s~ 
acham confundidos na technica 
jurídica . 

Ven ho render agora os meus me-
lhores\ louvores no espirito desse 
velho ainda moço, que é o nosso 
digno companheiro do Senado, 0 
!'r. Cnmillo de Brito, porque elle 
mostrou, de maneira irretorquivel, 
o absurdo eontido no tex to do de-
creto federal n. 2. ~33, de 6 de ja-
neiro de 191 5, lido pelo nobre. se-
nador residente em Palmyra, . tex-
to em que se diz constituir a mini\ 
propriedade distincta do solo e ser 
allienavel distinctamente. 

Do estudo (Jue fiz nos archivo~ 
acerca da legislação mineira da 

' ' 

Metropole, legislação muit curio-
a, verifiquei o eguinte: que, até 

bem pouco tempo atrá , ainda se 
achava incrustado ern nossa legis-
lação sobre minas o velho di r -i to 
realengo, ou reguengo; mas, em 
nenhum do alvará ', em nenhuma 
da cartas régia , ou outros doeu-
meu~ do passado, e podi:t cn. 
contrar o ab urdo de fazer-. c este 
jogo de abstracção: retirar a mina, 
ou jazida, da propriedade immo-
biliaria que a contém . E o absur-
do sóbe de ponto si pen armos na 
immensa variedade dos minerios: 
tanto podem existir na superfície 

. como dentro do m mo olo, ·numa 
prooutlidwa de muitas leguas. 

Não · é possível que um pro fi i o-
na!, por mais habil que seja, possa 
esmar, pelos instrumentos precarios 
da ciencia actual, a exten ão a 
que póde chegar um filão de ouro, 
a extensão a que póde chegar uma 
jazida de manganez e outros me-
taes, capazes de exploração. Bas-
ta esta consideração. 

Entretanto, ainda ha outro aspe-
cto desta interensantissima ques-
tão, hontem exposto com muita cla-
reza. pelo nobre senador residente 
nesta Capital, o sr. Albertina 
Drummond: é que a transmissão 
da mina ou jazida implica a alie-
nação de uma parte da superfície. 
Por onde é que se ha de penetrar 
na mina para explorai-a? Eviden· 
temente, pela superfície territorial 
que a guarnece. 

O sr. Vieira Marques: - Mas 
o dono da jazida tem o direito de 
abrir a superfic!e, indemnizando o 
proprietario do solo. 

O sr. Basilio de Magalhães: -
I~to fi~ou bem esc1arocido, e folgo 
ae ouvtr tdo nobre sena:dor anais es-
ta decla.ração •. 

De ·so.r.te, r. Rrrestdenre, que, 
quando, 'peJ.a pnimeirao vez, vim á 
~ribtma ISdlud~ar as :Juz;es dos cul-
tones do drilrei.to ·e dos ·que e5'tu-
d•am t'l'lta rruaterira no Sell'ado, ·foi 
cdm o ·Ín~u ü!to de dar COillsciente-
men!lé o meu voto oo proj~Cero, cujo 
a~rt. 2.• JeW11nrou rom •Mzão tanlla 
celeuma. 

I , ' '• 

En' tm.nto, á wsta. do rextiO da 
·I i, eu qoo não sou i<k>ta1ra ti 
br.a,diç - ', oo que enoaro o passaM 
ct ltllpclll!a ~-a ' luzes que oelle 
u ~'\ haurir parn vjsJumbrrur 

o futu·ro, eu que vejo as vantagens 
.nea: e pootÍ<la!S que este projeoto 
pód • •a: unretar t00 Estado de 'MiM 
nas, que rem · rinmun~ 11kjuezas, 
in í.il ou~a · diwoioaJS latentes 110 

·u uberroso seio, dou o h1eu v.oto 
oons iellteme.1te ao pr.ojecto, ta•l 
qual e .a ha rredigLdo. Vejo no 
tex to Ida Jei citada pelo r. V:ieira 
MaTQu um ltlbsur.do sob o a'Spe-
cto juni:dico; mas, o meu espirito 
p11atico, que quer 'o progresso de 
Min•as, lllCwrva-ee, 111ão oomo dean-
te dos ídolos do d;reito esc11ipto 
ou por escrever, constituido ou 
con bituendo, nra · como quem não 
< piM enão ao engrrandec:mento 
de Mi·nas. EM· a <ledarnção q.!c 
pretendi!a fazer (Muito bem I Mui· 
to bem 1). · 

Não hmendo ma1rs qt00n1 peQa a 
pa'lltiJVra, woenra-ose a di!scussão. 
~ooedendoJse á votação é 're-

jeitada a emenda rn. 2, do sr. Oa-
millo rde Br·ito, e approva:da a de 
n. 1, do r. João p,oo., sendo esta 
por rpartes e porr esanutrinoo secre-
to, quranto ao ~a rt. t.•. 

P.nooedendo-ose, em segu•da·, á vo-
tação do ·pro}-ecto, é o mesmo aip-
proWI!do, en:do 1nemettildo 1oom a 
emenda lélrppi'IOWl!da ã Coourussão de 
redatção. 

ur.genda 

O SR. t.• SECRETARIO, obten-
d{) wr~oi1a, p!1010E!de á tetiium de 
um oHicilo da Camam dos Srs., 
Deputados, emniaa1do o seguinte: 

1912- PROJECTO N. '12 - CA· 
MARA 

Concede licença 'ao sr. dr. Raul 
Soares, presidente do Estado. 

O Cong~resso ·Legisl'llibivo do Bs-
tll!dO rd'e ·MioaJS OeMeiS decrretaJ: 

1AI11t. 1. o E' OO!roedildla · ak> dr. 
RaJul Saai1CJS rde Moura, 'POOS~te 
do Estado de Mirnts .QeJ1ales, iio6n-. 

IIILIOT ~. C~ 
~I'QUIYO PUBI.I' :I , MINEIRO 



M j)!IM au entar- c do Estado 
por is 'm z.es, P<l'M trata mento d~ 
saud . 

Art. 2.• ~d nt do E ta-
d d • Mina ra-es, em 'cada <an110 
d J>or· do pre id ncit~ l t •r á dois 
mel/ de !i eJJÇa, dn q'u a~ pndcri1 
g <llr oonhnwa ou íaJtor11uptamente 
frorundo 1101,l1<1!do o a r . 1." da .,;, 
n. 774, d 16 de ·et~ombro de 
1920. 
. Art. 3. • F.foa o gov mo a~u cto· 

.rJ.2lalcl'o a abrir • neot5Salrios ore-
ditos 1pruna <!xecução do dispo~ t<' 
no 'é11rt. '1.", 2.", da lei n. 774 de 
I 6 de etembro dle I 920 e <lo <11rt. 
1." d! t-a lei, de acco,rdo com o rurt 
2. " Ida Jel 337, cte 30 de .ago to <t~ 
1902. 

Art. 4.• fi.oa o govenno aucto· 
r·iZ~él!dO ta abJ'Ii'r o neces amio 'credito 
prura pag'téllment•o da .ajuda <le cus,, 
e do · ub idro dos deputados e se-
nald'ores 'e dema1i despesas pelti 
p 11fle ão xtraot~d i 11 aa;i•a. 

Mt. 5. • Esta lei en lira r á em vi 
gor 111a data 'Cle sua J;lublri.oação. 
. ~rt. 6.• Revog~m""'e as dilspo-

Silço em oonh1aJI1110. 
Sall•a das S ões da C:11mruna doo 

Depuo11ados, em Bel! o Horiwn ~e, 2~ 
d>e .outubro de I 923.- 0 presden· 
te, João de A1meilda Lisbôa.-0 1." 
secretamio, Jo é BM,z P. Gomes.-
0 2." &eoretwnêo, Euler de SaHcs 
Coelho. 

A meq ltt:lrinnen to do sr. I. • se c re· 
~amio, f.itca o projecto sobre a mOSia 
péllna f.igu.nar na ordem do din de 
nma:11 hã, sem prejuizo da improo· 
são. 

O SR. XAVIER ROLiM, pe·la 
Oommnssão de Redacção, obh~1 1 d '· 
urg:enda, offeU'ece e envia á Mesa 
a eg11u11te: 

REDACÇÃO FINAL 

Da en1enda offerecida ao projecto 
n. 9 da 'Cn,;·ara 

A Oommi,ss5o de Rotiacção a.pre· 
senta prunn discussão· a egu,~n,te re-
óacção tinélil da emenda o<ffereci'da 
e 'rupprov.ada pelo Se.natdo ~ao pro· 
jecto Jl. 9, dia Oamarn do~ Srs. De-
.pu·tk11dos, .regtfl,ando o eJptovei1a· 

mento da mlnll6 min ra cxl· 
s~ 11 410 Estado. 

Addltc-.s 11 dc COtiVÍ r : 
A f'lt. . . E' 11 dlcl~ .ao dr. R.arul 

oarts d Mourra, p11 ·ld nro d 
Estrud tdt.! Mim1s O ro , ii OIIQa 
p~ro au · 1trur-se do E rodo, par 

eJ.iS mezes, pa.na trotam 100 de 
&aJU de. 

Art.. . f'ncsldente do Esbado 
de Mim1s Oer~. em oada QJJIIIO 
do pe111iodo pr i lenoim, terá doi 
mez de licença, da quaJ pod rá 
J!CJ :~r oontin.ua ~~~ ~nterru.pbamel)te, 
fi rundo td rogado o iiii"L. 1. • da leJ 
774, de 16 de se tembro d 1! 1920. 

Art.. . . •F1i•oa o goV!emo l<lluctoni• 
Zlado a 'abrilr os .nooessan' os orecU-
t · pam eXtecução <lo '~t~rf. I . •, § 
2.", da lei Jl . 337, de 30 de agosro 
ct I 902. 

Art.. . . Fica o gooonno tél!Uctori'-
zad a •rubr8r o 11 ecessa•rio crediltlo 
palf'la pagam 11 to da .ajuda de custo 
e dto substdio dos deputa1dos e se-
fllélldOI~ pel•a prcs n~e essão ex-
~nao111di111'a.ria. 

Mt. . . Esba Jei entrélll'á em vi-
gor dleSde a dat.a de sua publica-
ção. 

Sal.a das Commi sões, 22 de ou-
tubro ki>e 11923.- Xavier 'Rolim.-
BaJSitli~o d'e Magallhães. 

A ~requenimenro do mesmo se--
nhar, e11tna ~mmediéll!'éllrr.enre em 
·dP cussão e é lfllpprovada, sem de-
bate, essa -r;edrucção, 1ndo .a oopirur-
se pwra ser nviléllda á Camrum dos 
Srs. Deputados. 

En~ra em 3.• discussão, COQl as 
emendais approvada·s oem 2.•, o se-
guinte: · 

1923- PROJECTO N. 10 - CA~ 
MARA 

Estabelece 'favores pa,ra as socie-
dades de credito agrico/a 

O Oongr so l.Jegislativo Ido Es-
!<élldo ·de Minas G raes deorero: 

Art. J•. F.i!ca o Poder EXletuti~ 
vo 'oau clo~i :Délldo i<l ,j,sen trur de sellos 
e impaSJ!loo, madol111nte co11tna.ctx>, as 
sooireldlélld de oredtirto, de qua·lqtlle.r • 
na'bLfreza e fórma orga;n<ica que se 
oons ti hliúrem 111 as s6d'es m Wll'i<:ipat>S 

833 

dos 1 • tmctos, por 'nici'a ti,va 1>ri- mo d 'juro .;nf r-ior 1t1 IO •Io e prà 
aóa e oom recur. ' 'p pr.i· n zo uperior a ei" m z . 

termo d ta I i. · Art. 7." No contracto a finna•r· 
Airt. 2." pMzo da t nção va- se ' lll oada. nsa, o 'Poder Execu-

r kalrá gund k'\ p~roenM em de tivo fará in lulr toda lt\'S medidas 
l: t»pitrad <l' · por~ih ilitiad que rn- 11 t~~rias á fitei obW!'Véll11Ci'll d ', 
p ro~A.'llrem em op raçô · de croditJ ta lei, 110111 adamcnte .las qu • se 
<~gn a, ~1<1 s ~LLin t(! ordem: rcf ~irem GQ ervi ço de fiscalliza-

a) rá de 'c J ~ I CO annos comple· ção da 'edade co11~ractante, o 
tos, si a po.roo11ta•g m que emp.re- qua'l ficará 1<1 a1rgo dos actu~ 
garem for mai r de 40 "l"; agente ijo fi co. 

b) de dez anno lcornp etos, si Art. 8.• Revogam-se as d' po· 
for mai r de 60 "1" ; iç" • em contna•rio • 

c) 'd quinlle •01011 ala da es ões ,da Cama:ra dos 
f~ ma·ior de 75 "I"· Deputatdos, B~llo Horizonte, 10 'de 

~ 1." Si a ociedade servir dl! setembro de I 923.- pres;dente, 
int rrn diari.a pa,ra .acqui ição d(; João Ide Almeida U bôa.- 0 1. • 
~n strumen~os awi dia I <tl!dubos c secrctardo, José BréiiZ P. Gomes.-
pr·oductos lchim1cos destinado á 2." eo~e tario, 'Euler de Salles 
exhncçã da: formiga e outra Ooe-lho. 
pragas da lavowra c crraçãQ, te· O SR. VIEIRA MARQUES:-Sr. 
prazos ,serão ·ampltactos de mais p,re;iden~c venho 'desobrigar~me do 
dois .a~lll . ' oomprom· ~ o houtem lél' um~do, de 

§ 2." Si 1a sociedade ~iver sitdo aprc ·entar aJguméliS emc11dlas ao 
· constitui'C!'a por télgricul~ores e ori'a, projecto 1n. 10, da Camama dos Srs 

d'o·r •orga111izaodo em yn1dicatos, Deputa-dos, proj·ecto esse, sr. ~re 
cte racoordo ·oom a Jet11a-c-, do sidel1tc, que, conforme declaret n'a 
art. 3.", do dec. federal de n. 1.6371 sessfw de hontem, f!ão passa de 
de 5 de etembro :de I 907, o pMzO uma verdadeira substituição do de 
da 'ilsenção será de vinte annos. n. 6 :cto Serra'Cio, o~a 001 anidamen 

I 

Art. 3." Fi cam, por egu·aJI, i· en· to 11'aquella casa do !egi !ativo mi-
tos d 'ellos ,e impostos neospecti;vos neirro. 
todiOS os oon~racttos de credi.ro agri· A minh éi'S emendas são ·as se-
cola que com el la.s 1orem reali za... guintes: . 
dos. ' 1) "Substi tua-<se o art. t.• pel.o 

Art. 4." O Poder EXIC'OuNvo po· egui11 te: F·ica to govemo. auctor.1 
dorá CO',IItradar rdenticos favores :z:a'Cio lé) ~~sentar de sellos e llllJ>:O~tos 
com •aiS ooci1edades •to a!es de oredi- e a forn ecer, pelo prazo mm1~0 
to já •existentes, 'que e subondnna, de eis mezes, ·predi:o e mruter.l>ail 
,rem ta!OS dii• posi tivos upra. 1111 p~escindive l p <111~a o seu funcc~k> 

Art. 5." A's cai a's mnaes, .orea- 11 amcnto, 1as soci'adatdes de ~d1.to 
da egu11d'o o typo ·tadO'ptrudo pe la que e oou1 s ti~ L~i11e.m ~·as sédes '1!1~ 
lei de n. 618, de 18 <de se tembr<O ll icipaes e <\QS dr tnctos, por 1111· 
de 1913, contnnuarão 'a -ser dústlii ciativa privada e comlfeCI~rsos pro 
buidciS os favareos tdella con·struntes, pri·os ,1105 termos desba !e1 e r espe-
menos os do 1él!rt. 2.". ' cti ' r.egu•tamento." . . .. 

Art. 6." ' Con ioderam-6e ()lp Nl· Essa 'sub tirtn~ição se JUShHca, sr. 
Çõeis cte credito .a'gl1ico1·a, p111ra o Presiden te porqutmto o art. 1." do 
ef feilro da aop,J)Joicaçã•o 'd'es~a lei, roi projecto que se discute traz gran 
da 1as ·op •rações, ISIO'b qu•aaqL~'el dcs 0n.us ~a·os cofres . do E.stado, 
fórma que se fizerem em provc1 tG mandando isentall' de :·Impostos. t~ 
de qt;aiqu,er cspecile de activudrud~ das as sodedooe.s que se oonshtm· 
rura1. • il"C'Tll nas s6dles mu!iitipaoes e ?os 

I , . M s dilstrit tos, com re~:ursos . p~opnos 
.pa:,aogMip lO uniiCo. as . télipen~ senl '' •l"r"ta.nto e.;.lllelecer as for 

serão oOOil'Sidera•dos de c.r.ed1to agn "' l '" 

cala dentro do oriterrio gerrall esta! mttlas dent.ro d.~s q.rães .essas e.o 
be'le~ucto ,ll'~te '<lirtigo, oo empresti c·i-edades devam sr. orgar.lzar, · ; 



· ·. Est~ 'de pleno 'OCCOrdo, r. Pre-
Sidente, em que o EstéOOo deva bc 
nefidar o orodito rural, mas ta-

. beleOOI\dO 'norma ou condiçõ~ 
dentro daiS quoos possam oessli!S SO· 

. cl:dades se organizar, afim de que 
nao pesem grandemente no; cofre:s 
pu~kos. 

2) "Ao ·art. 2. 0, letras a b e c 
n.de se <liz- 5, 10 c 15 oan;1os-di' 

ga-6C-<a té 5, .até 10, até 15 &n-
nos". · · 

A .approv.ação dessa emend9 
. tnmbem se límpõe, r. Presidente 
· parqu deiXIll ao E tado l'iberci.'ldJ 
. para fazer a liisenção, mas gradooo , 
·~ o tempo durante o qual 'deva 
d1 pe11Sair .esse beneficio ás soc)e. 

· dooes. 
3) "Ao artigo 5 - su.pprima-6e." 
Mando supprimir es e artigo, sr. 

P.residente, ,po.rque os favores de 
que trata esse artig(), uns já estão 

· compnehendi<kr no pr-ojecto do Se-
nado, actualmente em andamento 
na Oam.ara do Deputados, referen-
te ás Ca'ixas Raiffeisen, e outros 
são •inconven·ientes. 

4) "Ao artigO' 6 , paragrapho 
unJco - su.pprimam~ as pal•avras 
-:- e prazo superior a seis mez.es';. 

Penso que se não justi·fica, sr. 
P·residente, a exigencia do prazo 
sup~rior a seis mezes, porque, si o 
agncuJ.tor precisa realmente desse 
auxilio para proceder á su.a co-
lheita, será mais curial deix&rmos 

· · ao alvedrio dos soei os ou mesmo 
da di.rectoria das caixas rur.aes a 
deter.mi:nação do prazo par.a o seu 
resgate. 

Offereço ainda ao projecto algu-
mas emendas additiv<as . 

"Onde convier: Art . .. Em exe-
cução da presente lei, o governo 
expedirá r.eguJamento, es.tabeJecen-
do as regras geraes segun·do as 
quaes ·as sociedades beneficiadas 
serão organjzad·as e fi :;."CRJlizadas e 
precisat11do a nl()ção de operações 
agiricolas." · 

Tem isso por fim, sr. Presidente, 
deixéllr 4·iber.dade ao governo para 

· corrigir quaesquer defeitos do pro-
' ··jecto em debate. O go.vcrno sub· 

metterá, pQ!r exemplo, e!lSas caixas 

á ua fi calização e preci ará a no-
ção de operações agricolas, que o 
projecto amplia dema ·iada.mente . 

''Substitua-6e p~o •gui.nte a ali· 
nea c - em vez de 85 ~ , di·ga-se 
80 %". 

"Onde convier, accr.escente-se: 
Art . .. A ·i enção do sdlo de diver-
sões só poderá ser concedida em 
favor de i·nstituições beneficentes e 
caixas esco.lares e ~1o caso de re-
verter em fa·vor das mesmas Cl total 
da receita liquida.'' 

Esse dispositivo se impõe, sr. 
Presidente, porque em regra, a pre-
texto de auxiliar a caixas escolares 
e instituições de beneficencia, plci-
tea-se a isenç5o de seii()S, quando 
parte do auxilio reverte '!lOS inte-
ressados. 

"Onde co1wier : Cabe ao locador, 
não havendo convenção escripta em 
con11rario, o p·a.gamento do impo to 
de Nov()S e Velh()S Direitos pelos 
cootractoo de locação de predios 
rusticos e turbaJlOs. Parag.rapho 
unico. Não sendo estipulado o pra· 
Z<O nos contractos, o imposto será 
cobrado sobr·e a renda de um anno 
de .aluguel." 

Essa emenda, sr. P.residen.te, me· 
rece lambem a approvaçã(} do Se-
nado, porque, em reg:ra g.eral, nas 
locações de predios ur.banos e rus-
ticoo 11ão se estabelece a responsa· 
bilidad'e pt!lo pagamento dos im-
postos . O locador foge ao paga· 
mento, o locata.rio tambem, e como 
via de regra os •locatarios não offe· 
recem recursos, o que acootece é 
ficar o Estado quasi sempre l·esado. 

São essas as emendas que tenho 
a honra d'e mandar á Mesa, espe-
rando para ellas a attenção e a.p-
provação do Senado. 

(Muito bem; muito bem!) 
Vão á Me a, são lidas, apoi·ad:as 

e entram conjnnctamente em di~
cussão ·as seguintes 

Emendas 
N. 1 

Substitua-se o a.rtigo 1.0 p~lo se-
gu.inte: 

\ 
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Art... Fica o . g erno nuctori· 
zado a i ntar de ll os c imp too 
e a fornecer, pelo prazo minimo de 
6 mezes, predio e materi al impre· 
scindivel para o seu fun ccio.namcn-
to, ás sociedades de cr dito, que .e 
con Uluiirem nas sódcs mu nicipae 
e dos distri tos, por inici'a tiva pri-
vada e com r cursos proprio ·, nos 
termos desta l.ei e re pectivo rcgu· 
I n.10011 to. 

N. 2 
Artigo 2.0

1 I tras a, b, e c, onde 
se diz - 5, 10 e 15 annos - diga· 
se - ~té 5, até 10, até 15 annos. 

N. 3 
Artigo 5.0 

- Supprima-se. 

N. 4 
Artigo 6. o - P.aragrapho uni co 

- supprim rum-ISe as palavras - e 
prazo uperior a seis mezP.S . 

N. 5 
Onde convier, accrescent<!-se: 
Ar·t. .. Em execução da presente 

lei, o govern01 expedirá regulamen-
to, estabelecendo ·as regras geraes, 
segundo as quélles as sociedades be-
nefiai·adas serão orga•ni ZJadas e fis-
calizadas e precisando a noção de 
operações agrícolas. 

N. 6 
SubsNtua-se pelo seguin.tc a ali-

nea c do art. 2. •, em vez de 85 %, 
diga.-se 80 %. 

N. 7 
Onde convier. accrescente-se: 
M!i~o . . . A isenção do sello de 

diversões só poderá ser concedida 
em ~avor de instituições de benefi-
cencia e ca.ix·a·· escalare e no caso 
de reverter em favor das mesmas o 
total da receita liquida. 

N. 8 
Onde convier: 

Artigo.... Cabe ao locador, não 
havendo CO!nvenção escripta e.m 
contra.r.io, o pagarnento do impos-
to de Novos c 'Velhos Direitos pc-
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los contractas d locação &! pre· 
di os ru tl cos e 'urb~Jl'OS . P.aragra· 
pito unico. Não sendo cs ipulaUo o 
prazo no c ntractos, o ·Jmpo to se· 
rá cobr.ado sobre a renda de um 
anno de aluguel. 

S. 'I 22 - X - 1923. - Vi· 
ei ra Marques . 

Nin guem mais p dindo a pala· 
vra, encerra- e a di cussão e pro 
ced ndo-se ft votação, são appro· 
vadas todas as emendas, ficando 
prejudicados o artigo I c 5 com 
a ·approvação da emendas ubsti· 
tutiva e suppressivai aos mesmos 
referentes . 
Procedendo~se em seguida a vo· 

tação do projecto, é o mesmo tam-
bem approvado e remettido com 
n emendas á commissão de Rcda· 
cção. , ) 

Urgencia 
O SR. XAVIER ROLIM, pela 

com missão de Redacção, e obten -iJ 
urgencia, offerecc e envia á Mesa 
a seguinte: 

REDACÇÃO FINAL 

Das emendas otferecidas ao pro· 
jecto n. 10, da Camara 

A commissão de Redacção apre· 
senta para discussão a seguinte 
redacção final das emendas offe-
recidas e approvadas pelo Senado 
ao projecto n. 10, da Camara, so-
l:re concessão de favores para cre· 
ação de sociedades de credito agri· 
cola: 

N. 1 
Substitua-se o art. I . o, pelo se-

guinte: 
Artigo. Fica o governo nuctori· 

zado a isentar de sellos e impostos 
e a fornecer, pelo prazo mínimo 
de 6 mezes, predio e material im· 
prescindivel para o seu funcciona-
mento, ás sociedades de credito, 
que se constituirern nas sédes mu-
nicipaes e dos districtos, por ini-
ciativa ·privada e com · , recursos 
woprios, nos termos . desta· ,le,i \e 
respectivo reg.ulam~~~o 1 . •i 1 _. 



' N. 2 
' \fi , 

!Art. 2.•, 1 tras a• b e c, ~nele 
,,11e jz ,l.,.. .5. 10 15 annos - dJgn· 
se _ at6 (), até 10, até 15 anno .I 

N .a , 
Art. '5. • - Supprima-se. 

N. 4 
·'··•Art. t6. ", ' parngrapho uni co 

Upptimiitn Jas palavra - e prazo1 upetidr a seis mezes. 1 

11 '' I 
N. 5 

1 ·•0nde ·convier, accre <tente-se" 
• 'A ti'go. E in execução ~~ presen ·. 
te lei, o governo expcd1ra • regula-

. Jl1ertto, ~. estat:>elecendo ' as regra~ gc-
·lrâes, • ~gundo as quae as : oa1~da 
ltles • b'en~ficladas serão orgamza-

·•i:la 1 e i calizadns e precisando a 
nação de operações agrícolas . 

N. 6 
. Sulistitua- e pelo seguinte a ali· 

t.irf~'t r c • do a it. 2 .. • em vez de 85 "I" 
<liga-se ·- •80 Pl". 

N. 7 
Onde convier. accrescente-se: 
Artigo. A isenção do sello de 

1iiver~~es '•só ··potterá ser concedida 
em favo·t ·de · instltuiçõ'es de benefi-

, élfciare·-eahóas •escolares e· no,caso 
• :\fell reverter 'em favor das mesma<; 

o total 'da receita liquida. 
' 
'N. 8 

: On'de cO'rt'vier: 
.-. ~rtigo ·. 1 Cabe ·ao tocador, não 

havendo conv.enção e!'icripta em 
contrario, o pagamento do impos· 

. to ,de .NQvOS e Velhos direitos pc-
tos c6ntractos de locação de pre-
dios rusticos e urbanos. 

IPatagral)'ho uni co. Não sendo 
estipulado '·o prazo •nos contractos, 

'' o imposto será cobra'do sobre a 
•rentla •de um anno de atughel. 
,\,. li ,. N. 9 
· IAtcvescente SEH 1 

.r· Artigo '. ·;'A ' auctorização ·a que se 
lq·é~e re ·o ahigo '3. ", , da lei n. 845, 
'1 de:'' tl ·1de ,setembro 'de 1923, é ex-
tensiva ás verbas ''ns. 2 e 22, do 

artigo t. •, § 3. 0, da ~m~sma tlel e 
a verba do nrtigo 7. 0, § 3. , n. ,JO, 
da lei n. 841, de 5 de outubro de 
1922. 

N. 10 
Onde convier, accre cente- e: 
Artigo. Fica revogado o pata· 

grapho uni co do artigo 3. o, da ·lei 
n. 661, de 14 de etembro de 191,5. 

Sala das commissões, 22 .rle ou-
tubro de 1923. 'Tr' Xavier Rolim. 
- Ba ilio de Mag'alhães. 

A requerime11to do mesmo se-
nhor, entra imméd1atamente . em 
di cussiío 1 e é approvada es a re-
dacção, indo a copiar-se para. ser 
enviada á Camara dos srs . Depu-
tados. 

Comparece o sr. Camillo de 
Brito. 

O SR. PRESIDENTE: - Nada 
mais havendo a tratar-se, designo 
·para a proxima sessão a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

Até ás 13 horas: 
L~itura da acta, expectierttc, 

apresentação de pareceres, 11proje · 
elos, indicações e requerimentos .. 

Segunda parte 
Até ás 15 horas: 
l. • di scussão do projecto n. 12, 

da Camara, concedendo ' licença ao 
sr. dr . f~ a ui Soarrcs dt! Moura, 
pres iden te do . Estndo. 

Levanta-se a ses ão . _ , 
AC1' A DA 5. • SESSÃO, AOS 23 

DE OUTUBRO DE 1923 

Presidencia do sr. Ribeiro de 
Oliveira 

(Vice-presidente) 
SUMMARIO: Acta. - Nota pre-

sidencial sobre o estado economi-
co e financeiro do paiz. - Djscur-
só e requerimento db sr. João ' Pio. 
- Dectnração de vóto do sr. Pas-
sos Maia. - Feitas· tivres . ..L!Dis-
curso e indicaÇão do sr. João Pio ., 

"1 ' 

-Pr.9Je~to ,n · ,),?, ,pa G~tnara, .SO· • Sl\be ,, cnca ar e r~ 1\lv r tnti 
bre h c ,nça . l\O .Presi.d~nte do Esta- difficuldaêles. ' , ,.,.,, ''mr~s ~~s 
do . - arecer da commisslio -

· rdem .do •dia. · R~qu~ r! . ~oi. , . O c·S~ni\~O f ~Qpsln· 
•A' ·doze hora , ·feita a chamada ta · ~a 11l 1 t~gr lm "te tfí\ry ç'rJP.to 

·•a ham-se present s os senhore~ ,nos ""' npes e. se jmpo,r pte dphp· 
t·Hibelro ·de liveira, .. lympio Mou· rp ~ 1 to, q~e será1,Rara .o ,fpturo ~O· 
• rã o, . ~lber,tino .• .~:ummond, Gabriel .~o que,,.4fll ~arco , JTi illi ~rlo na s~n· 
Sant9s, 11j . • !Montandpn,. Camillo de a glorto a do n.o ~os de tinos, , à o 

• &ito, uL vindot Coelho, Xavier Ro- pé do qual o. mu1 ~t ro o;gujhosb, 
1lim, fu940I•f1ip, A.lv~s11pe1 ~epto Yi- c?dntente .de J 1me mo e envaldc· 
1• ira uMf\rQ!W,S, .S!Jsi)io de Ma ~· ct 0 do . eu homen , numa visão 
u)IJ~~.~. !fr~üo . Cptão, ,Simão gda Tro peobva. ,do IJ>a' ado, sauda-
.. ~~ IJ]la, M,oreira da qoc}la p~ !l-' r a memorta ,do sr. dr. Adhur 
• ·os .M,IJja, .Migu,et Lnl a' e Pericl~ r B,ernardes, b,em_dlzeqd~ o ,aqueUc 
.de ,M.e•lflonça, faltando com caus, que! ,num momento.,plfho•l da .. vida 
,pllrticipatla' o srs:. Getulio (1,~ ,naclpnai, · . .IJonrQu , e .Çilgran.de'l u lo 

~ ·Carvalho, · Miranda· jun'ior e Djog · n~me : QO JtBr~ 11 •• e !.~o~ret,y,c;lo11 o , ~;~e 
'de Vasconcellos e,' sem ella · 0 ' Mm11s q~r,;).es ,.(trfqito lt,bfl!fll •. MH!f:J 
os mai senhore : · bçm,l) 

Abre-se a sesão. 
E~po~içqo ,,do sr. Pr~flc/.eflle da 

O SR. 2. • SECRETARIO procetd R~publi~a, a que se . reie're o orâ-
.,p .. leitura .da, ac,ta· ~a anteceqen.te dor: ' ' · · ' 
'.'.~~~~~ ~· em oo~e,rvqçõ~~. appro ,A e)~bP,r,ação . q~~ . Ç~'IJWtll os, pa-

, So.Qre a. llJ ~Stl pão h a expediente . r~ 1 Q?~ '. ·,a ,tx1g do ~· "p1a , r~K>Jda 
• ' · . , Yl~ta , ~c . olhos .89.b.re . o,,1ffiQ!lleQio . .fi· 

11Nola· pr.osidencial sobre o estad .. urtnrtl/1'1.11 do p,a1z e ~,bie. a..a.cç_ão _do 
.. ecorw(Tlico .. e .. financeiro · do . paiz gú~-two oestes. ,J I ..tm.e~s d~orri· 
·o ~r~ ... JOAO· PIO: - ·diz . qu dos, 

Jodos os senadores terão com cer Çresc~ .. d~ .. P.pll'to a n~óact~ de 
· teza · lid~ a brilhante exposÍção e~ ~ynthese <ta s1tuaÇão, ' deari'fe"<le'' in. 

que o•sr.•• P.residen te.da ·Republica · f( d f , • · 
.Jatlijlysqu,.,: J:!Or t. J11iur~o, o .estado fi· JUS I ~ca os, él armes prod:~zidos por 

o lo' .uma <lepressiio aa táxa Cambial 
.r;#líl.ll,Ç~.rq e .,,~qmnmi.co po ,,J?íliz, elle · · 
.•. ue ,1ha . ..,en IPIIdO ,toqos .os esforços .. ~exia .· Ç,Gioso .ri[P.C,tír~t?<Jo~ _o a 

para salvar a nflç~o po abysmo meus antecessores o teem qito-
.. em ,quE: ·PR4eria. re vaiar, , ROr c ir- que a, prec?,'rie,~~,de qas ·n~sas fi. 
• .C~Il}~fJJQCla& ~>' ~mas, si ,lhe 11ão açu- r)anças .. reei~ ma. a at~el\ç~o .~q Po 
. di~~,t'm a t.ernP,o. <ler ~·.eg1slatJvo no sentido s;te çoopç • 

"
1Realça o alto valor drtquellc do- r ar çorn , o Ext!cutivo 1dla' rêducção 

cumcnto, em que s .. ex c. mostra o pa~ ,:despe as publ(cas,e vou além 
seu acrysolado patriotismo o gran· - no sentido de forçar a 'l~mjnis • 
de · inter.esse com que e;tuda as tr~ção á economia. ' 
quest~es attinentes aos publicos 

. negoc10s, e a profunda noticia que Como candidato, co,nhecepdo as 
tem. do ass,umpto. .diffic,ul.d,~.d.es . de ·u~a . P~lit1ca , de 
. ~· · ·.11lém , .àisto, .~.uma prova de real .equJIJbno ?ççamenta·rio, ~i~e 

Ql~ao . ~ acer,tada a~.dou ,. ~ . ).laç,ão, e na , J))mha pia qfor!'la. que ·~seri~t f a 
'• rm~~P~AI.\l~lte .: fY\I(l!IS ,Oer,aes, CS· ?:er . Pr.om~sa. ,va ,, a~%míllr .. ~ue, 
, ÇQ~Iwndo s, qxc. , paraJi t\IJl,OOÇar il ~e~ d~so~g~Jl!~a· r ~~vi~os,~ ,J?,u~h,ços 
1 (\a.ij,pq-, ~$~do. ,lllPI pe.nsave1s ao ;~nparelho ~~mi 

O , - • t ' I ' T;. [' I ~ f ) I , • .•. · ~vç ,ç]isa . e~l{O tCaC? ~911sta11 dos m,s r<HI,V,? ~Aem1 al:l~r ~o9ar,.,o rps, 
. ~f.l(la~~ . dq , Sen,ado, • ~?mq \'11111 , ~x. •n1ecessapos ao ·no~p ç,~·escent~ ,pto 

. ~~WPlQ. çlíl ,çWagem, ~~J.V.ICa, .aa serJe, .gr~or.seja possjvet tefll vrri só, pé. 
IJI!de., .~a. ~~ tníl ~9m ,,Qu~ q ~;minejro · ri!?Jdo .. ct(gov.~r~o;·. aJ1c~·.· ~~.~ ~. ~~~ 



. 38. 
·ja<lo é{fuHibho da reccit, com íl 
dt•& pe a•:. 
1 Apontei, então, algumas rrovi· 

'de'n las que me .pare iam acon .• 
"'Jhadas para diminuir o deflcit 1! pa-

ra augmenmr, pelo novo dbenvol· 
'vimento economico. a recei .1 publi-

' ca. 
·Não tenho do que me di:!dizer, 

, ma$ te11ho que dizer () que, <Jm ob ·• 
. <liencia, ao ,programrna que me tra· 
·,'Cei, tern ·10 meu governo feito m I I 
ineze , que podem parecer longos, 
'nias h a renlida<le são um curto e'· 
• paço <I e tempo para remediar effi. 
eazmente a no sas difficulctadc~ 
,'ccumuladas e naturaes, ~m nm 
paiz cuja ancia de progresso nf1G 
.pó de e ta r em proporção com as 

: possibilidade de realizai-o ~eill 
'gi·aves compromissos financeiros e 
incontestaveis encargos tributaria . 

Era meu <leyer, ao assumir a alta 
· a<lmi·nlstração da Republica, pro. 
·curar conhecer de modo exacto, as 
respollSabiLidades <la Nação e ~ 

·.recursos ·dO seu Thesouro pa.ra !,1 
zer-lhes face. 

Dahi os dados que a direeção do 
Thesouro Nacional forn eceu ao mi. 

· Ítistro da Fazenda e que reste me 
transrnittiu em exposição que levei, 
em mensagem, · ao vosso wnheci-
mento, em 30 de novembro do anno 
firídó . 

Conhecida assim a situação, c 
'meu gOIVerno, fiel ao seu program-
. ma, traçou a sua dir•cctriz d~ rrs-
tricção <le despesas e a d ngoro-
sa arrecadação e fi sca lização da 
receita. 

Foi por ;sso qt.ce o governo resol. 
veu, ·no seu i.ncio: 

1. • levar ao conhecimento do 
Congresso· NaciOJtal a situação fi -
nance-ira em que nos a.chava1111os, 
afim de habilitai-o, com o seu PJ· 
triotismo e competencia consti tu. 
cional, a cooperar com o Poder 

-~~ec utivo para a <lebellação das 
di.fficuldadl~S que 110s ator.m e-ntam; 

·. · 2. • fazer na -administração puhJi. 
ca ··a mais ·;rigorosa economia, o 

qul: e tem con ·eguido, graça ' 
ord •us neste sentiu executada p r 
liJd · os rnlnistt!rios, inclu i vê · c m 
0 aprovclra pt •nto <ie addid · no 
preeuchirn~nto de vagas c.m c.arJlO 
publicas, facto qu se verificatá do 
~~xamc aos qJroximos relatorios e 
document0s ue os instruem; 

3." tomar as ma i efficiente me. 
ciidas para qu a contabilidade do 
Thesou10 fique em dia, permittlndo 
no governo um rapido conhecimen· 
to do balanços da r~ceita e aes-
pe a de cada ex rcicio, como con-
dição ·de uma ·egura politica finout-

ira, trabalho já ernprehendido 
ob os mt>lhores auspícios, como 

foi o balanço do primeiro semestre 
rl r.. teanno; 
4." pugnar p la verdade d orça-

mentos da Republica, par a o que o 
ministro dl Fazenda organizou uma 
commissão comvosta de membros 
Jo Congresso Nacional e de fun~
r·ionarios compctent~ de cada ffil· 
nisterio afim de bem . examinarem 

I ' as prl' \'i ~(:! S da .receita e as v~ r;):r:; 

da cespe~a. sem omissões :: ~c :r l 
deficiencias, que .são a cau a de 
uma fal a e perniciosa apreciação 
do orçam nto da Republica. 

Impostos que não podem produ-
zir a r·enda desejada não deviam fi-
gurar com tal renda na receita, c'o-
110 tem acontecido. 

Despe as certa , deorcta!da pel_o 
Poder Le~.rislativo, não llOdiam de1. 
xar .de ser mencionadas na propos-
ta do crovcrno como se tem feito , b , 

Dahi, qua.nto á despesa, um au-
gmento a1>parentc na proQpO!>ta, au· 
gn-:ento que exprime uma situação 
rr.al . que o meu governo encontrou. 

Poderi:J , nesse augmento appa-
re:lte, citar a incl usão de verba pa. 
ra a melhoria decretada de venci-
mentos ode funccionarios, para · a 
manutenção de re colas subvencio· 
nadas nos Estados do Sul, 'para: a 
re:tlização .de sNviç.os contractuaes. 
etc ., cujo custeio •era até então 
fo!to 1 o-r creditas extra-o rç.amenta. 
r.ios csj)ccia:cs ou ll:xtraordin il-rios' .. 

, . 

1 

Além di s . de accorclo c 1 n 
téchn lca d·a feitura d orça~ncnto~. 
procurou o meu governo dotar a: 
v~rba da de pesa ordinaria com 
ns quantia reahnentc nec sa ria. 
cujas deiiciencias t C'm ido cobe~ 
tnll por credi tos supplcmcn tares, 
que si illudem 11a votação dos rça· 
n entos. não encob-rem o de/icil d 
cada xercicio. as im insinccrame:' 
t~ ma. carndo entrP uma raccita 
optimi ta e uma ·de pesa abida. 
mente inferior á verdadeira. 
. A vantasrcm do oroc . ~n a de- f1. 

elo co~1. istc em mostrar aos lcgis: 
l ~dor?s a realidade da ituação do 
The. ouro, p:ua que clle vejam que· 
é. preei o ~rc trin gi r a desp sa ao 
minimo neccssa·rio, ·obra para c 
qt\11 contará com a decidida coll a-
boração do meu governo. 

4) Velar pela rigorosa e honesta 
ar~c-:a dação dos impostos, comba-
t~n~ çm toda as suas fontes a es. 
c~ nda l osa evasão de · rendas, pJr ~ 
o que adaptei medidas . rvcras n· 
e colha., remoção c destituiÇão· do 
funcciona rios fi cacs. 

5) Auxi liar o des nvolvimc.nto 
cconomico do paiz, como base un i· 
ca de sua restau ração finance ir a, 
para o que o governo adapto u. en-
t'rc outras, .<ts seguintes providen-
cias: ! 

a) orover na medida das possibi-
lidad'€'5 actuacs e com n pre!'tcza 
oossivcl as estradas õc. ferro Cen .. 
trai <lo Brasil , Gre<~~l West·~ rn e 
No-roeste, cto indispeusavel mate-
rial para o transporte da produ-
~cão; 

h) melhor:tr as con dições admi . 
tti !'t ra.tiva~ do l.lnvd Brasileiro: 

r) fund ar o Banco Cr:'ntrnl dr 
Emissão e Redesco-ntl}. ferhando a 
norta ~!' r mi !'sõe~ 6o Thcsnnro. 
~ hrincl'l vf1 lvulas á circulacãn do!' 
depO'!' itD'!l ha.ncari o r nrrmittindo 
:rrn ncl(' <ex tcm;ão ·de rrediln· :'1s in -
ctP ~ tria s do naiz. 

F.rn r·eb r.iio ao~ tr;"Jnspo-rte~ fer-
roviarios, if1 o governo nrovi•rlen-
ciou quanto á E. F. N()rqcstc c cs-

tá providcncip u,d _quanto á C ntral 
do Bra il c á Orcat Weslcrn. 

fi# I . ) 

111 rclnçao aos transporte n) ·~ 
ritirnoo fl•vi acs. a ca.rgo do Lloyd 
Brasi leiro, o go·verno va.c, como 1• 
prin<.ipa t interessado na empresa 

h todo os a~ pecto., IH>:rrnali za n~ 
do erviço, de modo a tornai-o 
e!ficieute em .·novos c contínuos 
enca rgo para o Thesp uro. . . 

Qt:anto a() Baneoo E!11•· or, r.stá 
funccionando nos rigoro os molde 
de . \Ul crenÇiio, nem o governo con-
sentiria que fo. sem de vil'l'tla<lo os' 
f in da sua c reação-o · que geria.' 
Ulll crim I que Jl áQ commetteriaJ11 ° 
o governo c admi nistração do .Ban-

• j co . 
fac to mais 1mpressio~a11 tç pa-

ra é\ ~rande 111assa C p fa todfiS as 
cl as~es productoras ê o ~a dcp~c !i
. ãn cambial. 

fio ha corno procim1r sua caÚ-. . ' . ' sa. {'!111hora outros fadares . ro. S:) l~t 
n·rll a influir sem decisivo effeifo, si- · 
não as reiaçÕes de creditp e debitos 
da balança intcrnnciOI,tal. . · , . .' :. 

1 Factor.cs de dcl.Jito, alf!,lll,t!{. per-. 
manc·.ntcs, ·alguns transiforios, al-

. í!l!ns act1mes ou tros remo·tos-- mas 
co'm cfft;i los nctuaes-ahi estão, á. 

, .' ' I vi ·ta ·de tocl ns os qu·e co nhecem es-
te•; de l icado~ asimmptos . · 

·Não t~ lm~~i vé l. · 'oo r exemplo . ~ 
re!1<ltriaclin de · cap,itaes· çxtràn~ei: 
ros i•nvestidos 'n11 estrada. cte · fer:· 
ro Auxilia.ire c Rêde Sul Minei.ra; 
Q\1~ consti tuem, peJas encampações 
fe'tas. Í1m saque' imprevísfo e '.ex.tra ~ 
odinario contra 'éls -po!isibllidades 
nr rm.<tes do mercildo camhi.al e · ç~ni 
;1 na!t.1ral repercussão ;em .. annos. !'C-
r:cinte~ ~quçll as <' ncampações. Não 
(· oossivf. l clesconheeer QS encargos 
de acouisicão de vulto~a somma 
rle IPatc riaJ para g-ralldC'S empre-
lr; ndimenfOS .reaJi za~~os e em pnda-
mrntn. 
· Nr o ~c nócl.;o d"i "r •I e leva•r en;, 
~~''11'1 " o:111 ~ '' "' ittro!l rle novr.~" 1'\tn~ 
' '" "rl i.,,"l ~ . ,~, Unift" . ri~ Prr.fei tur[\ 
,, . ni~ tricto Federnt c dos Est:~doSy 

influindo sq12,rc . a taxa· c:\lml>i·ft f..·: · [ 



' 'A. ~ent -se' ·a ta"es fattores d~ , c) ' ~entessa nbt\1111\es d! empre 
d;~tto, ' rl~~ · 'i1úrt1et1!do , os com! sas prlvadà c de pàrtlchlk • 
m~ns oH t~t s; ds' q I! r' tlllam .E 60 .00d.odb: ,. · · · · 
d8i,, tuta't re~ r ão dó st'dcl< da va. ct) rt:em . extrâ'l:lrtfinarra r Jl 
lorrzfã <lo caf~, que gt~~rante o em t!l! pela União ' (·resgate él/11t~clpa.do ' 
~;e t ~~ d i 9. 000.000, cujos ser- de Ht~lo.:r ex •rnos e' encartt~aç-õ. 
vrÇ<> d .Jutó ~ amórtlzaçlld /lo pa. no·S l), r. 9. 100.000. 
~o , .P~.~ vend~ pa.rciaes dó refe- Tota~. i 4ti7.390.000. 
rJ<lo stock e, não será difficil encon- A somma acllt!à' rer ré- apenas· 
tr.ar, as c a~ ~s da baixa na nossa á pa•~ f ivel, qUe pó de er de t~r
tax-a cambra~. , mi\üoo~ corri ra!lgútna' approxirhtt~llo; 

O g~werno teve nece sidade, paiTa ha mtutas oul!l'a paJfdellà , porém, 
defender o producto, de retirar do qu·~ examl.l1htrérhoo .ma táTde. 
f116rcado um oonsideravet numero I Em contra partlda, c~mb eJlt/a-
de sacoas d~ café. Sendo este pro- das de .o.u;o no f>ait dUMII1toe 1> mes-
ducto a• mar Importante fonte de n o pertotlo, ha a notar: 
ca·mbiaes oom que abastece o mer- 11- Entraod s: 
c~do pa.11a as sua~ 11ecessidades mo- a) VaJor da no a producção ex. 
n:eta.nas do extenor, é evidente que portada, :. 3~4. 77ú.QOOl. 
aJquella fonte se re tr.ingiu po.rque b) Proklucto· bruto de tud'os os 
a letras do oofé Joram subtrahidas empr.estimoo ·rea.l1iados pe a Uniã~. 
á praças para serem remettidas pel Estados e pelâ P'tef~tum do 
dlrectamente aos banqueiros 'em R,io, ~ 39.000'.000. 
\litrtuxie do contracto. O que tudo som ma, . . . . . . . . . 

E' certo qjje a entra!da do- ouro .E 403 :770':000 
producto <!o emprestimo de ..... ' . Assi:m, a palrcetfa do deflci( deter 
i-9.00Q. OOO, beneficiou o cambio rn 'n'avel com aiÍgtfm'a Jéllpptoxim:rçâ'o 
m~ tad b nretf.itio fod feito ás taxa~ foi ode 
doanno~emprostimo,éom prejt~ i 437 .390.00'0-i 403.7'70.000= 
zo natuml·e manifesto da taxas do $. 33 .620.000 
OOI1rehl1e a!ll·no. 

Sendo suJp&r·ior a 5.000.000 o nu-
mer6 ISaiCcas de café aldquirido 
pelo gove1111o, não podúa ~ixa.r de 
ser grande a. influencia. da opera-
ção sobor.e o· cambio, 1110 sentido da 
ba~lxa, operação qt!e, eJevalfldo as 
taxas no .anno rdD emprest~mo fel-
a ba<bc,a1r qu.a:ndo o café pas;ou a 
ser Vlendido sem f.01rnooer cambiaes 
aQ llJ'erbado . 
, 1t~lh, do~ss,o, o deficif das nossas 
901J~éll$ ipternacionae.~ no p~'riodo 
1 1.~~ 1 922; àss.im pó de seJJ' d~t rml~ 
nardo : 

r--êomprom•issos de pagaMento 
em ooro a 'que nos ob.rigámos: 

a) Vrulo.r cl'<1s mercadorias impor-
taldas pelo· Bm il, i 312.290.000 . 

b) ServJ~ noTmai de dúvidas e 
~~o pa~a:mepto de pesgoa•l doa União. 
oos E&tarl'k)s e dos Munidpi(Js, no 
Ex~ri'ólr; I 5'6c. OOo·. 000 ~· 

A outro parcel·la, ij.sto é, o Bnvisl-
vel, que é enorme, não póde ser d!!-
te-rmialaidla com trunta egurança. 

Ha, por6m, .a wm>iider.aor os se-
guinl !tes elem~ntos que a co.mpõe: 

a) D.üff.e.rença entre o pr.odtlct1> 
bruto e o liquiido d!os e.rhprestithos 
externos, ma.i ou menos, . . . . . .. 
t t.OOO .OOb. 

b) Compra d e ouro das ·rroo.sas 
minaJS, cujo ;pagrum·ento fo·i f,el-to 
em Lo111dr.es, a,dquill'imto d gov.e,rho 
ca.mbí•a~C.s ·na pr.aoa e gurundáltdO ~tt
ro inactivo na Canxa ·de AunOirtlza· 
çã·o, cerca de .~ 41.000 .000. 

c) Va~o r d~ méltâ'dbol"iias enttrt~ 
daiS pb1' contraban1dô, ~~netudo na.s 
f.ron•te1r:as dtl Sul, nüncà tn 11100, se~ 
gund~ oa.Jculos (leitos até agura, 
de .1: I .000.000 . 

d) Resgate de parte de suas· 'diVi-
déliS externa·s p-elos ~oveTinos1 de· Mi-
na·s 'e 'do E15'pUi to• Sa11 &, ~: ?. • 
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e) Rem 'll f itas p ta colo-
ni'<l exttdn rei ra , p0~ conta da 
g át\de quetl da Hra, do udo e 
do frartco, em 192 , ~ ? 

f) Rem a· feltu pela Colonia 
Italiana, rn 1919, quando foi aqui 
tomada p ta colonia l!'espectlva 
grand prurt do mpnestimo ~ ntão 
la'11ça<lo pela lta·lia, i ? 

g) Compra de mMcos, em virtu. 
d da baiJ.:ia d ·, avJtlia:da em um 
lnquedto feito n bancos da praça 
~ I .QQO,QQO, 

Como se ~ê. não é po ivel de-
terminar com cxactidão, mesmo 
muito relativa, a importa11cia de to-
dos os elemento mcnciot1ados, afo-
ra muitas outras imperceptíveis. 

Ma.s, <!rn · ta do exposto, póde 
se ter .al>Solt~ta certeza d que o 
deflcif real excede de .~ 50.000.000, 
Isto é, de mais de 65 •1• do valo·r 
a11nua1 médio de toda a no a ex-
pQirtração oos ultimos quatro annosl 

Ha• a ob ervar mai que o gover-
no actual teW! necessidade imperio-
Aa e · inilltldi~e l cte pagrur, no cor-
rer Üb aq1no que passa, ... ...... . 

13'.000'.000 (S q,OOO .OOO do café 
r. mais i 4. 000.000 da letra •a res: 
gatar), pagamento que tendo de 
ser •feito em prazo curto ainda mais 
contril:iuiu para a d:epre são cam-
bial. 

O pa1gamento •das f. 13 .000 .000 
referida!\ deve er addicionado ao 
deflcit de !i 50.000 .000, sornmandn 
todô o deficit cambial até hOJe~ · 
f ti3 .000 .000 no minimo. 

Deantoe <da ~tuação, cuja aggm-
vaçãa em faoi1l de pr·ever, e dada, 
sobretudo. a xi~t·~ nor. ia do compro-
miss·o de i 4.000.000 do Thesouro 
para com o Banc-o d<> Hrasit. que 
conta·ndo com o eu resgate no 
vencimento. ~obre clle fizera sa-
quef; par11 o exterio•r. deliberou o 
Qoverno tomar ainda as seguinte<; 
providencias: 

•a) r rvar oara o Thesouro o 
~a l es.J()two do irntJosto ele importa-
ção,, ·abolindo a praxe de converte l-
os em papel 001 fav.or de terceiros, 

para ha.billtar o g<~>v~rno oom•OI nu 
mcrar.io, ouro, n~ce tio 100S seus-
c ~llt)ro.mi sd , sem.eentrnr•no mer-
cado c'a.mbial'. '~ · IIL'' , 

b~ envia r bmi ario de ua con.fl-
nnç:~ á Europa para a sentíl1' meto!\ 
de conjurar o mal, mão grado ' ~~ 
clifflculdade de mercado monetano, 
no mundo•. 1 

E se emis ario levou ta.mbem a 
incumh noia de promover d~tas mo-
dificações no contracto de ..... . 
0. 000.000 .esterlin os, par·~ o café. 
J·eito ,pa ra liquidar a operações 
de maio r prazo, dw. tinndas á com-
prn do cn,fé. tal contracto encerra-
\'a duag cJ.au . ulas que ao governo 
par ceram onerosas. Uma delln5 
prohibia em absoluto e ' 'Cmqtianto 
houvesse um titulo da divida em• 
c·rculação. i to é, por déz annos, 
toda c qualquer operação de defe ... 
ga do café que não fosse · feita·lpor 
intcrmcdlo do' ·~comifé11 UI' ' an~ 
tes. de uma ca a commissaria que' 
o rcnresentava. ' · · · ' 

A outra clausula estabelecia q~e 
ó depois· d de11 annos podi·a: o 

cmnrl{lsti.ml> ser ·resgil ta{.)O; fican• 
do {) producto das v,endas ,do ,café 
depositado em poder. dos bànquei ~ 
ros pa<r.a: ser applicad.o a,o re:;ga-
\. <la divid!.l em I 932 e pagando 
o Brasi l chtran t e ~ · tempo os íur 
ros de 7 112 •1• ao anno, quando 
r.ecebi.a apenas 3 qi• ao anno, pelo 
óeposi to do dinhei•ro proveniente 
das vendas. Taes clausulas n ~o PP· 
é.\am subsisti.!'. ROr • prcjudiciaes 
iJI)S inteneRses ·do paiz, e o emissa-
r:o foi a Londr·es pleitear . tam 
bem uma aJte~ação contr.actuat n~s-
ses dois pontos. · , , 

Levou o emi ario, como cre-
c'len cl.r.•t:~s .ao.s nossos banqueiros, 
além d.~ !liPregentação dó' v.overno,. 
a· olatafc-rma com que tra.cei o pro-
Q'fÀ ffin1R tW m' 11 Qov~rno emt Mi-
1\HliS ,11 os (! tlJé,lt ntEm~ os •so I) e a·' · x eéu 
cfior (!~e< pr~gra'ifnma, l la' JP'IatllffO.O. 

'"~f\ ' C'Oifll o•ue (} r <Oa·ntdi'c:lruto 1 i :·~re 
•s~d'encitv dl<t RepttWioa• e •1ou.bros 
~liemten.toS·' qulel ptJrtni•ttiam; •julg~ 



842' 

dos · proposltos do governo na di-
recção do paiz. 
. Que andou o governo bem in pi-

rado e que a providencia foi prol'ci-
tosa IJ'esulta dos telegrammas que 
se vão lêr. 

btwquclro e pcrmi ão The ouro 
l11glcz (ICOnselham a acoeltar deante 
da incerteza rtuação aqui. Logo 
tenha ua propo ta <lontlnuarei. 
Penso semana proxlma chegar so-
lução fJnal" . 

Hoje o 13ra il està livre para cu;. "L.ortdre, 31-1-923.-Ag ntes te-
dar, por si( da defesa dto café e hu- legrapha·rão directamente proposta 
bilita.do a lquidar, em a demora possl~ l a.c tuaa roome&Jto. ~on 'de-
dos d z an11os, o empre timo de no- 't 1 · la tt't de ~-
ve milhÕes: que até o fim deste an- ro acOl% av.e' prus pe . a '· u ulll-

, prensa hoje pensei não obter pro-
r~o po{!eremos . res~atar. For, sem posta alguma. Que tão divida ln-
duvrda, uma .v·rctorra a.lcançada, pa- I g-laterra aos Estado Unidos do 
•ra a qual é JU to sa lienta·~ a boa No rl~ ameaça fechall' j~1 teir·amentc 
vor~~ade dos JlOS o ba•nquerro · I merca do jà difficil devido si tuação 

Sa? estes os telegrammas· supra política européa. Espero obter uma 
r.efendos: bo.1 solução para centrado café, 
"Londres, 24-1-1923. - Dev,do au- p is tenho con eguido mocf.ificaor 

sencia Hoth child só hontem pude bastante idéa dos banqueiros com 
obter prim ira entrevista que durou minhas expo ições escripta e dis. 
dua horas. Auctorizou-me a asse- cussões". 
gura<r ao governo sua maror ))Jil 
vontalde e sympathi1a, po-i tem 
aK:Oll\Pil!nhado seus actoo com ial te-
r e e pensa que um !-'residente 
que assim oomeçXI tem do~re it!o a 
::to Q auxilio. As condições euro-
péas são difficeis, mas vão e tuóa-r 
a propo~ta co.m Bar.ing, Schr·aede~. 
Isto quanto 1(10 credito para feverei-
ro . Quanto ao contracto de caf~ 
prometteu remover as difficuldades 
que es'tiverem .ao akance '<los ban-
quei,ros, m.a neste particular só se 
e·ntr.ará sexta-feira pr<>xima". 

"Londres 25. 1-923.- Pelas con-
versas hontem e hoje vejo possibi-
lidade obter 3. 000 .000, sendo .. . . . 
2. 000 .000 pagav.e is à vista em fe. 
ver1eiro e 1.000 .000 em ma,io. Es-
pero alcançar jmos 5, commissão 2. 
Reembolso pelo saldo de lucros do 
ca,fé caso esteja, <:om<> espernmo , 
vendido todo ou quasi todo ·até ju-
lho. Ca'SO contrario, liquidaçãq até 
31 de dezembro . No 1estado aCtual 
do nosso mC'J'cado •acho muito boa, 
poi1s mesmo n~ hyhpotese pouco 
provavel de não· ·liquidação <lo café 
adia difficuldades pr-ementes para 
melhor 6poca. Ag~ente!l' ·affirmam 
que n1este momt'nto semelhante ne. 
gocio exige · delles grande esforço; 
e.si <::hegarem obter accordo outros 

A missão do delegado brasileiro 
encerrou-se com exito, g11aça ao 
qual c a recursos obtidos no paiz · 
(){)de o The otfro habil.itar-se pa,ra 
cumprir suas obrigações urgentes 
no exterior. 

No que d·iz respeito ás '<lifficulda- . 
des financeiras e ás difficul.dadfs 
cz,mbiaes do momento, foram estas 
as pro·videncias que o governo jul. 
g.ou dever e poder .adopta1r . Si, en-
tretanto, as Commissões de Finan-
ç.;o tdo Oongr<'SSIO tiverem outra.s me. 
d;ém a str gP.·etri r ou o Cong<re o 
ou~ros remcdi•os a r.eceita1r, o g()!Ver-
nn esta,rá prompto a elWl!minai-'Os. 
tão si.rwcramente empenhado está · 
n ~ ·debellaçã.o ·da orlse : 

Não podia o J!Overno pensar em 
:>JJ;ll)fl rar lé\.rti.fi<Oialmente o cam!J.:o. 
''mQne oonsioder.a essa pr>atioa ma,is 
furH"St:.t d0 que a prr•onia b-aix-a e 
o·1rq.ue la111 ça rá o Thesouro em 
:t\'!~nturas . 

Tamhem não CO·J!itou doe emr>re~
til•no externo com o· exclusivo hntu:i-
foo de melh c1roa.r o cambio, por ,iuJ. 
PJ•r eo.~sa ootitka pe11i.gosa, sobretu-
do (>m um pa.iz de mot<:!da Soui~.itl ;~. 
cr·n~tatnteo n.soi,llacõ~ ~ d" ' sa·ltdo~ 

, desf.avona.vcis n,, balrunça lnt.elilla· 
' domai. · · ·, 

f 

W · 

· P r ultimo, 'não devo e.ncenm.r 
ta ex · ição se.rn acoonh.lla!J' que 

a Pretcitura d Oi llrJcto Federal 
muito oonoorr para aggra.var a 
situação d Th uro Na iooaA, 
sobre o quad pt~ ~~ tantem nte 
na su tentação dos to<urg d ua 
divida. Aknda agora, n ta piNl SC 
de gr&rdes apertur.as para o Th -
souro, teve elln na immilncncia de 
não fawr ·a provi11ão de fundoo ne-
ce M'ia ao sorv.iço de àmocrtiz.1ção 
c juroo de um .de ~u empr timo 
extemos, o que teria succedt® i o 
Thesouro ·não ix.. de paga,r di. 
vidaiS uas pwra OCC'orrer o cr~ito 
do mun.icipio por el lc e:ndwsado. 
E' pulJI,ico e not<Yrio que o orça-
nYe.~lto da P.reroi tiJlra v,ive com uma 
dCspt'fSa uperior. rem muito, á sua 
receita, que não póde ba tar á sa-
tisflação d!o6 IS'ellrs encargos. Em 
menS<Igotll dÍII'i~a ao C<Yt15elho. 
já o ~refeito ch>(lfmou ua attenção 
pa'Ta o caso. mas nenhuma provi-
denoila foi tomard'a até hoje . E, co-
mo, só agora, fO'Í de 11.000:000$ 
o soorH.icio do Thesouro, devemos 
rea!lça·r o facto e lembra:r ás Com. 
missões a corwen.ienci~ de uma me-
dida que i,n1tegre a Pr.ereMum na 
possi hi~Jdade de sa~ isfa1JP.It' por sl 
seus enoc11rgos ~inanceitl'os e liberte 
o Thl"SS!uro Naciooad de outros sa-
orffic.itos. ta~IVIez ~nsustenta.vetios para 
o futuro. 

Tié\11 m\!diJdla parece i.ndi pensarvef 
quatn.do se procura pôr or·dem nas 
fiMnças do paj2, e eu faUa·ria a um 
dwer si não usa e desta ltingua-
gtelnt pa.ra oom as Commissões. 

Qururbllo á ma,tenra orQ<IIITlentt~~da, 
iá vos tdilsse a qtte devell'es e i,n.tui-
tos oboo~u a proposta do govtr· 
no . Tudo itttdi(XI -11 n~ces51idla de de 
oortes seu"ios .nlébS dCISpeS'a , que só 
o Congresso póde real.izar, pam o 
que contará 00111 oa .oollaboração do 
gu.V'..'IIIlO, que outra cous~ não ti~
&Cj.a ·sinão desafo-gatr a si1tuação-
pa•ra ql!e O paiz possa prO!;!'if!dir . 

Pre:•JSamos ntGH"mllé\•r ;.,ro" is.ies, 
dcsdP. :à. para r ~tomamros ~m . . . 
1~·..!: o: •f :•nJ.L•nto da amo t,,;aç~o 

funding de 
1914 d~x011 em . Só o 
serviço da divida xtema n cu • 
tarrá 0.000:000$, aMualmehte.' 

E' prutl!11re considcrrur amda que 
a ~ r ossa rereita, papei, More<:a<lada, 
t m ido <a té hoje in f rior a ... . .. . 
600.000:000$ e que a nooei ta, ouro. 
oatlcul'lllda crn 80.000:000$, produ-
zirá ao cambio achlnll ..........•. 
400 .000:000$, ou ja um total de 
um m~hão de conto , com quaes 
ter~mo de fazer face a uma despe-
a que tem sldo, 6 com o pessoal, 

de 5 0.000:000$, com o ma:terlal, 
d 250.000:000$, oom o serviços da 
divid'a, de 450.000:000$, e que é 
repr cnt.ada por um totaf de um 
milhão e dure11tos m'l conto . 

Se11ia paora desejar que, ao menOâ 
ror 13-lgum tempo, não se projectas-
se despesa nova, S6l11 crtação de 
uma reooita carrespon.dente, pois 
só assim mall'chaii"Cfllos para o equtl-
librio n ece.<~sario dos orça.menfo!l e 
pam a satisfação integral d06 com-
promissos que affectam a lloo.ra 
na<:i:onaii. 

Palra taes objecti!VOS, estejam ctt-
ta.s .as Commissões, o govf!no tudo 
tem fcito e fará tudo qu.e de si deJ. 
pender." 

Declaração de voto 
O SR . PASSOS MAIA diz que. 

não tendo pouido oompa·reoer ás 
primeiras : ÕC'!\ do Senado por 
motivo de forç::t maior, com muito 
pesa1r deixou de subscrever a men-
sagem proposta pelo sr. senador 
Camillo de Brito e transmittida ao 
sr. dr. Raul Soares, de vQtos pelo 
restabe•·ecimento de sua pred~ 
saude. 

Vem, pois, declarar que, si pre,.. 
se nte, d'aria, com todo ardor e con- · 
vicção, sua assignatura a essa me.n· 
sagem, faJ'IItlu,and'o os mesmos vo-
tos para que bem depressa pol9Sia o 
dr. Raul Soares ,reassumir o seu 
posto e torttinu'ar a prestu •ao Es-
tado de Minas os mesmos inestim1a-
veis serviços que até aqui já fem 
prestado, e não só .ao Estado de 



.fMn , <.'OlqO á Unilo e a t<Xk>1.o 
palz ("falto b.em,· mult~ b.tmt.) 

O Slt. R~i:;SIDeNT.&: - A âe· 
claraç~o do JtOÜhe -enador con"ta-
rá' 'd~ aéti. • "' 

I 

Passa« á 

Â#[~faflla d' parece;es, pro}f.· 
elos,' indfcaçpes e req~ rlf11enfo's 

· F,~l'f~S liyres ' 

0 1SR AMILLO DE BRITO: -
Sr 1111'-e&RtenteJ ntenck> que hão 
dewmo& é.neii!l1rar a presenté ão 
eni t uma meí;flda qualquer cootra 

a carestia <ia• vida, ittténctendo ao 
rectamos da populaçál>. 

Por v.e- tenho i11si tido aqui 
no Sen'àdô ···•por uma ptovid'ertcia 
que) 'si ri o.vtm alllviar inteira!men-
te'1 <1 .,~, podé1 enlfetJa.nto, ntin<>'-
ra,r tmtl puuco os effeltos da cri e 
a.rtua.L ~flro-.me á feiras livres . 

Nb, flnaJf da sessão deste anno 
offerecf1 ao orçamento urna emend~ 
nesse seritrdõ; qUe a càmm~ão dé 
<!lrçamenfu, por' motivo especi'at' 
não poude acceitwr. ' 
'V~ho agoJ1a pedir ao S~nooo a 

a·~rovaçã<Y de uma· indiuação, afim 
«<!• q~e est-a <:ol'})oração se dirija ao 
P.res1dente da· Republica, solicitan-
dO a 1senqijQ dç ,fr~t~ na 1 estra!d•a 
de ferro pél!ra os generos de· primei-
na· ateeelssjijà<f · dé' tiiíaa& ás ferr'as. 

Set 9~ alguns lmmicipios da 
1.,1~t!~ ·~ de o~tros ~eqtrqs' P,rodth 
ctores P.rétend~m ~&á ia~ o'' regi ~ 
111en1 dàs' f~'ras; 'por isso espero a 
~~!'JI~e~ãó' dlt· indkaçpó, qlk' está 
à~im retl1g;IM: 'ru).' rMuit ·b'em; muito '6'~'mif ... (' . 
'' 1/JI ·' · I vae â Mesa, é ~ida· e posta im-
mediabamenre em disoussão a se-
guinfu: ' "' · .. " 
· .. ' INDI€:A'Ç.X.O· 

I· ' 

l·ndlQQ' QUe• Q S nado se dliri.Jil· ao 
sr.. Rrpsidente ~a· · Rep,ullHoa, impo-
b'~J~n4<> a. OQ~ssão · de apatir1ento 
d~ ~res .. J)~ r,estra'd~s .~ ,UQi~o, de 
q~·;gqe,~· I!S··fleiras ~.iMres da, Çllpi-
,tíll' F~e.rpJ, at fa.v.o~ d.QIS' generos . 
}ll.lihJQrM,~ {)~pQS,tQS r'nas. de1 Millfl%· 

S S., 23- 10- 1923. - Ca.: 
millo de .Brito. - J Ao' Pio. ~ 
Pa os Maia. !..... Vi lm' Mãlrqu . 
- Aitredo CatAo. - V•alladttree 
Ribeiro. 

Approvada m -deba~ 1 vae á 
eoreta11a pama e prov · dencilar. 
p «18 

I 

2." I?AR11E DA ORDEM DO DIA 
E' lido e entra em t.• odiscu ão, 

senijo . "!PP. ovado m debnJte, por 
eso11uhmo ' crero quanto oo wrt. , 
1.0

, o egt1i·nte: 

1923 - PROJ~CT N. 12 - Ca· 
MAl~ A 

Concede licença ao s.r. dli. Raul 
~oares cte, Moura, presidente do 
E~tado, e contdm outra~· disposi-
çoes. . :\ 
or Congresso Leg~laTivo do Es· 

tatdo de' Millas Oet~aJeS dear ta : • 
· A1tt · 1.0 

• E' concedi a a!o ck 
Rmtl Soares de Moara, presi{!ontl! 
cto11~tadp de Minlli Gie<ll::res, t' liC.úll fl 
Qa P.a:til ausentar .. se do Est·ado. 
(.lar eiis mezes, paM tratamento 
d,o aude. 

Art. 2.• O · Pre idcnte do E;:; ta 
1 do de Mia\ aS O ;,raes, em. cada 
nnno do perioqo presidendal, te'n'1 
dois mezes ' <!·e licença) da quai ·no 

· derá gOS<'tfr contin'ti:t ~u i\1te11rupb 
mente, tiêando d roga•cfo o :art. !:• 
da lei •n. 774, ~ e 16 de settem::>.·o• 
da 1920. · 

Art 3,• F1i10a o g<MJmo auotolii 
za<lo a abrlr os r~eces arios credlr 
tos Jl81ra ,. execução. go disposto no. 

·a•rt. J.•,. § 2.•, da let, n. 774 de Hl 
ue e~mbr:<> d'ê 1920 e do .Mt. 1.' 
Jesta1 •lei de acoolxió com o art. f• .rfla lei 337, ae 30 de 'élgosto d 
J90~.' f 
·'Art. 4.• F:ica o governo auctor;. 

za•do a 1abrvr ó '·nect:.ssa,ri~ cretlito 
!'J<Iircl paga1mt:lntó de ajuda de ' C!Ú•1•o 
e· d sub iUi 'dp tdaputllldos c se· 
nador. e· .d'elllaJs r'<iespesas n .loa 
p11e~nte ãu ut~rdina.nita. 

Mf. s~v Esta· lai entraJrá ,em vi-
gor 11a dai'a d•a .. sua ·pub)'cação: 

Artt 6.• ReV1ogam-~se as dispo.;;: 
çO~a:. •em r aon ~Jlalr''0.1 

I ) 

\ 

Siita·d S es·da C'!lmam•®1t 
Depubadots, m ·Bello Hollizootc, 22 I 
de outubro <te 1923.- pres'den~e, Até á 16 h'O 
~a· ~ Almcktá IJ' ~&.--&• I • I 2 • · ão t<ki1 projt'Jilt n. 12, 

rettnW, J é B!lfz P. Gome .- da OOmBIM oonc l~i~~ 
1 21• ren.nio, , Eul r· de Salles r.' dr. Rool· Soares de /v\otira, lU • 

Coelho. sidente do E6tadp. 
~ á <lomm' sões r unidas . dP hevllflta lt• 

Oon tltu1ção e jt tiQa e de Fman-
ça. 

U.r.gpncia. 

O R. ]O O· PIO, obrendo wr-
genaln, offureoe e nv;a á Mesa, 
pet~ oomm' • r1Wt1 icta di! F·i-
~Janç. e tde Co:n ti1ui.ção e justiça• 
O.' seguinte: 

P'ft:RECER 

~Cl'~ 'D:A: 6:"' SfSS',!.O,, A<D.S. t4, 
DI! . O).:JTUBR0; D~. 1~2'3 ' 

P'residencia do sr. Ribeiro• d, Oli 
veira, (-vilce~den«!) 

S{!)MMARJ : - A!ciB. - Voto de 
1pe93111 - 1Di9curoo. do. . eva,._. 
aniiOo de · BalirMo • - Ptroj n 
)12, . dal Càm~~m·,. co~.Ji-! 
oenqar.ao s.. dr. ~ Soe.r,es ~ 
Moum, pJeidMte do 1 Estado!; r-· 
o 

As oommi ·ões ,11eunidas de Con- A' i<knJe Hbra , tena' a ciBmada • 
sbiltlição e Poderes e de fàna'llças, adiam~ ~~ Sl\'5 IUbei:-· 
a que foi presente Q ,projecto n. ro <te 0liveilf-a, 01ympio• MOurão, 
1'2, da Oalmrur.a, em que se concede Ml>ert>lino IDvmnmd! Oàbriell'Sazt-; 
IK:ença ao exmo. sr. dr. R~ul' Soa- to&, jl. Moo1llmdon, <Dãmltb1 

dél 
11 de Moura, presidente do Es7a· Br.Jtfu, Xmrier RdKm ~Wnddl C~ 
®, j•á •appro\lad'o em I • diiSOu são: l 1ho; JOãO Pi<>, A~~ de l..eroo8l ·w. 
são de · parecer seja submet#do. a eirill. Marq~. ?er.l0tél dé ~ 

D'ci para 2.• discus ·ão o projecto 
n. 12, da1 Camara, sobre l/tença 
ao s11. dn. Raul Soares de Moura• 
presidente. do· Estadb. ' 

2. I e · ·a!PP~IIeto. ça, B mo de• M!igaiM~és 'Mik 
tMlt1, Pa;ssos Màli.al· Atftedõ Oatfto, 
Simfo tda' Cunha, Motreim> dá R()-t 
cl1-a. Valtaidalrets ' Rlt!leiroi e• FM'néie 
ctr ESoo()a•r, Mll~ált\<tJ 00111 OIWSR' 
prurtliClpadat' os• senhhrar ffiogo de 
V'arsoondellltl5, aet uiiQ dê• Carvalho 
e Mira111da Jun3or. 

Saila ·óas C::omm;€sóes do ~i!naóo, 
23 rde outubro de 1923.-joão P;o. 
-Vwira MrurqtreS.- Levitndo Coe-
lho.- ~1\les de Lemú 101.- F. Es~o· 
tiar. 

A· ·requ.ei1Mm.enro do. mesmo se-
r hor, ofão dirspensada~ ~s f Jr:r:at: 
daldes 1reg.imentae.s· .amm de que 
esse projeoto f.rgure 111a ondem do 
dia da e6'São segt.6'nte. 

O SR.. I?RESIBENTE . .,... Na~da 
maisr havendo t8· tM1éllr~, deslgno 
paM 0 proxoirna essií·o a. 5i!guin~: 

ORDEM 00 DIA 

Primeira parte 

Até ás '13 ho11ars: 
LeiltuM da atta,, ex,pedilente, apr.e-
sen~ação d~ pa~r.eoones, proj~ctoo, 
irtdioações •e ·requ6rimentos. 

~b~--ste a setsdo. 

o.. SR. ~.,• ~EÇR'Eti\RJQ' prg--
~ á l ttUI\il.• ~. @()~, $t 001~ilr 
~1 1Qtia é, . t!ffll obserya~ iJ.ll:: 
provalda•. 

Sobre a. rof~íl o•o,. ~ ~ 
ente. 

F ctllecim~nto · do dPt GJI~mnjo11 ~qtlq., 
dão 

O SR. CAMILLO DE BRITO 
wtn iS'OC~dta r ' itm. vótü di! jiétij· p~j. 
sar :W)o faiJ~imen1f'9 'fie .um m~t~)ro 
wtrtisU-e, f!Jhb- de um:a·· 4âs 11Ulis 'di.~
Hnc·tas trummas' do' sut li! httie1 



:m6ig() deputado proNitlcia4 .c que 
muilto empenllou pefo prog r 
da nrta. 

A farnliaJ VaUaldA , j tamente 
veoomda Em ,<Jdo o E tado, re~ 
rSe!Tlpre d' pr(Sentant ma·i i l-
1ustros oom pooiç de destaqt 
na política e nas t.etMS juriodica . 
N ta Casa, o ~lho n ad~r Vail-
laklão daixoo ttaços tuJgW"an res de 
Reu tMen.ro e de ua dedicação ao 
bem puMioo, e ~!\da hoje delle 
nos kmlbm~ com mtita esti.ma 
e sauôald$ , sendQ. o seu nome re-
divivo prura. tOIOOB fl ÓS. (Apoiados). 
Agora des~pparooe um dos d~ 
oendentes, o dr. Olympio OscaJr de 
Y.i1hena Vrulaldão, a'll.tigo deputado 
á Mse.m~éa p.rovinci.a!J, cujos an-
rnt~ li,. UI11Ú1ou st!mpre com o u 
tallento e S'lla aotividade. 

f'ti#ad> ao pall'tid> con.setvado1r, 
foi· deputado á A mbléa Geral, 
no qllaltnitermio de 1861 a 84 c <le 
410\10 de 85 a 89, gosa.ndo de gralll-
de prestigJo lfla .sua. b.moada.. Leis 
das mar.. ~portaml!es, de inter~ 
«~ão só fiin-anooiro, mas il'ctativo ao 
prog·resso ~rad do paiz, 1Ji.veram 
sua cdllaboração e suas luzes. 
Wndo ra Republica, deixou a poli-
tíca; toru1alllldo-se indubr.iad e ooden-
cb o to~r na adivãda4e dos pa.rti-
cbs ao seu venNrurtdo pae, o ex-
senacbr Val.laidão, cujo nome, co-
mo já tdÍJ!:Ic;e, é annda hoje r.elem-
bra'do no Sen1ado com VIÍV•as sa.uda-
das. 

Termina pedhntdo QJII.P. , em memo-
ria do dowtor Olympho Vai.Jadão, 
se •insfr.a. na 13da I1J11 vmo de gran-
de vesa1r e se teleg.r~he á frumHia, 
l!'telSfdente pa1J'Ite lf!O Rio de ]atflelro 
e oa•rl'e no. sua de Minas. 
(Multo bem! Muito bem!) 
~to em d~scussão. é a,pprova-

do ·sem 'debáte ~ ~~equerimento. 
Passa-se á 

1923 ·- PR JECT N. 12 - CA-
MARA 

Concede li ença ao ·r. dr. Raul 
Soares de Moura, presidente do 
Estado, e contém outras provi· 
dencias. 

C()ngresso Legi·fativo do Es-
tado de Minas O e r~ decreta: 

I A•11t . I . • E' co.noetlida ao d r. 
Raul oa~s de Moora, p;resoidente 
do E tado de Mioas O ae . . licen-
oa rara ausentar-se '<lo Estado, 
p(}l!' se1s mczC'S, pai!' a tra tam1e~1 to 
c:le sarud . 

Art. 2. • O P'1100id~1 te do E modo 
de Min·as Oe.rars , em cada an110 do 
periodb p~i'de:nciai , te.rá dbi11 me-
i~ 'Cie Licença, da qual poderá g'{) -
.,ar coo tin ua ou interruptamcnte. 
fica·n<lú d rog.'lrlo o alJ'It . I • da 

, I i •n. 774, d 16 d!e setembro de 
' t920. 

Art. 3. n Fica o governo auctori-
~a.do a abrir os ncces al!'b.!i ~rcdi . 

, io'Y pall'a ex« ução do di <J>OBto no 
a1r.t. 1 . •, Pa.!'M!'I'ti\'Pho 2. •, da Je: 11. 

1774, ode I ti de etembro tde 1920 e. 
do oall'.f. I. •, des.ta lei , de occO'rtlo 

·com o Mt. 2. •. da lei 337, de 30 de 
a~ro~ to de 1902 . 

Ar-t . 4. • F.ica o govemo auclo-
niza'<!o a abrir o n-ec~all' itO credito. 
n;una na•rramen,to da .aJi ud<t de cus-
to e do subsid k> lliOS .d.eputaldoo e 
senadomes e dem~iiS ·dOOJ>eSaiS pela 
me·~l ·re ~·(\"\<;ão cxt.raordiffJaria . 

AJ't . . '5 . • E. ta lei entmrá em vi -
f»!' na d!a1ba Ide sua pub1icação. 

AJJ1t. 6. • Revog'.arn-se as dispo-
sl\Ó<t'S em COiltflM'IlÍO. 

Sa1~ das se'SSões da Camara dn!; 
De.puta.dO'S. \~m Bello Ho.rjzonte, 22 
de ou.tubro de 1923. - O Presi-
dente João ~ Al.rn.ei~ Lisboa. -
O 1 . .' ~crctiJ ·r:io, José B.f\n Perei·na 
Gomes. - O 2. o s:ecrefla-r.io, Euler 
de SaH!el<i Coelho. 

E' <a•m1rova1do. ~m ICfcllat.<> e porr 
e.<;;oru.Hn.i:o tsec re,to. o ar·t. 1 . • . . 2. • P·ARTE DA ORDEM DO DrA 

Enltra 6111 2. • {j.isciJoSSão, por ar-
ti~ .sucoe~vos, o segu•nt·~: . . 

Os denM1i1S <llllltigos são et?ualmen-
te 'ilpprowuclos, .()Or votação · sym-

. bolka. 

f I 

Não ~eoôo Slotfr.Jdo aUeração, fl .J 
oa 0 projecto bre ~ m pa~d 
~llflm 111'<1 ardem do d1a da 1 

, ..,. td~tan.Ansaâas' aiS formall· segmnl"• ...... ~. trerimento~ dades ll'egilllloo*a.es, ,a, tfeq 
do sr. A·lbertino D.rummond. I 

O SR PRESIDENTE - Naod.a 
· "'-~ o pn mais haven.do -a bM!f.ar, ,.,.,.g.n ·I 

' ""'a ão a seguw~: ra .a prox., , I 

ORDEM DO DIA 

Primeina. parte 

M~ 13 horas: ~~tes 
Let·t.ura da act.a , exr" j '· 

111 rEiSoo,fração de pa.rccere~ . t>.ro <. . cfos. Íl~di.cações e f!eiQ Uer.mmntos. 

Segunda parte 
Até ás 16 hora : . 
3 • discussão cto ,proJee.to n. 

da Camana, oonredlemio I•JCOOÇa ao 
'd n.attll Soares de Monr.a, pre-sr. r. ~~ 

sid n1te do Estado · 
Lev3Jilta-se a sessão· 

'ACT A DA 7. • SESSÃO, AOS 25 
DE OUTUBRO DE 1923 

R'b · o de Oli· Presidencia do sr. 1 • etr 
veira (vice-prestdente) 

A t Expe-SUMMARIO: - c a. - d 
. t _ Emendas do Sena 0 

d1en · C Oh-
rejeitadas pela amara. i;;-Mou-
servações dos srs. Oly~p 

0 
. 

• João Pio e Alberhno rum 
rao, Pro'ecto n. 12, sobre 
mo111d · - ~ Raul Soares de 
licença ao s~d· rt. do . Estado ~ 
M Ura PresJ en e · 

o • V' · a Marques. Discurso d_? sr ·. Jelr - Ordem 
_ Hedacçoes fmaes · 
do dia . 

'· d . e horas fl'!ta a chama~a, . A~ oz ' Ribe1ro 
achnm-~e presentes . os srs. • A1-

. . OlympJO Mourao, de Ohvma, J Montandon. 
bertino Drummon~, · c lho João 
Xavier Rolim, Levmdo Boe sili~ de 
P·o Alves de Lemos, a os 1 ' · Alf do Catão Pass 
Ma~alhMã~, el ~:na Oabri~l Santos, 
Ma1a, Jgtl ' a Simão da 
Periclcs de Mel)~onç·beiro Moreira 
'culJha, ValladFar~Es~bar ''faltando, da I~ocha c · ' 

com causa pa~ri cipada,, os ~rs.J o:~; 
YO de V asconc llos, M~ran a un 
~ O tulio de arvalho, e, se~ ella, 
11 r . Vieira Marques . 

Abre-se a sessão· . . 
O SR 2 o SECRETARIO proce· 
á leitura· da acta da antecedente, 

~~e é, sem observação, approvada. 
SR. 1 . o SECRETARIO dá con~ 

ta do seguinte 

EXPEDIENTE ' ) I 

O(ficios 
0 r 1 o Sêcretario da Camara 

o sr~ Deputados, devolvend?, 
~~~a :er 'remettid~ á sancç~Je~::s~~ 
dencial, por esta ~asa, o pr ro o 
9 alli iniciado, dlspon.do ~o~or ter 
a'proveitamento das mmas, emenda . 
'do tio Jnesmo destacada a p . . s1 . a ao res1· 

do Senado, sobre hceio commiss'ão 
dente do Estado . -
de Redacção. ·a procedencia, de· 

Outro da me~m . 10 da Ca· 
volvendo · o pro1ecto ~~· d~ favores 
~tara, .sobre c~nc~r:ito, por ter~m 
as sociedades e , tes 

, sido alli rejeitadas as segum ' 

Emendas ·do Senado 

N. 1 
Substitua-se o art. 1. o pelo se· 

guinte: 1 · 
0 

auctori~ . r ica o govern 1 Arhg~. . d sellos e iropos~os 
zado a Jsentar e ra o minimo 4e 
e a fornecer, pe!o p ~aterial impre· . · es predJO e m aeJs mez ' . funcclonamento, 
sdndivel para seu d't que ~ se , . d des de cre I o, . as soc1e a édes munictpaes 
constitui.re~ nas s or iniciativa pri-
e dos dtstnctos, p proprios rlos 
vada e dcomt · r~~iu~sor~spectivo .tegu~ termos es a 
lamento. · ' 

N. 2 
b e c · onde ·se Art. 2. •, letras a, ..L diga"se . 5 1o e 15 annos 

diz - • té 10 até 15 .annos. · _ até 5, a •. . , 
ti 

N. 3• · • (1 

• (li I Art. '5. o Suppfima-se. 



~ •• 4 
( 

-~. .~. 'P r a r.apho• unico 
p,im~m~eJ• plllavras e,/pra 

zo supenor a 's meztt~, 

N. 5 
~ I!Jhd 4' lm'{i~ , act,restente~se: 

. A~tfgo. Bm ~lrecutfio• da' !>te eht 
1 lei,ll o ~~erno ·exp líi~á ··regutamen 
·~Q, • e ta~en~o,.es·· regras ;geraes 
seg.u~do as quaes as ~ie<la!Hs be . 
nefiCiadas serão organizádas e fis 
callzadas · eHpJ'$' ttdo ' a noção d 
operaçõe agrícolas. 

P SR: Ot.,V.M~JO JI\QU~AO (1.0 

se re.Jano), , c~paQdo qm gui,da 
a, trlbuP,a,. d1 z. que, r quer11u . a di • 

. cu ão lrnmedlata da emcn~a por 
ser hpjc .o. Wtlmo dJa de .. acasliri e 
cont~:r o:,pr jt.>o to a qu llas,se. re-
ferem m dldas de à gumn urgencia 
en~re ouqqs 1 or dit de ·qwe ne~ 
ce ltará ,, nqtLualmenre .o • ov rno 
para llll;lldir. ao .andanwnto ado r-
viço p~blicos. 

Es e orcmotivo ·do .seu requeri-
mento. 

Quanto ·lO objeclto d-as emendas, 
confe. sa não tar ,babllitad,o, de 

·N. ·6 mofl)entq, a dar os esclar~ciro,ntos '' s.. tl"', n.a · pêdltlo pelo nobre senadQr Pllpe. 
. ,,}la-se> ll'<'o guinte a àli ·rartdo, entretanto, ,que a ~c~rnfusão 

. ~~ ~~ 0 !tm ve~tde 85 •j• diga competente, que é a de' Finanças, 
melhor ~llf~o ,o a sumpto, 

' .Q!~R .'. Q~VMPIO 'MdURJI.O V possa encaminhar sufficientemente 
:~stc~lifaftQ.~, r.equer e é apP.rovàd. a votação. (Muitd·bem!) 

4Cl. ~ . em~~~s que acabam de se O R. 1)0~0 RIO, ··W>ltando , á 
· Jdas ~. ~ntrem im~diatam~nte e . trJ,b~a, diz !QUe, á. vistan;!as deola-

, ,;H: cm&llo · rações do nobre ~ seuadqr, e1 4lchan-
El~. a.ununcia~.t .a dísouss~q. do-se evidentemente, o Sen~do em 
'O JIR. )bftO ftiO I diz que,, 'Plfr difficuldade para votar, por não es-

1 11(it!er ' votltf"coristientemente ·pr ta(;preseute o 4~ctol':' diii emçndas, 
« 'Oú'!cÇ>'Iftira '' 'tl!Sias emendas, -~ecis parect-lbe,flue. ~ana bem. o Sena-

qué· (J IIU8firê ~ eiiàdor,• tqu~~acaba'•d do "votarrdo de accordo com a Ca-
requerer a sua immediata discu · Jl)ara dos srs. l{eputados, porque 
são, d~taf~i'"~hl'os •.satisfact "ha, •P.'elo ·menos, a presumpção 'de 
rios ao Senado sobre 0 assumpto. que ' aquella Gasa do Congresso, p orador cdnfiá' inteiroamente n p~ra .fejeitar· ASsas..'em~~~s, ... Cfrtu-

·r.e erio e,M m~s_tração.~ do illustr ,dou o iSUn:Jpto e achour·,que era 
do auctor dessas emendas, O•sr .. se •Jace:tada ·essa' deliberação. 

I·Jl~()r VJeira Marqu~, que cert ISi:·o!lilhistre"nuotor ~das remendas 
ol ~~~te • a · ·P,r.esenfou por kstar co1 estives er.pr.esente · e as1 defendesse 
,. V~llÇidq~de , s~a 1\tili~ade; a''Camar •rdar tribuna, o orador estaria com 

' dqs ~ srs. D~putaaos, porém,' reje lelle; .pr.fl!tigiaria o seu co-llega, em 
tou ~·e · as em~ódas, tlátu 1\lmetlt ·'Cuja·'mustração e competencia, co-

1 tambem . ço.ot .~lg.um · furtdàménto; ~mo • diese: • ml1ito confia;1mas, ausen-
•' asW:tvp,W,· PQ-~t~nto, ;preCisa ser e ·te s. ex c., eemo membro ·da com-
, .tjaneeid " e t\~0 estan'do ·presente missão de Finanças não enc{)ntra o 
·,\a'UctoJ! í\S emendas, OU para 'defen• orador outra sahida, dá, que a• pre· 

.~~l;aM?·it~ J),ara ,se. co'nformar cqm a . meneia .~do tempo não per.mitte 
lieliiJeraçaó da Camara, ·necessarib "Jlalor esu1do .ida materia, si não vo-
s e torna, como djsse, que o sr: ·t.• C n secretario, que requereu a di~cu ~- ta ,oom a amar..a ,dos srs.(''feputa· 

~l 1J;ilj lmirtistrfi a,o. Se~o 1 infol1nwções dos,Ppela. presumpQáÇ>, ao• menos, ;de 
· tttes11 e _,... d · t tqueresta·lestudou o assumpto e; p~o-

sell ~to ~~~á&:~:va e ouen ~·J; 0 1'(Jedeu oom, ao~rto, 1 "r~jeitando . as 
'Era o que t!nha a dizer, esperan· 'l•ernertdas ,J ~Muiio l'bl!ml) 

do .es~es esclitrectmentos por parte · q. ~' SR . • ;AL'BER·T.l~O .. ,DRU.~
do tllustre,l~ ~~~ente (-Muitq bem!~ l,M~Ii> vem , .~pe~as ,dechtrar ,o voto 

. qu~ val 1dar obre a emenda e · >923 ,- PROJEC'liO N ,..,tz- ~ .. 
,MARí\ 

,d bat , lo I I 
1 

, iz qu , não Jproc de r o criterl 
.,d IPr umpção do •. voto da ,Camar 
·tPil:J'a 1r rejaltarem . sa emenda 

porquanto egual criterio .pOder 
. e-ia 1invoc;ar tnmbem para ua ap 
· provaqão da parte do Senado, ond 
mer ceram toda ella , quando .. d 
di. cu são do projecto, em que f o 
ram apresent&ldas •e brilhantemen 
,s uffrqgad ~: pelo illu tre e 1 do 
r idente em Palmyra, o voto na 
.fllllH! destr ramo do legi lati'vo mi 

• I liCitO. ', . ,. 111 Em vista, po~em, da razões alie 
gadas pelo . i !lu tre sr. ,. \. • secreta 
rio, de estarmos no' Jltlmo dia d 
sessão e d~ contar ,o, p oj ~çto 1 rw~te 
ria uçgen.t\\1 e ~nrbem _po RUe algu 
mas dessas emendas, notadament 
as que se referem ao art. 1' .O, nã 
se afiguram ao orador nos casos d 
ser approvadas i• ~ndo certo,· ain:da 
que ao i Ilustre auct~r das• e"!entta 
será licito, na prox1ma ses ao, l'd 

.. 24, renoval-as ·em ' projeoto especial 
par-a maior .estudo do Congresso, 

, por todo ess.~s motivos, · d~clara 
orador se ,;onfprmal\oCQm o.Noto ~ 
.Camara,,negando ,tamb.em ~ ~.u ~s 

, ,s,ntim~nto .ás emendas .em· ,questao 
(Muito bem!) ,, 1 • I • • 11 
, En,cer.rada , em . s~gu1d,a, a d1 cus 

11 
s~q , sãR s,tWm .1das .a . .,y~t~s e,. ,e 
jeitadas as ,allud1das e\llendas . np 

, o pcoj~ to ,com ~s .appr~vada p~el 
Camara á comm1ssao de Reddcçao 

I ' ' I 

O tSR :PERJCL'ES ~E 1MEN 
DONCA t'(pela . o retem) I requer, e 

·' Casa· co'nsente, que sejam destac~ 
das do proi'ecto n. 10, para consh~ 

•tuirem• proposição á parte,. ~ts , emen, 
das n . 7, ~s. 9 e lO, offerecida 
pelo Sen.ado ao mesmo p~~jecto e 

, appro11adas pela Camara .,dos ~rs l 
Deputados. 

,.Comparece o sr. ' Vieira Man 
•ques . •. 

Passa~se á 
2.• 1PARI'rE •DA -~RDEM BO".PIA 

I J I 1 olf o o'j 
0 

li I 

~oE',I lido e·-entra ,em'-.1. •· discussã 
o seguinte . .. a ~ .. ~ 



· ~làro é' eg;eltib Ptesidente de Mi· 
nas, dr. RaJJ Soàres, declaro t r 
votado tambem, até final, pela 

'· p ro9açAo do projecto n: 12, d 
. Camara, deferindo, no m smo!l 
termos o mesmo pedido de licença 
a~ten~ndo a que não se verificou. 
félizmente, o nos o receio, e o pro·1 

jecto iniciado na Camara logrou 
tl'é\rlsitar, com opportunidade, den• 
tto do respectivo praw da convo-
cação extraordinaria, pelas duas 

. Casa do Congresso Mineiro. 
Sr. Presidente, deferindo o. pe· 

dido de licença, o Sen.ado\ Já _ o 
· dempnstrou, em expressrva. m05ao1 

1améhta om verdadeira smcertda 
· de os passageiros soffrimentos do 

illustre e venerando Pr~sid~nte . de 
· Minas cbmo o seu transttono afns· 

lamento (10 governo do Estado, 
qJle se vê assim privado, .com s.en· 
timento geral,, da im~e~tata dtre-
cção, esclarect~a e vtgtla~te, do 
eminente estadtsta, por CUJO. prom-
pto e completo restabelectmento, 
pela· cOnservação de tão pr.cciosa 
-ext5tencia, faz a Deus os mats fer· 
ventes votos. 

· ' 'sr. Presidente, sabíamos, e .a 
chegada do sr. Raul Soares ~o 
:Rio o corroborou, careciam, feliz· 
'mente, de absoluto fundament? as 
·nóticias alarmantes e tendencrosa· 

. ·mente espa•hadas sobre o es.tado 
de saude do Presidente de Mmas, 
já em franca convalescença do 
•.pctssageiro mal, sem ~utra conse· 
quencià, não fõra a fadtga resultan· 

. 'te ida sua vigília constante, da su:i 
inexcedived dedicação e notavel 
Qperosidade ·no desempenho mode· 
.Jur do afanoso cargo que em bo(! 
hóra lhe confiamos. 

O Senado e o povo mm~tro, 
porém, podem estar tranqutllos 
q'ue dentro de breve, de curto 
tempo para felicidade do Estado 
e da 'Republica, o sr. úr. Raul 
·Soares reassumirá o governo de 
Minas, a que tem sabido honrf!r, 

' ~t 'que tem sabido dar, ·de modo sln· 
gulàr e sem me~ir sacrificid~, 

IIJllesrno da sua prectOsa ~aude, br!· 
lho, relevo e grar~deza. mconfun~t· 
veis. (Muito bem! Mwto bem/) 

NAo havendo mal quem peça a 
palavra, encerra- a discussão, c, 
procedendo· á votação do pro-
jecto por e crutlnlo ecreto, quan· 
to ao art. I . o, é o me mo appro-
vado. 

São egua,lmcnte approvados os 
demais artigos. - Vne <i cornmls 
são de Redncção. 

Urgencia 

O SR. BASILIO DE MAOA· 
LHÃES obtendo urg-encia, offmce ' . -e envia á Mesa, pela conun.Jssao 
competente, a seguinte 

REDACÇAO FINAL 

Do projeclo n. 10-A, destacado do 
de n. 10, da Camara 

A commi ão de Redacção apr-c· 
senta para discussão a seguinte re-
dacção fina~ do projecto n. 10-A, 
destax:aoo do de n. 10, da Camara 
dos srs. Deputados, sobre i enção 
de pagamento de ta~a de. d~versões 
e contendo outras d!spoSJçoes: 

o con,gresso. Legislativo do Es· 
taldo de Minas Oerats deoreta: 

A·r.t. 1 . o A isenção d~ ~lo de 
diversões só poderá ser conce.did.a 
em favor de insti.tuições de benefi· 
cencía e caixas estOIJa,res, no caso 
de IT<Cverte-r em favor das mesmas o 
total da receita liquida. • 

Art. 2. o Cabe ao Jocador, na o 
ha.vendo convenção esori,~ta em 
contrario 0 pagarnen,to do trnposto 
de Velhds e Novos Direitos pelos 
contrllJCtos de locação de predios 
rusticos e urbanos. 

Pruragrapho unico. A auctoriza-
çã() a' que se refere o a<rt. 3.o da lei 
11 • 845, de 11 de se :temhro de 
1923 é ex.tlelttsi!Va• ás verbas ns. 2 
e 22• do amt. 1.0

, § 3. 0
, da mesma 

lei e á verba do rurf. 7.o, § 3.o, n. 
1o, da lei n. 841, de 5 de ou.tubro 
de 1923 . 

Art. 4. o Fica revogado () p~.ra
rgrapho unico .do 111.rt. 3.o da 1-et 11 • 
661, de 14 de setembr() de 1~15 .. 

Ar.t. 5. • ·Revog.rum« as d1spost· 
çõC\Ci em contra-rio. 

851 

ala da commi: ões do enaclo, 
aos 25 de outubro de 1923 . - Sa-
Ulo de Maga~hães. - X avi r l~o

Jim . - Val~a:dares Ribeiro. 
Di pen a.d>ass as formruHdad re-

gimentae , a rcqucrim 1to do mes-
mo senhO'I', entra em discussão c é 
approvada sem d ba.te e sa reda-
cção, a qua1l vae a copiar-se para 

r en via<fa á sa'l1cção pre i'Cfencia~. 

O SR. XAVIER ROLIM, obten-
do urgencia, offerece c envia á 
Mesa, pela COOlmissão competente, 
a segui~J,tes 

REDACÇC>ES FINAE 

Do projcclo n. 9, da C amara 

A commi ão de Redatção a que 
foi presente o projecto n. 9, da 
Carn&ra qos srs. Deputados, dis-
pondo sobre o aproveitélJillento d.as 
minas e minera~ exi rentes M Es-
tado, é ·de parecer que se aiCiüpte 
como final a mesma reda.cção com 
que transitou nesta Casa e que é a 
seguinte: 

"O Congresso LegiSlativo do Es-
tado de Mi·nas Oeraes decreta : 

Mt. I. o Fio:t negu1.ado por esta 
lei o aproveitamento das rni,nas ou 
mi·neraes que se C'llCOil'tr-em: 

a) em ter,renos de dom ~nio ' do 
Estado; 

fb) em terrenos devolutas do Es-
trudo, que já foram ou for-em vendi· 
dos com resei'!Va das mina ; 

c) n05 leitos dos rioo publi.cos es-
ta'<luaes; 

d) em terrenos de 1>leno domínio 
prurticl~l\ir, que forem desapropria-
dos por utili<dac!'e publica, na fórma 
da legislação vigente. 

Art. 2. o Na Vle'nda de suas ter-
• ras . o. Bstaldo reservar"\Se-.á sempre 
o domínio da · mi·nas que qJehlas e 
conheçam ou venham a de cabr·ir· 
se. 

Art. 3. o O gov.er,no do Estado 
. pooerá permi.ttior que se pr~e1da a 

pesquisas de suóstan~i1as m11nerafS 
uteis ou .oonceder, mdepoo.d<ente-

A. S.-54 

rn n.te de concorroncia pubJica, a 
eX!p1oração de jaziodas <lc proprie· 
da do E&tado ou ituadas em ter-
renas pa r,ticula res d apropri!lldo . 

Mt. 4. o Consideram~e pesqui-
as tados os frabl\ilh~ que vi~m 

verifica r a xi tencía ou a capaci-
dade eoonomi.ca ~ urna jazida, 
desde o irmple recoohecimento e 
exC'a.vaçõe superficiaes até a son· 
dage.r1s e perfurações de poços e 
gaierias. 

Alrt. 5. o A licença para pesqui~ 
as será dada por despacho do Se:-

cretanio da Ag;ricultura. 
Art. 6. o O c <~~ndidllito deverá re-

querer a ~ioença ao Secretario da 
Agricultura precisando a, área. do 
terreno ou extensão do trecho de 
rio oot que deseja faz-er pesqui a . 

Pamgrapho unico . A área não 
poderá exceder de 100 hect&res, 
nem de 40 kilometros o trecho do 
rio, medida a rxten ão segundo a 
corrente. 

Art. 7. 0 Os tmbaihos re~alti vos 
ás pesquisas só poderão ser inicia-
dos depois de reoolhida aos cofres 
publicas éll t<axa arbi~rad•a no des-
plliCho que houver COI!loedido a Ji. 
cen9Q. 

Alrt . 8. o O prazo pRira· pesquisas 
será de um an·no, pr01rogavel, po1r 
mais um anno, a juizo dO' govemo, 
medirunte pa,gamento da . nova tax1a. 

Ant. 9. 0 Aos pcsquisa,dctr não é 
permi~tido di por, sa~vo lioonQa do 
gov-erno, das substancia retirada 
nas .pesquisa , e, obtida a, licença, 
50 % do p1roducto da venda 'cabe· 
rão ao Estado. 

Ant. tO. Qu1ando a ár.ea das pes-
quisas f·Oif de domifnio plen-o do Es-
ta~do, poderão ser éllproVle~trudos os 
mruteri·aes ode const-rucçã'OI e madei-
r.alS 111elda existen,tas, que forem i.n-
d,ispelflS'a.veis aos r-espectivos servi· 
ços. o 

Mt. 11 . Si as pesquisas f<llrC111 
infmctiferas deverá o pesquJSiad<>r 
oammuni.cé!Jr ao goV'Cinno o resulta, 
do negativo dos trobadhos e dalr es-
tes por findos; ll'epondQ as c<ntsas 



em .seu estado lfl11eri~, fecll'and~ 
os ~ .. - Os e galerias, re ti ui~'dô a'S 
ágt ' ào eu wr o nattifal, i a • 
sim J 'e Oir determinado •1 

.~·r,t : 12. Si ao firn de ufn a~i't o o 
~~üisador não houy;er iniCiado' 06 
niinállh'os perderá o dir ito. f.l il ,),-;'t' •• cençru •. 

AH:. 13'. Pa*a li~ç'a' de' cjui· 
a · ot{ coflcesSão dé exploM~âõ d 

jutfda em1 tenra a\fbM(Ja$ otl elú1
-

didas oom reserva da pro,flriédaile 
dias miiJltaB pelo ESfél.i1o, exig1 rfl! o 
~mo prova de acc6ndo f.e;ít en·-
tre o preterlrleh1e é o tllreit<> 6U 
proprietario d·a s~perfide ou dépo-
sito de caução em <iinlréTr01 que gn 
roélllta o pag'iilffiento .das fndeninl~a
Ç~ a que o foreitro ou o pr<~JrH!
tario ten~a direito: 

Art'. 14. O p~ndente á e#Jio-
~áção def·iniHva de wna jazida de-
verá requerer a concet55ão ao Sc-
êretíllrio da Agripultura, indicando 
a pooição precisa d>a m.ina d_ 111tro 
da áreru requenida, as. d1mensoes e 
coit'f(-on1áÇões deSta: . 

Mt . 15. O requerimento deverá 'sér acornpanha.du d~ amootr~ do 
minerio colhido na jazida e de um 
süriimario do tenreno, feito ' por en-

~n?eitrO ~e. m_i n·as ou ~r?fissi~nal 
I CQI,nPe.tencia reconhecida pelo 

J.J' ~ pe.rno. 
Ar.t. 16. Oen~ro de 15 di!IS; con-

tados da entrada d•J teque:rirnento, l 
. serão ptiblicados ed&~a·eS POil' 30 
. diatS 110 jom·aJ oWciad do Es.taidn, 
oomvidando plllra a~presentarem 
sti:a'S roclamal;õe8 os ~n tere~do.s 
.a quam a concessão poo a prejttdl• 
Nur. 

Mt' t7' Eliii egUa'léJa.tl~ d.e COB1-:ow·es od<N:ierá pr.efte1henoia palra a1 

t:bnoessão: 1. •J- a qu~ H U\1~ 
f.ei!fo 3t ~1(qu!i'às em v;inhude de 
licença; 2. •)- a1ó prap'rH!tàr.lo .. ~~ 
terr.as em que se achar a jaZIIllil; 
: 3, •)-=. â1Ó tlé ~o!Jfti~/1r ~ilf hd:uv~r 

dl1·íiJ11litésf.ttilh eftt tffin pd &lá ti o-1 

· l}gMá ad gtive~l'itil ; ~·")-a~ ~t-
1fa!Ciêir tte Wna' cêl!rig hiéWe ltf plena 

i !tr ~r~ . · 

I 

Al1 . 18. Flooo o pmzo mar. 
c'ado, i não houver 111 mações 
ou e fas fJ()TOOl coosi'dléllaidas mil 
pr· edenties, po.cf rá a. cone, ão 

·r feita por decfeto. dó p'i\>6idente 
odó BStaJdo1 em que se ménoi:onarãq 
a 111atureza d'a ubStaínaa miJt.eraf, 
a · tiuaçiro ocM jazida e fll exreatl!ão 
<lo ter'r.eno otf trechos do 11il0 con-
ced·ifcfo'. 

ftir't. i9. ÀJtlteS d làv.rM-se na 
Sccretamia dá Ãg,rr Wlth' ra. li t rm'ó 

de ocm ã , 5erá Ie;v<lniitátúi a 
plarn·ta e ferl1a a ttemrurcá~ão cfa má-
na, oorrendo as d pesas por coo-
ta do c.O'IlcessioMrio . 

Mt. 20. O termo de conce ão 
deteruninaiá: 1. ")-'a area conce-
dida; 2. •)- a nirutur.eza da ub-
struncia an~111erat á expt()l(at; 3'. •)-
o prazo da conOOSSã()i 4:0)!.... o 
prazo palra i11lieio dbs ~iaba,lfitlS; 
5. ")-.os f<W<itres concíetãidos i ~. • 
-os 0111JUS impo too áb coooéSStO-. 
na1do· 7. •)- .ás ptm!atl!JH~ le. 

. gae.s 'em que o corltessibnatriib p~
derá 1ncorrer. 

. AI )J . 

Pa ~agria(pho un ico•. · ""! prazo va~ 
ria1rá. com_ a iJinp~n.c.ia ~· ~pio
ração \e< JlaO ,padera ] mruis CC· 
der ld: 60 annos, serudO 12 ane~ o 
prazo prur~ d:niclo dOS ~ibal~b , 
pl'orog.a iell, m c~; ~ fo.rÇ'a 
maior, a j,uizo. do govemo. 

Alrt. 21. Não ISC mg~1ará à ~r
mo tde oon10essã() 5~ O r d~posiJto, 
em dünheüro ou .apoHoets do Estado, 
de uma clliuçi1o, que o govento 
ambbtra!l'á cfe ~cool'ldo co:rn a dm~r
ta.nda da ICO.n·ces.são e que su~IS· 
Úrá a~é 01 f~m do prai a do ~~a~ 
cto p.a•ra gar.runtia de sua oexecuçao. 

Mt. 22. O govenrio Põld'Etrâ im-
por 11.115 pen1as de mUJ!ta ~é· 1•'•1•' rr.•!oil 

1 2':000$000 e 1dJe' ClaiÓLldlidatde da COO• 
ée9siiío a1oo tenlnos do regulâttnen-
to qu•e 1expedi•r. 

Art. 23 , J!)~rt!talda a Coaitlllt ida~ oe; p~h®l'â <1 0011 ·e9,tit~o àl_ õáiu· 
~ãb e aiS qUb'Ms rom qtte fi9,tW~ 
1~ntiiáltl · ~àlta os ~lJffês . flulJUi:tis, 

\. 

~MIS t rá '(ii~to á ·~lldeJm1 1ização 
das uas bp{llfeüt r'. , a·p\lr~da p -
Ja fol'lnta. balbel , ~ 110 art .... 
o respeotw.o valor, ,d duzitd , po. 
rém, o total das pn taçõ que 
~ou~ r lf'OCiebrdo a t~tulo de f:wore 
e ,o pr.eço âos matenia cedidos 
~ratuitamMte pelo governo. 

Art. 24. A·s J..icenoas pMa 
pesquizas -e · · oon õ de Jazi~ 
das rão dadas com resalva do 
.di•r ito (f, terceiros, 111 pondendo, 
.por · , p uiza!dcxr e conces-
sionrurioo, peloo pnejuiws cau acfo ' 
a propriletari , p quizatdo·res 'e 
conoos lcxna111ios .conf~mtntés. e se-
·rão ·~ntr.aon fel'iveis m licença do 
gove n'O, ~lvo .as seguint çasos: 
I . •)- SUCOOS6áO tfe he~d&iT~ ,ne-
e runio.s ou de oonjuge ,sohreviv n-

tc; 2. •)~succ ão commcrciaJ. 
,Art. 25 . . 0 cCOilCfS&jqna!rio só' 

t~rá d+reito "<!e extra~ir e exw.r-
ta•r a ubstandas mir1eraes que' 
oonstituem o objocto da conc55ão. 
·Palra oas sub ~anoias . nijo deqar:t-
.das no seu tiltulo pue , í'nham a v,e. 
rifrcéllf-se no per~etr:> cpnoepido, 
Hrma,.~s,e aquel le •didto madianl:: 
í'rdita·fTl~r:t:; á c.q.n:..?.s ~<. d~pois 
de o Ç001'111ll!flit~ á Sloc·rda•ria da 
..A.goni~l' ~t·1ra ·:IS 1 flov<.~s de~pQQ.rl:ll' 

Mt. 26. •Nas terras de domínio 
·tdo EsfiaiC!o é i111te"ramente ·livre o 
~r-ahatlh o de .faiscadores de ouro, 
eJCef1Ci taido ·por .uma ou duas pes. 
so.a·s nas ailluviões do. rios . ou ·CCJ!r-
regos, com ·1n ta,llações passagei-
r.aJS e agparelhos ~mples . 

IP.a ragra'Pho unqco. ~otro da 
-ár& conoodi.da ·para pesqlJlizas ou 
para Javtl'la, o tmbiblho doo !f.aisoa •. 
dcxres ~~ep~nd.e oda P,e1'1111i'ssão dos 
co;n ession:a r.ios. · 
A~·t . 27. 10 . gove~no, pa,na 1execu-

·ção desta aei tlr.eg-ll)~n(ará p JP.fO• 
, cesso IC!e ,J,i:aeitJQél : para ~~ q.qlz.as e 
o de oon:cessão da ,iC'"plor.aç.ãtJ .das 
· j.az.i:drus Joniu1'e.f1:tC:lS, , o .servjço I dE' lfs. 
oa'li zacão .tQ.os tr~b'alh os .sllb iel'• a-
·:lé(,s ode p38qW.W$ e . ap rfici:,I'!S ')li 

subteflronoos.de ,explq,ração ·e :QOS 
tl1abalthos ·Ide ·e~~belleciroente,s·, ãn· 

du t1 i ·meta·l\Hrgi , ,ex.i rep. 
no E tado, f MHlla ~)do p~itos 

Miv : ' 
I . "~-ás 'PI1\lVS d, f\'\ \(I ta e de 

ca!du 1dade app i~vtai nas . ~s-
quizrus e con~~; 

2: ")-.ao 1rosga~e oos ccxn õ i 
3. ")- á Rrolwlcção ~ v.ida e Salú.. 

de do opemri e tdo vizmhos dos 
tabel 'm'errto ; 
4. •)-á oon ent:aÇão e e urru11sa 

d trabR~hos con· rucçõ ; 
5. ~)-á P,rotacção pó b~n ~tpr 

publico oautelas copbra ,pJ1fjgoo 
ás opro.pfiiedalqe \llzhnnas; 

6. ")-á or~nriução da tMi~t i ~ 
ca gana! das mia1as e u i111a 1ffiet<l l-
lurgri aJS e-XIi 1tes no Es ~o; 

7' 0 ) -á exploração dos tenrenos 
que contenl1am padras preciosas c 
~ecia~men te .dp .dioamf!~llilflps; 

8. ")-ao im:pulsiooamento .da in-
<lu bniia ;minei·~a e me41f·lurg.ica do 
~jlad~; 

9.•)--{1~ deveres de .cada um 
dos funcdonani{)s men.cix>oaidos no 
atrt. 28 'C comrniiflação de plmas pe. 

u111ia•ri.1 alté a màxJrno .df .. . :: · .. 
2:000$000 a quaasq ue.r t4nfira(tfto're5 
das di po ições re:guJattnentru11ES .' 

Art. 28. Fita c~do o erviço 
de mi.na:s, a catrgo .de twna commls.-
são 'de enge.JJhekr10s do EstaiC!o, es-
pecia.HSitaiS oem 'engenh1ao~à de mi-
nas, QLte frurá eshrdos e p~qwizas, 
nã'O só 'Cto l;e,ito dos mios'' OOrp,o ;t~as 
i.aZJida:s mkner.aJes e metaUif&as' do 
EtaJd'o. • ,. · ' 

Aort. 29. Cada ex(l101rador de 
min·erio Óu calda esta~Jecirmeiito 
i~~lS~r.itall 1111et~U~.11rg.iJoo . recolherá 
ao, co.tres do Esta1cfo pO'r 'tumest're, 

t • • ,, _. • 

.a.nteoipa·.ctame111te. oa . ~·L.Ip~a ~~ fJs .. 
oa.li~aç~o con&t.aa)'te ~ ~wntna.~to 

, ou fi xa1~a p~10 ~e9rç~').f,i10 1~a ~g;J"i- · 
,·C~ltpra, de . ~WlfPf:IV;ÜdWe ~~ a 
i·QlPDirtalnq\a •R,a i1u\1;W · i,a ,e p fJrs-

.. envQivin~ eon~P .JI , 'e45 tft~béj!J~fm · 
,J\rt. 30 F:'. a Cflef,td.o, .• ~ ,t~J~n 

l:ç{ies ('XC),IISoJV1a,Jl'l~nl~e oCÇI)l .~n~~l O 
.co ns~I]IO IÇlja , ·MJulofiS, .i~Jç,w.nb)idb ;de 
estu<lalf e emd~tir prure~r ~Jli 1ito~ 



ti aiS a Qlre&t • t ecJm i as ceou o-
mi a te d~nerto rpr·i~'lldo qu não 
flicrur lllffici 1 rem llte I vidas 
p la e rota ria da AgnicuJtura. 

§ l.o E e c01nselho rá presidido 
· pei'O ecreta1rio da Ag~ricultu·r.a e 
te'rá OOtnO membros tr-es rCJlr en-
ta·lll~. Idas irnl'u tnia de miw1eração 
ma1s 1mportantes do Estado, O' di -
reator da l·n'dustria, o auxi•li !llr jurí-
dico d'a Secreta,ria da Agricultura. 
o chefe da Cammis ão Üe'Oiglr~hi-
ca e Qelollogica, os aenf cathedra,. 
ti~ de metadlu rgia e ex.plQiração 

. de mina da Escola de En•gen lmria 
· de Be1 lo HO'rizonte e o t ~n t~ da~· 

mesmas cadeiras e da I gi !ação de 
mina da E col11 de Minas de 0 ~1ro 
P.reto. 

§ 2. 0 O trabalho da secretaria do 
conselho será feito por um funccio-
nalrio <fa secção de In.dustria d'a 
Secretari'a da Agricultura., designa-
do pedo diwector . 

§ 3. 0 Os parece res serão formu-
lados por escripto e nenlmma• re-
mt~n~ra~ão especial caberá a'Os 
membros <10' ton elho, sa4vo pas~;e 
gratuito e <lié!Jria· .para o..c; que rr.'Yi-
direm fóra de Be1.10' Horizonte e fo-
rem obrigados •a a sisti r ás reu-
niões do m~mo conselho. 

Mt. 31. O Estado de Minas, pa~ 
ra o eff.eito de gooéllr os favores 
co111stan-tes Ido art. 97 do decreto 
federal! n.. 4. 264, adoptill as sua 
disposições no qu.e f0orem a.pplica,.. 
veis ás minas existentes no seu tew-
ritorio. 

§ 1. ~ preço do gate s rá fl-
xado por perito nam ad a 111pr.v 
zimento .cta part , os qu'íle , hO ca-

o de diverg ncia, n~mea rão o des· 
empíllta:dor. 

§ 2. o s peritos tfoonMão como 
criterio de ruvaliação o trudo das 
i•nstallações combinado• com o cu to 
primitivO' e o tempo que faHa'r pa-
ra o tenno do coJltracto. 

Atrt. 33. Na hypOith e da no-
vas d~cobertas po:de-rern ser ex-
plwadta por tercei.ro, m prejuízo 
da conces ão anterior, e 'Occorrerem 
as condiçõe do .antigo qua111to ao 
vaJor economico e inacquiesoenci'a 
do concessionario á ex.J ioração, 
poderá o governo fazer a nov.a con-
cessão sem outras ~ n~emnizaçõers 
além doa que nesu·lta rem da de a.-
proprk1ção, na fórma .dru legisl-ação 
vigen,te, das bemfeitorias contidas 
na 1respeotriva área e do domínio da 
superfície, si .esta pertencer a par-
ticul'ares. 

Art . 34 . Expi·rado o prúo d·a 
cOincessão, treverterão ao domínio 
do Est<~~d~)l, S'el11 onus aa.gum pa1ra 
.este, os terJ1e'nos d'O seu d0ll11inio 
pulllioo, bem como a. instaUações 
feita. pe1o canoessi<)lnariO'. 

Art. 35. Fica oreatd'o, na· secção 
comJpetente da SecretaJria <!'a A~ri
cultura, um registro especi'an pa1ra 
miMs, onde todas serã·o inS<::~iptas 
cam .a1 indioação de ua1 11atureza, 
situ.açãOo e propr.ietatri'O·. 

A-rt. 36. Rotwogam-se as diepo i-
çóe!' em con1,t11ar.io. 

Art . 32 . O governo po·h·á rets-
gata'r as i·nstaU.ações re1ativas á 
ooncessão, pa'réll o f.im de con·ced r 
a rercei,ro a expJ~jraçáo d01s mine-
r·rues qU'e constituem o eu obiecto·, · 
justamente com a da nova des,~o
her.tas, quando ao COJn.ce5 ionario 
nií·O <:01wier expl'omr estas, ape. a1r 
de veri,ficaco por tech n iws de re-
oonhecitóa oompetetncia•, i1ncumbid'O 
pe1o gcwerno, serem de va·Jor eco-
nomico eguat ou superior ao das 
·s·nbstancias deol'a,ratd'as no ti.tuRo de 
concessão ~ não poderem, pQir s·ua 
J.acaq;za;ção·, S'er e)(lplot1ada -separa-

SaB•a das w mmis.,.õffi do Se1nado, 
25 de outLtbro de \923 . - XaiVier 
Ro1im . - Ant·onio B. Va'llatd•rures 
Ribeil!'o. - Basi~io de Magalhães. 

Do projecfo n. 12, da Camara 
A com missão doe RedacçãOo, .a · cujo 

•exame foi submcttido 'O• pr:O·jedo· n. 
12 d'él üama·r'a dos srs. Deputados, , 
concedendo 'licença ao e)(lmO. sr. 
dr. Raul Soores de Mo1t1ra·, presi-
den.te do Estado, e approva!do pelo 
Senado nos tres turnos regimen-
Mes, é de parecer que se atdapte a 
segu.inte lreida'cçã·Q fi.na1: 

mente. 
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O Congres90 Legi t·atiiVo do &-
taldo de Minas Gera d reta: 
· Atrt. 1. 0 E' oonoedida. ao dr. 
Raul SQiares <le Mourru presid lf'e 
do Estado rde Minas O~raes, liron-
Qa, para se élillsentlar do Estado par 
sers mezes . ' 

' Ar~. 2.o O P.roesilden.te do Esta~o 
de ~rl'as Oe_raes, em cll!da anno do 
penodo presrdencial, terá doi m~
zes de I!Cfflça, ~ru qual .podená gO'-
sa·r oon.tinlla ou mtermptamente, fi-
cando crerogado o ,art. t.o dlli lei 
n. 774 de 10 de setembro .de 1920. 

A'nt. 3 ·o Flc:a o go,verno auctori-
zado abrir os necessatrJos oredi-
tos paora execução do diSIJ)OSto no 
art · t.n, § 2.o, da lei 11 . 774, de 1 O 
de set~bro de 1920, e ® ad. t.• 
desta _ler, de accordo oom o al'lt. 2.~ 
da le1 o. 337, de 30 de a•gosto de 
1902. 
· Ar.t. 4. o Fica o go.verno a uctori-
zado a abritr o n~e rur·io credito 
para pa.gamen.to <!a aji.Jida de custo 
e -do subsidio éiJOS deputados e se-
nadores, e mais despe a5 com a 
presente sessão extraoroinoarJ<Il. 

Art. 5. o F.sra lei erutr.a r á em vi. 
gor na da.ia de ua publicação. 

Mt. 6. • Revog.ann-se as di posi-
ções em contrario. 

Sada das commissões do Sena,d'O 
25 ode outuhr'O de I 923. - Basili~ 
de Ma,galhães. - Antonio Benedi-
cto VaU·adares Ribei·flo. - Xavier 
Ro1·im .. 

Di pensaldas as for.ma.Jidaldes re-
g.imentaes, a requerimen-to do mes-
mo senhor, -entram em discussão e 
são appro-Va.d1as, sem deba·te essas 
radacções, as quares vão a coJ,iar~e 
para serrem enviadas á san'Cção pre-
sid~nciaJ. 

O SR. PRESIDENTE: - Ntalda 
maris ha.vendo a trMar~e, v<ru te-
ventar a sessão, designando para. a 
oroem do dia' de amanhã o encer-
ramenrto dos trabalhos do Senado. 

· Levérnta-se a: sessão. 

ACTA DA ESSAO DE ENCER-
RAMENT , A S 26 DE OUTU-
BRO DE I 23. 

Presidencia do sr. Diogo de Vas-
concellos. 

SUMMARIO: ,Alcta·.-Sollda·rie.dade 
td~ Senado Mineiro com o sr. 
Woe-P1~e 'dente do &IOOb. -
Disourso e lrequeirimento do sr. 
Joãx> Pio.- Jubileu do prof. Mi-
guel Couto.-DilsclJrso e Tequel1i· 
mento <lo r. P.a~os Maia.-Falle-
rdmento :d'o prof. Hflario de Oou-
v~a.-Di wrso e requerimento 
Ido Ir. OamUio de Brito.-Ob-
servações do r. Presidente.-Bn-
oenrl1!menrro dos tralbalhos. ' 

A's -doze horas, feita a ~hamada, 
acham« p11eS611tes os rs. Drogo 
de V.asconcellos, Ribei1ro uc Oliveira 
J. 'Mootamtdm1, Oammo de Brito, 
João Püo, Adv.es de Lemos, X~Rvrer 
Rdlim, P.a sos Mala, Alfredo Ca-
tão, Simão da Ounha, Morei·ra da 
Rochta e 'Vi~ira Marques, falta:ndn 
com causa partticipada os srs. Mi-
mnda Junior e Getulk> de Ca~rvoa" 
·lho, e, sem ellr., os !ma4'S senho-
res. 

Al1rc-se a sessão. 
A oonVtite do sr. Presidente, oc-

cupou 1a. oaldeira de 2.0 seo.ref\aJrikl 
o sr. Slmã'O da Otmhta. 

O SR. 2." SF.CRET.ARIO proce-
d! á I ituna da ribClta •da anteceden-
te, cuj1a. vota~Ção ftu adiad!a 'por 
falHa tde 1n.umero .tegat · 

Sobre a mesa .não ha expedi'ente. 

Solidariedade 'do Senado Mineiro 
com o sr. Vice-Preside11te · do 
Estado. 

O SR. JOÃO PIO, obte11do a 'pa-
l•ruYII1a, mequ:er a momeaçã() de uma 
oommissão que vá, em nome ao 
SelV<'td:O, ·audar o r. dr. OlegaJI1io 
Maooot, v1·L'lC-presi'dienre .cto Estado. 

Diz q.ue a homenagem solioi.t·ada 
rão .póde sCir 'equiparada a uma des 
saiS mandfestações politi~as . vulga~o 



m ai r: é, antes,, um prei-· 
. to 1fi1'W ·ju tos, uma mereci!da 
mlllrn tação de 'J:Ipoio, d ,atpplau-
so , ao moldo correcto oom qu e 
WliC s. exc. hatvendo na ounul presi 
denoiad <te •Mht·a , !o.nd tem sido 
'Um wnti,nuador Ida fa:lllruia d-
min·i tMção do r. dr. Roa uJ .S a-

-de Moum, com te mantendo 
a .mais 16Stlreita sdlida11ieda:de, ·a 

ai oompl ta urrlão de v~ ttas. 
.S . • exc., tam-ando '135 tredeas do 

•g.t)WJI)OO, ija seguido, .paürotica 
m Jlote, a>fll llfmO sere110 e a'<i1111i-
tl;'ave! dedilealçã:q, oa orientação im-
pressa <\O 1'a111dannento das publioos 
ntegoci tu>elo !Sr. ldr. Rélllll Soa-
res, .o ~~ão .com que ·e eng. ~~
deoe o .Estado de Mfnas e e apr.az 
o povo m•neilro. (Muito bem!). 

Pen a, 'par'tanto, o '()Mk!or que 
.. esse ,preito 1do Senado ·deve .alenl-
, ta~r a s. exc., ,po~que é mais uma 
,Jli'Qya de que ,lMmas il'eoonheoe 9 
val~r . .rto1' eu ,mustre fhlho, qtre ten1 
,um passardo g9roriQso tassilm no 

,,OQal~nesJso Mj•netko! corno na ~~ 
lfll!lliM Fi6derllll, 

1 
oassrm no exerct.ot 

.IQa -rsua l}qpr~ !carreira de \Em·~
.n~eiro, .~m .. q~~ é um dos rna~s .ex.!i 
milos prohssr'Ona•es, como a<m.aa 
lél:ctu allmente 111a presiderroia ,de 'Mi 
onaJS, postos 'todos esses em q~ 
rem Sál\;tdO "Q•Uil1001@r, oada ,vez man 
•o 11:Jt1.Jinun te nome r'q.tre ~ilzeM desd 
.a .rn·oddade. 

1 Jlermjna pt"QPondo ,,uma. cop~mi -
.·silo ,de 'bne'S ·~~ores, oíllflt•m d .4e-
,1rur. ·5 . .. exc. ·OS ,cumprimootos d• 
'Sen'ado a 1 ~1!01011"\&tr~ção . .do i~l~II'O 
aparo ~ 05 a.gír<\deo~men·tos .d~ta 
casa ~·o Co-ngresso, pela mrune1·ra 
como .s. cxc. ha proseguido a po 
•Ht!Oa e la' •oatlnHntishMçáD odo r. dlr. 
' lRaútl SoaJreiS e, 1desf~a~rte, 'i.nfl•u•ii?o 

pruM a melhoria da saJUde do Jl-
lustre presildente. (Muito bem!) 

Jubilou do ,(,Ir.' Ml uel (Joulo 
' 

SR. PASSOS M~IA.-Sr. ,Pre-
siden , o 'Cong o Na ~n I, .as 

oolllda<l aMden ' a- , >0 OO~)nt r-
cio, 'R ,j, dt trta, o povo uo Rio· ·de 
Ja<neir.o, a rmçâ intei.Jia, têrn..se 
movim 1t~o 'nes tfllm ili'as 
para fest.ej!lll' o JUbileu do dr. Mi-
guel outo. 
· profe r ,M1g11 I Cotlto ,é .11m 

homem p nf i'to; ,é 'IJrn d e qi.a-
rnant que Jlas>C~ m l Pi<taqo ; 
,uma esm rt~ldil' em }aça. · · 

Si elle ti ifl'liiSCiqo .no P.a-
Jla'ilso, ·eu vo gamantp gue p eus 
~1ã•o e 'teri'cl a'rreper(di~o ·d'e sua 
ob~~a. A11>dl lo, ~as ua~ · li~1 h as es-
cu lpturae , !l'aoscelr como •M4,nerwt, 
anmaJdo de ponto em branco, .para 
vencer 111a vjld.a. ' 

Si o dr. Miguel .Couto t)v ·e 
r~als ildo 1110 Ori-ente e tivasse , rpo 
um dos generaes de Alexandre, 'eu 
voo gall"ill,to que !Ünguem .cf ~uta
!lla a heM.nça do g111<ll~pe OOJ11Ç!.Ul1St~
d'or, parque elle .'seail o .JT1í.l!l ,.Pr-
g~n'o. 

·Si tivesse o1'!\ISCPdo ,na e,Pa:de ,mé-
d~.\l'fOS tempos ·pr,imLtiMo . fqD.,Çhrjs-
ti,ru111ismo, seria~ um A5511s ou um 
Salnto Agosbinho, pela sua immen-
a bondade e exetMtor<tim'a'l'io sa-

ber. ' 
Mas dl le na~ .no secLtlo ·das 

Juz,es e IJ1elle. e IJ1eéllli za ~ .~ym~iooe 
mall)aiViah~.a .flue "Se ver·tfrcou com 
0 Wt'laontde PJaijteur: lélle é um sa•nto 
e u)11 sabio. (!}fuito ,bem'!·) 

A medi iln•a bra iléhra muito .lhe 
deve e mu·ito lhe deVie tambem o 
Esllado •de M~111.a , ·pqrq1.1e es~a 
pl iade de 'j~ven<s~ ~ 11g~naçao 
·nova tde m'&)rcos .' ~:Jiu.s~res -.q~e liam-
to honram a -sc r ~lCllél m~Jca , em . 
nlOSSo rneilo . . . 

o sr. Ribeiro ·de .lO/iveira:-n-Eill-
tre 00 quaes v. ex·c. (Apoiadas). 

o sr Passos 'Maia. . . foNilm to-
O· SR. •PRESIDENTE :-M·terpre- di . 11:es · di oi~ú-les do gtrantde 

·trun'OO tCXS Sentimentos ttlla casa•, por 05 te · 
• 01<âo . ha~r 011\.lrmero patra se · \olo.N\Ir P. •mes tle. . . . 
'requeninrienbo ·do ·nobre senlalc:lú!f, Nós ' · pema~m~'l1'te, ::sr. Pt~tk:llan-
1nonlC!io ,patl'la essat commi~&o qs· te, los qu~ san.ws• oaln'ugos ~es 
·JS.I1S t•Ribe;ro -de :,OJivtim,1.].oãn,,Pio e e oanne1~grontrurwos do d1r. 1 R.a~ui.SO'a-

. J.!~O!S .. ~: res, muH·o , grat~s ,1nQS . .G9.0!~~~amos 

f ' 

8 

~ tdr. Migue• eoo+o, • pel'O coneo~ 
q e ~ doo, 'llifttrm~w. com 
a .uq •pádavl1á r81UCroM!Wa1 que em 
nm11to bneve tempo nos res fi~tur•ria o 
no ' ~mte,. são e J>etrfeit.a-

' ~I <f men te tresbabeloo~, patM COOll!inual!' 
f\ 01os governar com a dedicação 
~~~rl~ Ide vi com tque 
\..1 ,cou o seu b, rrem rito govef'lno. 

?or · oo, sr A tdente,. ,a ho que 
r~ri!Jriâmõs ao nosso deverr oo pa-
tl1iôflSíno St 01'ao .nos' associaJSsemos 
táunôem á ~m'e;mo"'ltÇâo do jubi-
TeÍf do 1ó • Nug Couto. (Muito 
6eni !)' 

(f s~. Jogo· />to: - E1 mu.~lto 
j,lJ 'tO: ' 

6 sr. Passos 'Maia:--'Pieço, pois 
a v. exe. s,e dugne d,e man-dar off.j,. 
oitatr ao dr'. M~guel Gpubo, ~en
do qu · o Sena!do <le MtnaS de.MeS, 
o }'ov'o désté fu~ado se ·~jub~a 
CQm · le r,ar essa data. gloríiooa, 
gttormi ma pl!M, a med.loirl'a bna-
Shleiiríá. 

(Muito 'llém I MUito bem I) 

Lnfurpre~anitcfo ,ôs sootiménkis do 
Senapo, o sr. ,pfesilderite manda 
quê se offiéie dê ~do. 

'I ' ' Fallwmento do prpf. Hilaflo (ie 
Douv~a 

Ó SR. CAM 'LLO DE smtô:-
Sr. A11esi.doo·te~ o 'Senado Mlt!ieiro, 
por ~roposba <~o rlbt111e 9C11'atdbt sr. 
Rá~s Mraãlá, a at1a lc1 Íihseri ttos 
seus <andifáe·s Um rotb {te OOh~Mu

·laçõ-es, mU'itrd jii!Sto, com o octr. Mi 
gucl Couto, chefe da Medicina no 
B11aJ í'l, pelo SC'U jubaUeu. 

Neste momento, cheglél'"'llOS do 
Rti'o de j•aneitro a 1n'O'ti'Ci:a do passa-
mento, .a'lbf, Ide um medi100 tambem 
di·stitncti simo, •um doo mais abaiH-
sados oto~rhino-la·ringologistas que 
te'li titdo o Bra1sil e •elhc, professor 
da F•aculdade de Medkia1a, o s-. 
dr. Hi!l•aJniJO de Gotuvêa, pertencente 
a uma ~amma . mtine~t~a· ·e di·gno 
progen1itor tdo deputado Nabuco de 
Oouvêa. ' · 

Peço ·a v. exc. ditgtlle...se de cem~ 
sultrur á OaiSa se oonsente sej1a in-
sel'lido •n•a ~ta de hoje um voto 
de gratnde 'pesatr pel'O faUecimento 

do Pllu re medico têle M 
á Stra f a l11i I~ e ao drl. N ll'l>l«lo r de 

oúv a,• IElxpnlrntn.dQr..a~ as n 
oond'olenoi . (Mui#o bem I) 

O R. PRESJDENTE' di~ ~ 
não ha ftúmero 1(Jalr.a ~tar, ma 
julga intrepretar os entimett~ dÓ 
S nado, dtlltldo o •requerimooto pot 
~(ova~ ~ ruandãndo ptoc.Mer 
r'l a k>irmil ~~e4u ~tda . 

Encer'rarrlento 'dos lrabalhos 

Ó srt P~ESIÓENTF::-Atn teS' de 
enoemu os oo os trabaillos, cabe 
me felieitar 10 . Sena~dO Mineiro pelo 
eabal desempenho que ®aba 'de 
dalr ao seu marndato, ooudindo pfes 
sui'09a'mente á oonvocação do CGn 
gr.t!ISO e defermdo m 'limpo e 
com oolio~tude 10 penido de íiõeJ1ç-a 
do sr. dr. Rau'l Soores, presidente 
da f.Jsta:do. Oumpte, 'tôdavM, ~oon 
tu·alt'-e oom ásso juJga dnte11prefoalf 
os enl'imer1to ~ tooOO' os ers. 
senatlo:nes-que o Sena.ctt>, assim 
prooedenoo1 mui1o lastima tambem 
o tmol!ivo desta r coovo·oaç~o, potr 
que deplo11a "oru ISÍnooritdade ~ eS-
tllldo tde swude dv nosso digno fue 
sidente. (Apoiqqos geraes). 

Assim iftte exp111ttrltrdd, srs:, for· 
ffiúlo 1flãó · 6 ·!eltt meu atórtie ~ 
soai, oornô pet!Sb pddet fa:zef-d ~ 
!"!~me cte toot> o Sootàdo (muito 
bem !) , :a<rdent votos a 'Deus pélJI"a 
que lll'O Í~ lli!Str~ ,sr. dlr. Réllll!' Soatee 
não sej:a mi.stér setvitr-se de fuld~ 
a .J.i.oença•, 'e, bem antes de .explraldo 
o prazo ·oonoedido pel'o Congresso, 
possa, já oompletamente fi1CISta!bele 
ddo, t11eaossumir o seu posto e coo .. 
tintrar a fulgtll'la!nte adminaiStiMÇáO 
que, ha ,um t1111Jno ~ruas, vem 

de encetar. (Apoiados; muito bem!) 
Do que pO'de'l'á runda fazer a 

bem do Esta!do Ide Minas e do Brn 
sill, a todas nós é odado aVIEllliaJI', 
pelo pouco romp.o em que s. exc. 
se ·aiChou 'á ~rente do govemo, 
abrindo 1no~os horiwntes ao futu 
no ·e á pnosperidalde da terra mi 
neina(Muito bem I) 

Quero aiÍII1dlal, ·se'llh·-JI'es, reH~ft.alr 
o Sooado pela harmonia, pela iden 
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tfdade tie VÍSM 1 pe-la rCCÍ~OC<J 
amtmde, pele aHectu COOVIVOO· 
ola, com que tod06 os membros 
desta Oa:9a 190Uberam .cumpllir os 

us deveres, a 'ponrto de Qlfi1gurnr 
se esta Ca11:1 a111tes o í~ de uma 
famma .<fo que ·uma corpornção de· 
libenativa. 

Vejo 'lla affectuosldlakle des&a 
cooviv.encra :um pro'< 'tooo ~xem· 
pio em que se dev.e inspiMI' todo o 
povo mineiro tno cumprimento do 
seua rdev~res, ;.ssim ,illl flamll~ra. 
como m ociledl8de. (Muito bem I) 

De minha pall'te 11ão é sem SlliU 
druóe5 ·que me despeço de todo 05 
ooll.egoo, impl01mndo a Deus que, 
oo .retollllM'em IéilO seus ·•ares, de· 
parem a OO!llin uaçAo da oompleta 
felooidalde ua e '<k! uras exoelle11 
tissimas famílias. (Muito bem I) 

São os votos qu roço, de com· 
ção, a tod'ols os srs. 'selladore.s. 
(Muito bem I Muito bem I) 

Em segt~ilda, p. ~r. Presidoote 
coovôda os s rs. 'sooadores a com-
pali'006r.etn !(liDéllnhã, ãs ' 13 horas, 
no edtfkío da Oam1llM doo Srs. De-
puta-dos, afim tde rassistirem ao en·. 
061\Nlmento soJenme da, presente 
sessão extra·ondiruada do Congres-
so Mineiro, findo o que, levantao-
do« ~cla11a enoerr.aldos os tra-
baQh~ do S.enaldo Mineiro. 

!Jioo e léllpprovaida a presente 
a10ta e mada mal5 havendo n tra· 
tar, levanta-se a sec;c;ã0. 

I 
J 

ACT A DA SESSÃO OLEMNE DE 
ENCERRAMENTO, AOS 27 DE 
OUTUBRO DE 1923 

Presldencia do sr. Ribeiro de 011· 
velra 

(Viceoipre Ldente do Senado) 
A' ruma hora, acham .. se presentes 

'os srs. Ribeiro de OIL~ira, Euler 
Coelho, Olympio Mourão, Camillo 
Chaves, Allbertino O rumoonnd, Clau-
demiro Ferreira, Gabriel de Oliveira 
a·ntos, Addlpho Vi arnna•, j. Mon-

tarndon, Ouâe teu Pires, CarmiUo de 
Brito, Modestino Gonçalves, SitnãCJ 
da Cunha, Goone Pereira, Vllllilada-
res Ribeiro, Rocha Lagoa, Allves de 
Lemos, Agenor Canedo, Francisco 
EscobBJr, Miranda Man o, Alfredo 
Ca•tão, Ferreira Pires, Xa,vier Rolim, 
Ribeiro da Luz, bvin<lo Coelho, 
Mario Mattos, Morei ra da Rocha, 
Antenor Silva, Argemi·ro .de Resen-
de, Elpidio Ca.llnahrava, Oly.ntho 
Marti·ns, Silva Fortes, Peldro Labor-
ne, Adelio Maciel e. Vi,v.ia1no Caldas. 

Abre-se a sessao. 
· O sr. Presidente diz que o fim da 
presente sessão é o enoerrarmento <lo 
Congresso, 1pe1o que, devanta·n'<i~e. 
no que é acompanhado por todos os 
prese!ltes, declara: "Está encerrada 
a sessão extraordinaria do Congres-
so Mineiro". 

Em se~uirda, .na fórma do aor.t. I 4 
·do Regbmento Commum, é Ma· e 
approvad8' a ·presente acta . . 

·Leven.ta-se a sessão. 
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Congratulações 

-do Senado com o Dr. Raul Soares, pelo exito de sua Men-
sagem . .•.•••• , . . • ........................ .. .......... · 

Declaração de Voto 

-do Sr. Vieira Marques em relação a diversas Moções •...•. 

Discurso 

-do Sr. Raul Soares installando o Congresso das Municipa-
lidades ...............••... . .. · .. · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 

- do Sr, jollo Luiz Alves no enceramento da Exposiçllo do 
Centenario . .....•...•........•. . ....••. •. · . · . · · · · · · • · · • • 

• 
Discussão U nica 

-do parecer da Commissão de Legislação e justiça sobre o 
requerimento de Francisco de Paula Màgalhlles Jacques 

Eleição 
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Encerramento 
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- ~ ~ , • ' , Congresso . . .. .. • .. . 785 
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Exequias 
~47 

- de O. Silverio Gomes Pimenta............................. u 

Exposi.ção do Sr. Arthur Bernardes, Presidente da 
Republica . 

-· sobre o estado economico e financeiro do paiz .•.••••.•• • .• 

m -
Indicações 

-do Sr. Camlllo de Brito (praticantes de Stenographla) ...•.• 
-, , Vieira Marque (medida lembradas pelo Congresso 

das Municipalidades) ............. ... , ............. . 
- do Sr. O tulio de Carvalho (vencimentos dos funcclonarlos 

das duns casas do Congresso ......... .............. ... .. 
-do Sr . Basilio Ma~alhllcs (interesses da pecuaria) .•..•. . , .. 
- , ~ Passos Ma1a ( , , , ) ......... . 
- • • Gabriel Santos ( , , industria siderurgica) 
- • • Camillo de Brito (carestia da vida) .......... , •.•.•. 

Moções 
...,de apoio ao Sr. Dr. Raul Soares, Presidente do Estado, apre-

sentada pelo Sr. joão Pio .......... , .. . ........•. ••..... 
-de apoio ao Sr. Dr, Arthur Bernardes, Presidente da Repu-

bllca apresentada pelo sr. Alfredo Cat~o ....• , .•••. , .... 

Missão 
-do Dr. Carlos Chagas na Europa ........................ , 

Mensagem Presidencial 
-lida por occasillo da lnstallaçllo do Congresso •••....•... , . 

Officios 

a) Da Camara dos Srs. Deputados 

-communicando haver numero ali para lnstallaçllo do Con· 
gresso. I ' I I I I I I I I I I f I I til I I f I I I O f I I I I O I O I I I fi I t f I I I 111 I I f 

PAOINAS 

187 

295 

355 
378 
397 
399 
844 

225 

226 

368 

10 

-communica11do a constituição de sua Mesa .......... . ...... .. 
-remettendo copia authenthica da mensagem presidencial. .• 

1 

, o projecto n. 1, daquella casa, sobre approvação 

8 
151 
'187 

de contas ....................... .- ............ . 
-remettendo o projecto n. 119, de 1923 (divisllo admlnlstra-

-re~~~l~~d~· ·~· · p~~~~~t~· ·~: ·c;,·d~ · '19i3'(~~~~~~~·~t~'s):: :.: ::. 
- , ., , • 3, ., ~ (Força Publica) .... .. 
- ., , , , 5,, ., (Orçamento) ...... .. 
- communicando haver subido á sancçtlo o projecto de refor-

ma administrativa .... ................ . ....... , . .. ..... . 
- enviando varios papeis relativos ao lyceu de Artes e Officios 

de Ouro Preto .•...• . .. .. ... .. •. .. . ..........•....•.••• 
- devolvendo o projecto n. 6 (vencimentos) . .. .. .... .. • .. .. . 
- remettendo o projecto n. 9 (aproveitamento das minas) .... . 
- , · , , , 10 (Sociedade de Credito Agricola) 

233 

241 
385 
588 
620 

702 

714 
735 
757 
773 



IV 

-totnmunlcnndo haver subido á snncçlro o projecto sobre co-
lonlns correcclona s. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

- communicando haver numero para a lnstallação do Con· 
gresso extraordinarlo . ... . .....•..... .... . ..... . ....•..• 

-enviando copia da Mensagem presidencial, lida no instai· 
lar-se a presente sesslto extraordinaria .•..••.... ..•...•. • 

- remettendo o projecto n. 12 (licença ao dr. Raul Soares) .... 

b) De outras procedenclas 

- -Do sr. Presidente do Conselho Deliberativo da Capital, en-
viando copia da acta de apuração geral da elelçllo para 
Senadores . . . . . ...... . .. . . .. .. .... . . ....... . .. . .... . •• 

- do sr . Director da Escola de Agronomia e Veterinaria da Ca· 
pita!...... . . .... . . ... . . .. ........ . : . .... ... . ..• , ... • 

- do sr. Presidente da Cantara de Arassuahy .. ......•.. ...•• 
- • , Secretario do Interior enviando as razões do ~veto do 

Presidente do Estado á propos'iç:o n. 427, de 13 de setem· 
bro do anno passado, sobre custas .. . ................... . 

- do mesmo sr. agradecendo a commun icaçllo do Senado re· 
!ativa a· existencia de numero para a installaçllo do Con · 
gresso . ... ............. .. . . . .. ....... . ..... . .... . . •.... 

- do mesmo sr. agrad e c udo ao Senado a communicação da 
constitu içllo de sua mesa . ............... . . a·> ........... . 

- de diversos,agradecendo ao Senado a communicação da cons-
ti tuição de su a Mesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

-do presidente. do Tribunal da Relação e do director da Es· 
trada de ferro Oeste, agradecendo a communicaçllo da 
constituição da Mesa . .. . : ........ ... ... ... ............ . 

-dos Secretarias da Camara e Senado de S. Paulo ....•...... 
·-do Advogado Geral do E. de Minas ....... ... ............. . 
- • do dr. Chefe de Policia, agradecendo a communicação da 

eleição da Mesa ....... .. .. ... .......... . ............... . 
- da Assembléa Legislativa do Ceará (installaç i! o dos traba· 

lhos) ............•.. .. .....•.•......................•••. 
-do Director dos Correios de Minas .... .. . .. . ..... ........ . 
- • do desembargador Raphael Magalhães ••.. ... .. .. . •. ,. ;. 
- • Presidente da Camara de Bambuhy .. . . ...... . .. ...... . 
- • • • • • Ouro Fino . .•. . . ... .••. .....•• 
- , 1. 0 Secretario do Senado do E. da Bahia ........ ...... . 
·- ~ Presidente da Camara Municipal de Tres Pontas .. ... .. . 
- • juiz de Direito de Estrella do Sul...... .. .. . .. .. .. . .... . 
- da commissllo encarregada do munumento ao dr. Delfim 

Moreira •.... . .... . . ..... ................. . ... . . . .. .. . .. 
- do sr. dr. J. J. Seabra, Governador da Bahia, agradecendo con-

gratulações do Senado Mineiro ............ ............. . 
-da Camara Municipal de Bambuhy ..... .................. .. 
- do Arcebispo de Marianna (convite ao Senado) ........... . 
- ,. dr. Secretario do Interior, devolvendo informado o reque· 

rimento do dir~ctor do Asylo do Pé do Morro, pedindo au· 
gmento de aux11io .. ..•. .... . . ............... . . .......... 

- do :;r. dr. Francisco á, ministro dn Viação (agradecimentos) 
- • • dr. Raul Soares, presidente do Estado, agradecendo as 

congratulações do Senado pelo exito do emprehendlmento 
da comarca de Tres Pontas construindo um ramal ferreo 
entre aquella cidade c a cstaç< o da Espera ....... . .• .••.• 
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- dos srs·. Secretarias do Interior e da finanças devolvendo 
Informados, diversos papeis ............ .... . .......... . : 

- do sr. ?ecretario das finanças, enviando, informado, um re-
quenment~ da A. Commercial de S. jollo d'EI-Rey ..... 

do sr. Secretano do In te rio r, devolvendo informados, diversos 
requerimentos.. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . 

- do sr. dr. Raul oares, presidente do Estudo, cornmunicando 
ter passado o governo ao seu substituto legal • .. . . . . .. .... 

-do sr. dr. Ole~r.ario Maciel communicando ter assumido o 
d governo •...••....•......... . ...... . ....••.....•........ 

- o dr. H. Pereira Pinto .. ..................... . ......... . 

Oradores 
Albertino Drummond 

-Desembargadores Olavo de Andrade, Pereira Continentino 
c ex-deputados Olympio de Araujo e Arthur Pimenta (voto 
de pesar) . ...... .... .............. ..... .. . ........ . ... . 

- levantamento da sessão em homenagem á memoria de mor· 
tos i1l ustres .•.... . ................. . ... .. . . . . .. .... . . ... 

-fallccimento do Presidente dos Estndos nidos .. .... . ... . 
-representação de habi tantes de Sani' Anna do Paraíso ... .•. 
-emenda ao projecto 119 (d ivisão administrativa) . .......... . 
-projecto 111) (divisão administrativa) . ... . ... .. . .... ..... . . .. 
-emen~a n. 14 apresentada ao projecto U9 (d ivisão adminis· 

trahva)- ................ .. . . . . . .. ..... .... . . . ......... . . 
-repres~ntaç llo dos habitantes do districto de Passa Bem .... . 
-requertmento de Francisco Escobar (adiamento do projccto 

n.119)...... .. .. . .. ..... .............. .. ..... .. . 
-em~ndas ao projec to n. 1 i9 (divisão administrativa) .. ... . .. . 
- pro{ecto n. 119 (divisão administrativa) . ...... ... .... ..... .. 
- dec .aração de voto (divisão administrativa) . .............. .. 
-proJecto n. 5, do Senado (Colonias Correccionaes) .. .. . .... . 
-sub-emenda ao projecto n, 6 (vencimentos) . .. . . .. ........ . . 
-pr~jecto n. 29, da Camarn, de .·191 0 (declaração de voto) . .. . 
-reh~ando uma emenda ao proJccto n. 6 (vencim entos) ..... . 
- projecto n. 6 (vencimento do funccionalismo) . .. .... . .... .. 

,. ,. 5 (orçamento) .................................. . 
)) .. ( )) ) ... ..... ...... .. .. .............. . 

· .. , ' » (vencimentos) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
·- , • 5 (orçamento~ ....... .. ... . ........... . ..... .. 
-projecto n. 5 (orçamento . .. . ... . ....................... . 
-dec a ração de voto .. . ... .. . .. . . . .. ... . ........ .... ... .•.. .. 
- reforma do Regimento Interno do Senado ...... .. .......•.. 
-agradecendo ao Senado homenagens prestadas á Mesa ..... . 

rt-projecto n. 9 (aproveitamento das minas) .................. . 
L.::::: :t • :t( » , . • ) .......... ... .. .. 

-declaraçllo de voto sobre as emendas ao projecto n. 10 . . • 

Alves de Lemos 

- declaraçllo de voto sobre o projecto n. 119 (divisão adminis· 
trativa). . . . . . . . ....... , .......... , ....... . . . . .... , ... . . 
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Alfredo Catão 
- Ministro Alfredo Pinto (voto de pesar) ....•........ .. ....... 
- parabens ao Desembargador Arthur Ribeiro . . . . . • . . . ..... 
- Moçllo de apoio ao sr. Arthur Bernardes ....••.... . . ......• 
- representações de habitantes de Claudio, ltapecerica e Oli· 

veira . ....... . ....... . ....... . .. . .... .. .. ... . .. ....... . 
-emenda ao projecto H9 (divisllo administrativa) . .......... . 
- concordando na retirada de emenda ao projecfo 1Hl .... ... . 
:,em~nda a~ proj ecto n; 1!9 ~di~isllo admin~strativa~ : :·.'.'.'.'.': 
- projecto n. 119 (divisão admin~strativa) ....•. .... .....•.••. 
- emenda ao projecto n. 6 (venc1mentos) .. .. .. .. ..... .... .. . 
-projecto n. 5, da Camara (orçamento) .................... . 

Basilio Magalhães 
-Ruy Barbosa(voto de pesar) .......... ...... ............. • 
- replica ao Deputado Odilon de Andrade .... . ... . .. .. . .. .. . 
- . • ... .. ......... ····· 
- • s , • . . . . . o ••• •••• • ••• o . 

-Moç~es de apolo aos srs . Arthur Bernardes e Raul Soares .. . 
- emenda ao projeclo i 19 (divisão administrativa) ..... .. .... . 

~: : . · :.·:. ·: . ·::: , , • )) 

c • . ) ) .......... .. 
- » , » » , • ) .......... .. 

• , 

-represent~ção de fazendeiros de Santo Antonio do Amparo .. 
-retirando uma emenda que apresentou ao projecto n. 119 ... 
~ ») »,. ) .. .. .. 

interesse da pecuarla .. ... ... .. . . . ... . ...... .. .... . .. . . . .. . 
- colonias correccionaes (emenda) .......... .. .... .. ........ '. 
- requerimento Francisco Escobar (adiamento do projecto n. 

119) .. . . . .. .. ...... .. .. ... . . .. .. . . ... .. ... .. . ......... . . 
- projecto n. 119 (divisão administrativa) . .. . ..... ...... : .. .. 
- terremob no Japão. . . . . . . . . .. ... .. .. .. .... .. ....... . ...• 
-projecto n. 5, da Camara (Orçamento). . . . . . . .. ...... . .. . 
.. ~ )) )) 5, • • • . . . . ..... . .. . ..... . 
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- louvor e agradecimentos ao sr . Ribeiro de Oliveira, vice-
........._ presidente do Senado . . . . . . . ... •. . . .. . ..... . ... . .. ... 

......._projecto n. 9 (aproveitamento das minas) . . .. .. .. .... .... . . 
~ · • • 9 » ................ . 

Camillo de Brito 
- requerimento relativo a um te legranuna ao dr. Arthur Ber-

nardes . . . . . . . . . ... . . . . ......... .. .. . .. . . . . . ........ . 
- frlicitações ao dr. Arthur Ribeiro . ..................... ',, 
~ fa\lecimento do senad 'r And rade Botelho .. ... . . ...... .• 

• , , Luiz Gomes Pereira . . ....• .. .. 
- indicação (praticantes de St~nographia na sala das sessões). 
- congratulações do Senado com os presidentes da Bahia, Ma· 

ranhão e Pará e transcripçllo nos Annaes do discurso pro· 
nunciado pelo sr. Jollo Luiz Alves, ministro da justiça, no 
encerramento da Exposição do Centenario ...••••••.••.• 
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- apresentando ·o projecto n. 2 (rcus menores) ..... , . . ....•. 
-falleclmento do presldent dos Estados· Unidos .. ....•.....• 
·-votaçlo do projecto n. 1, do Senado (licença a d. Maria H e· 

lena de Brito) ... . . . • . . . . . .. . .. .. ...... . . . ....•. •.. 
-parecer n. 2, da commissllo de Justiça e Leglslaçlo . ..... .'.'. 
-representaçlo de habitantes do Serro . .... . .. . .. . ........ 1 , 

-emenda n. 14, ao prolecto 119 (divisão administrativa)., .. . 
- representaçlo do presfdente da Camara de Campos Oeraés. 
- manlfestaçllo de pezar . . . . .. . .... .. . . 
-felicitaçOes ao dr. Carlos Chagas ....•. . . .. ::::::::: :: :::: 
-telegramma do presidente da Camara de Vi lia Brasllla . . . . 
-projecto n. 5 (colonias correccionaes) .. .. . ........... ... .. 
- , n5 • , 
-gov~rno do dr. Raul Soares ........ : .... ·. ·. ·. ·.: ·. : · . .'.'.::::::: 
- proJecto n. 5 (Orçamento) . . .. ... . .. ... .. . . .. . ........ . 
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-falleclmento do marechal Hermes .. ...•. , ••..• .••••.•. ... . 
- commissllo pata cumprimentar ao dr. Raul Soares . .. .. .•.• 
-sessão nocturna ........... .... .............. . .. . ......... . 
-louvor e agradecimento á Mesa do Senado .•••.....••.•.•• 
-fallecimento do senador Mello franco ..........•......... , 
-mensagem do dr. Raul Soares, presidente do Estado ....•... . , , , , , , , ...... . 

aprove.! lamento d:s m~as (pr~jeclo :· :{ .' .' .' .' .' .' .' .' .".' .' .' .': •• ::: 
• , , ) , 9) . . ..... ....... .. ... . 

arestia da vida (indicação) ........... . ...•••... . .....• , . 
allecimento do dr. Olympio Valladão . .... .............. .. 

- , • professor Hilario de Oouvêa . ... .. .......•. 

Diogo de Vasconcellos (Presidente) 
- agradecendo a sua eleição para Presidente do Senado .....• 
- relato rio refer~nte. ~ 4,." sessll o da 8. 11 legislatura ....•..... 
-correspondencta dmgtda ao enado .. •. .•.....•...... . ..•• 
- conferencia de Julio Dantas . .. . . ........ ........... . 
-ausencia do sr . Basilio Magnlh ll~s.. . . . . . . . . : . , ' ....... . 
-homenagem do Senado ao dr . Raul Soares, presidente do 

Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...... . ........ . 
-questão de ordem. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
-retrato do ex-senador Levindo Lopes.. . . . . . . . . • .. . . . . . . . • 
-requerimento do sr. Camillo de Bri to (sessão 'nocturna) . ... 

Francisco Escobar 
- moções de apoio aos srs. Arthur Bernardes e Raul Soares. 
- declaração de vo!o (divisas de disb icto) .............. .. 
- projecto n. 119 (div isllo administrativa do Estado) ....... .. 
- • t 119 , t , , ......... . 

--explicação pessoal (projecto n. H9) .... .. .. ... ........ .. 
-projecto n. 1 i9 (divlsllo administrativa) .. ... ... .....• .. .... 
- • • 1i9 (emendas) .................. .......... .. 
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- falleclmento de Guerra Junquelro . ....... ......... .... , ... 
-representaçllo de habitantes de 01 vlno de Guanhles ... ...• 
-emendas ao projecto n. 116 (licença) .. • .. ..• •••.• .•.•••.• 
- moçlo de apolo aos srs. Arthur Bernnrdes e Raul Soares •• 
- telegrammas de varias procedenclas ... ..... . .... .. •...•.. 
-vencimentos dos funcclonarlos da Secretaria do Senado .... 
-estradas de rodagem • . • • • . . . . . . ...... . ... . ... . . .. .••..••• 
-Directorlo Polltlco de Patroclnio de Guanhles (telegramma) 
-emendas ao projecto n. H9 (dlvlslo administrativa) ...•.... 
-requerimento dos ofHclaes de justiça de Guanhlles ..•.....• 
-projecto n. 5 (orçamento) ...... . ....................... . 
- , , 6 (vencimentos) ............••...••. , .•... . . •• 
-fallecimento de Guerra Junquelro ..................... , ... 

Gabriel Santos 
-apresentando pareceres . .. ....... . ...... ......... .. . 
-projecto n. i (licença a d. Maria Helena de Brito) ..... . .. . 
-emenda ao projecto n. 116 (licença) ...................... . 
-ausencia do sr. Alves de Lemos ........ ................. . . 
-projecto n. 116, da Camara (licença) .................... . 
- emenda ao projecto n. 119 (divisão administrativa) .... .. .. . 
-industria siderurgica {indicação) ...... . . . . . . . • • • . . . ..... . 

""-emenda .ao projecto n. 5 (orçamento) . ....... ... ........ . . . 
- projecto n. 9 (aproveit~mento das minas) •.•.••.•.•....•••. , 

1. Montandon 
- emenda r.o projecto n. H9 (divisão administrativa) 

João Pio 
- interpretação de artigos do Regimento Interno ••••.. : .•.... 
-parecer n. 1, da commissão de Constituiçllo e Poderes ... . . 
-eleição do sr. Vieira Marques para 1. 0 secretario . ...... . .. 
- fallecimento do aenador Mello franco .... . .............. . 
-homenagens do Senado á memorla de Ruy Barbosa (conhe-

cimento a familia) .... . . .... . .• , .....•..•........... . .• 
--fallecimento do dl!sembargador Carvalho Drummond ...... . 
.-moção de apoio ao dr. Raul Soares, Presidente do Estsdo . . . 
- opinillo das com missões sobre ma terias que lhe silo affectas 
- parecer n. 2, da commissllo de justiça e Legislaçllo ........ . 
-inclusão do projecto de divisão administrativa na ordem do 

dia ..... .......... . ....••.......•.....................•• 
- escrivão do crime da comarca de Muzambinho (adiamento 

do parecer) ......... . ... . .......• . ....... . ...... . · •. .. 
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- en ~aminhando votação de emendas ao projeeto n. 119 (dlvi· 

são admfnfstrativR) .• •....... . •••••... · •. ·. · · • • · · · · · · · · · • 

rAotNAS 

!61 
170 
211 
236 
353 
353 
382 
430 
632 
570 
726 
738 
786 

198 
198 
2H 
212 
228 
8H 
398 
755 
800 

307 

4 
6 

i 50 
155 

157 
159 
223 
:!28 
231 

291 

296 

328 

329 

330 

332 

1 

IX 
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sllo administrativa) . ............•.... .. ...... . .......... 

- encaminhando votaçlo de emendas ao projecto n. H9 (divl-
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-encaminhando votação de emendas ao projecto n. H9 (divi· 
são administrativa) . ...••. .. ......•..•.. . •••.•• , • . • ••.• , 

-encaminhando votaçllo de emendas ao projecto n. 119 (divl· 
sllo administrativa) .. . .. ........... . .. ....... . . ....... . . 

-encaminhando votação de emendas ao projecío n. 119 (divl· 
slo administrativa).' ............. ..... . ... ...... , .... :,. 

- projecto n. H9 (div!sllo administrativa) ................. .. 
- emenda ao proleeto n. 119 (divisão administrativa). .. . ... . 
- projecto n. 119 ( divlsllo administrativa) ..... . . . . ...•••..... 
-4.11 discussão do pro/'ecto n. H9 (divisllo administrativa) .. 
- projecto n. H9 (dlv silo administrativa) ....... ...... ... .. 

, H9 ( ) .................. . 
-fazendo uma reclamação ....... . .. . ••..............•••.•. 
- projecto n. 5, do Senado (Colonlas Correccionaes) . ......• 

artigo do cDiario Mercantil,, de juiz de fóra .... , .......•• 
-projecto n. 5, do Senado, de 1923 (Colonias Correccionaes) 
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- em.enda ao projecto n. 9 (aproveitamento das minas) ...... . 
-adtamento do , , 9 ( • , , ) ...... . 

--projecto n. 9 (aproveitamento das minas) ............... .. 
- estado financeiro e economlco do Paiz .................... . 
- projecto n. 10 (favores ás sociedades de credito agrícola) .. 
- votaçllo de emendas ao projecto n. ·10 (sociedades agricolas) 
-;-solidariedade elo Senado com o sr. Ole:gario Maciel (vice· 

Presidente do Estado) •....•... . .... . . . .....• . . . •....•..• 

Levindo Coelho 

-Honras de principes aos cardeaes .......... .. ........... .. 
- emenda ao projecto n. 1 t9 (divisão administrativa) ..•.••... 
- , • , , 5 (orçamento) ........ ........... . 
- ~ ~ ~ )) 5 ( • ). ·····•·· ........ .. . . 

Miguel Lana 

-Moções de apolo aos srs. Raul Soares e Arthur Bernardes . • 
-emendas ao projecto n. 119 (dívisllo administrativa) ...... . 
- _, • , • 119 ( , . , ) ...... . 
-prOJecto n. 29, da Camara (custas) ...... ............ . .• , . 
-emenda ao projecto n. 5 (orçamento) . ................... . 

Moreira da Rocha 

-Fallecimeuto de Aureliano Mou~llo ..... , ............... .. 
-moção de solidariedade aos srs. Raul Soares e Arthur Ber· 

nardes .............•... · ..••••.. I •• • •• • ••••••• , •••••••• ,. 

- pesames do Senado ao senador Alfredo Catllo ............. . 
-·fPzendo uma communicaçl!o , . . . . . . ,11 •• , ..... . .......... . 
-falleclmento de d. Lucio Antunes -de Souza (bispo de Bo-
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Olymplo Mourllo 

- Adiamento do projecto n. 29 (custu) .............. . ..... .. 
- dectaraçlo do voto •...•..... ...... .... . .......... . ..... · • - , . . ..... ....... ..... ········ .. .......... . 
-projecto n. 10 (sociedades de credito agricola) ..........• . , 

Pericles de Mendonça 
-Moçlo de solidariedade aos srs. Arthur Bernardes e Raul 

oares . .......•...................... ·· ····•········•• 
'-emenda ao projecto n. O, da Camara (vencimentos) ....•• 
- ,. • • ,. 5 (orçamento) .••...•.•.....•.. ·.·• 
-proposiçl:les separadas (emendas) ....•....•.••••••••• . • •••• 

Passos Maia 
- Mensagem do sr. Raul Soares, Presidente do Estado.· · · · •• 
- discurso do sr. Raul Soares, in6tallando o Congresso ~as 

Municipalidades . . .........•. . . . . ..... · ...• ·• · · · •• · · · · · 
- fallecimento do sr. Justiniano de Serpa .•..•• . · · ·•. · · · .•... 
- emendas ao projecto t-19 (divisllo administrativa) . .. · ... ... · 
- telegramma do Prdldente da Camara do Rio Claro.··· • · • · 
- congratulações pelos melhoramentos de Tres Pontas ....... . 

"- ~ requerimento da viuva do ex·collector de Bambuhy .• . •.••• 
........_~ Interesses da pecuaria ..... . .......... . ............... · • • • • 

......._estradas de rodagem ••.•.......•......•••.•.•. ••• · · · · • • ·: 
'-telegrammas de varias procede nelas ............... ····· · · · 

-........__interesses da pecuaria (indicação) ................ · .. .. .. .. 
-emendas ao projecto ~. U9 (divisão .adm!nistrativa).;. · · · · · 
- anniversario do fallectmento de d. Stlveno Gomes Ptmenta. 
-congratulação com o povo de Machado. · · ·. • • ·. · · · · · · · • · 
-projecto n. 29 , da Cantara, de 19i9 (declaração de voto) .. 
- ~ ~ 5, ,. ~ (orçamento) ................. .. 

: voto; pel~ res~~b;lecl~1ento ~o sr .~ Rau?s~ar~~· (~e·n·s~.g~~,): 
- Jubileu do dr. Miguel Couto ..... .......... · .. · .. • .. • .. .. 

~!beiro de Oliveira 

-Nomeação de dois membros para a Cornmissllo Mista, e~
carregada de elaborar o projeeto de divisão admlnistrab· 
va do Estado .............. . . ....... ... . ·.·. ···· · • · · • · 

-fallecimento do coronel Nelson Dario Pimentel Barbosa · • • 
- conferencia do dr. julio Dantas ....... : .. . .... · · · ...... · · 
-communicando a ausencia do sr. Jo~o Pio ... · . · · · ...... • · • • 
-moções de applausos e solidariedade ao srs. Arthur Ber· 

nardes e Raul Soares .... . ·· . · · · .. · · · · · · · · · · · · · • · · · • · · 
-encaminhando a votaçDo de emendas ao projecto n. H9 ..• 

""-.. - » t l> ) ) » :. )I tlt),, o 

"'-projecto n. 50 da Camara, de 1910 (taxa de viação) ..... · .. · 
-emendas ao p~oje~to n. 119 ~divisA~ administrativa).······· 
-projecto n. 119 (dtvlsllo admmlstrahva) ...... • ...... • " .. 
- ,. , . 6, d~ Camara ((vencimentos) ...... · .... · ... · · · 
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- • , O, da Carnara !vencimentos) ••.•.•. .. . .. .. . .. . 
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-agradecimento ao sr. Basilio Magalhlles . . . . . . .. ...... . 
- convocaç11o extraordhtaria do Congresso ........•.•...•.•• 

Simão da Cunha 
- Representação de habitantes de Jtlnga e outras localidades .. 
- emenda ao projecto n. 119 (divisllo administrativa) ...... . ··· 
- protestos contra a transferencia de um dos districtos do Pe-

çanha para o municipio de S. João Evangelista .......... . 

Vieira Marques 
- Agradecendo ao Senado a sua eleição para 1. 0 secretario e 

Jamentàndo nlo poder acceital·a . . . ....•.....•. · · · · . · · · 
- declarnçllo de voto em relação a diversas moções ...... · · · · 
- reeleiçllo dos presidentes de Camarus Municlpaes e 'ndica-

çl!o suggerindo diversas medidas sobre a protecção do tra-
balho, prohibição do alcoo~, c:>nstrucçl!o de estradas, etc .. 
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-emenda ao projecto 119 ( divisllo administrativa) . . . .. . ..• · 
- apresentando o projecto n. 5 (colonias correcC10naes) ...... 
-estra~as de roda.gem ....•.....•.... .....•. . .. . . · · · · • · · · · · 
-colomas correcc10naes . . . . . . . . .. . . . • . . . . . • . . . . . • • • · .. · · · 
- emenda ao proiccto n. 119 (d ivis ~ o administrativa) ....•. . . 
-projecto n. 6 (Caixas Raiffeisen) . .. ................... .. · 
- declaração de voto (divisão administrativa) .. ....... . .... · .. 
- projecto n. 5, do Senado (colonias correcclonaes) . . .. .. . . 
- ~ ~ 5, , , ( ~ • ) ••.••.... 
-adiamento da ditcussl!o do projecto n. 5 ( colonlas correccio-

naes) .......... .. ................ ... ................ . 
-substitutivo ao projecto n. 5 (colonias correccionaes) .. .. 

........ - , ~ ~ , 5 ( , , ) ••..•• 
"--projecto n. 9 (aproveitamento das minas) .. ........• . ... ··· 

- ~ • 10 (sociedad s de credito agrícola) ........... .. 
~ , ll (aproveitamen to das minas) . . . ...... · .. · • · 

, 10 (sociedades de credito agr cola) ........... ·. · 
~ , t2 (licença ao dr. Raul Soares) .... . . , ..... . . .. 

Valladares Ribeiro 
- relorma elo Regimento Interno do Senado ....... . ··· • . · · · · 
- parecer da Commissllo de justiça e Legislação ... . .. · · · · · . 
- ·requerimeuto do professor Pelino Cyrillo de Oliveira . ·· · .. 
-Moção de apoio ao Dr. Raul Soares, Presidente do Esta-
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Da Commlssão de Agricultura, Commerclo e lndustria 

C-sobre o projecto n. 9 da Camara (aproveitamento das minas) 
- • • , n. 9 • , ( , , , ) 

Da Commissão de Constituição e Podere~ 
- sobre a ele!çllo realisada em 15 de Abril, para Senadores .. 

Da Comrriissão de força Publica 
-sobre o projecto n. 3, da Camnra (Força Publica, ....... . 

Da Commissão de finanças 
-sobre o requerimento do escrivão do crime de Muzambinho 
- • • projecto n. 1 da Cama r a (approvação de contas).,. 
- • • , • 50, , c de 1916 (taxa de viação ) •.. 
- , , o requerimento do Asylo S. José do Pé do Morro. 
- • • , , da Camara de Tres Pontas ....•.....• 

, uma representação da Diocese de Bello Horizonte • 
• • , • A. Commercialde S. João d'EI· 
Rey .••.••...................•....•........ . .........•. 
, um requerimento de Pedro Rodrigues .............. .. 
~ • , de umaviuva do ex-collector de Bam-
buhy •.•..•..•....• . . .. . . .. . ...•••...••....••...••.••.•. 

-sobre o projecto n. 29 da Camara . .. . ...... . ............. . 
- , • 6 (vencimentos do funccionalismo) . . . . 
- , , , • 50 da Camarn, de Hl21 ( desobstrucçllo do 

Rio Grande) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .............• 
-sobre o projecto n. 93 D de 1921 ....................... .. 
- , uma representaçllo de Miguel Oliveira 81 Comp. de 

1921 ..........•.....••...•....... . .... . ...... . ...•.••. 
-sobre o requerimento do officiaes de justiça de Ouanhlles 

(custas) . . .....•.... ..... ..... ........ .... ...... .. ..... . 
-sobre o projecto n. 6 da Camara de 1923 (vencimentos) ..... 
- • , requecimento do Asylo S. José do Pé do Morro •... 
- , ; projecto n. 5, da Camara (orçamento) .. .......... .. 
- , , requerimentc;> de :r edro Rodrigues da Silva, servente 

da Imprensa Offic1al (a~gmento de vencimentos, .. . . .. ·.· 
-sobre o projecto n. 6 dolSenado de 1923 (Caixas Raiffeisen) 
- , , , • 5 (orçamento) ....•••.. , ..........• . .... 

772 
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362 
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375 
375 
537 

537 
537 

537 

597 
669 
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703 
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716 
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..... • uma pe'tiç~o da A. Commercial de S. ]olio d'EI-Rey ..• 
, o projecto n. iO (credito agricola) . ................ .. 
~ • , 11. 1 o ( ) , ) .••••••••••••••••..• 

Da Commissa:o de lnstrucça:o Publica 
-sobre um requerimento do professor Pelino Cyrlllo de 011· 

veira ••••• •••••.•.•••••••• , •••.• , .• , ••••.•••• , •..•••••• 
-sobre diversas peças protocolladas ...••••• . , •• .. ..• , •• , • , . 

Da Commissa:o de Legislaça:o e justiça 
- ao projecto n. 116, da Camara (licença) ................. . 
- licença á professora Maria Helena de Britto . ..•.. . ........ 
-sobre a representação do Escrivão do crime de Muzam· 

binho . .. .. ... . ...••••.••.•. •.•.....•..•.••.•.•.••..••.. 
--sobre a representação do Escrivão do crime de Muzambi· 

nho (archivando-a . ......•.... •.... .••.... .... .....•.... 
- sobre o projecto n. 5 do Senado de 11124 (colonias correcio· 

naes,. f f fi f f f I I I f f f I f I I I O 111 o I lt I t f tf t f tI f 11 f f f t tfft f f 11 

- sobre o projecto n. 5 do Senado de 1924 (colonias correcio-
naes) •....•..•...•.... . . ... •. .... . . . ............ • ..... 

-sobre um requerimento de Francisco de P. Magalhães Jac-
ques ............ .. .. . . .. ....... . ... . ........•...... . ••. 

- ·sobro o projecto n. 5, do Senado (colonias correccionaes) .. .. 
- , , , • 29, da Camarn (custas) ................ .. 

Da Commissão. Mista 
-sobre o projecto n. 119 (divisão administrativa) ......... . 
- , , , n. H9 ( • , ) ........ . 

Da Commissão de Obras Publicas 
-Sobre o projecto n. 4, do Senado (estradas de rodagem)., 

Da Commissão de Policia 
- Sobre os contractos para o apanhamento. dos debates ••••.• 

Da Commissão de Redacção 
-Sobre o projecto n. 116, da Camara (licença) ...•.. •.• ••.•• 
- » , ) , 1, , , ~pprovaçilo de contas) 
- ~ » , , 50, , ~ tttl!:a de viaçlo) ....... 
- , » » , 4, do Senado ( stradas de rodageht) 
- , ' , , 119 (divisão administrativa) .......... . 
- n • , , 5, do Senado (colonfas cortecclonaes) 
- , , » , 6 (vencimentos) .................... .. 
- ~ » )) » 6 ( , ) ......... ' •.•..•.•• ' •. 
...... , n , 6 A (feiras de gado) ............... .. 
- , , , , B (competencia dos juizes) .... , ••• •• 

, , » » » C (Caixa Beneficente dos Funccio· 
narios) .. ' .. f ••••• • •••••••••••••••••• , •• • ••••••••••••••• 
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t...Sobre o projecto n. 6 O (delegados de policia) . .•••••• 
..._ , • · • • 5(orçamehto) .. .................... .. 
._ ~ , • • , 6 (Caixas Rnlffeisen) ................ .. 
- » » ,. , 9 (aproveitamento das minas) . .. . ... . . . 
- , , , » 10 (sociedades de credito ngrlcola) .. . . 
- ,. , » » 10 A (taxas de diversO s) ............. .. 
- , , 11 9 (aproveitamento daa minas) ... , • . .• 
-.. » ,. » 12 (llc.ença aq .dr. Raul Soarçs) .... ·.·.·. 

Das Commlssões Reunidas de Constituição e Po-
deres e de finanças 

-Sobre licçnça ao dr. ,Raul Soarea, presidente do Estado. · . · 

Projectos 

Do Senado 
• 1- t923 (licença a d. Maria Helena de Brito) 

-apresentaçllo . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • · · · · . . . . . . · · · · · 
- t. a dlscussllo ........ , .. . . ... . . . . · · · · · · ·, · · · · · · · · · · · · 
- constituindo emenda ao projecto n. 116 . ......... · · · · ·. ·. 

N. 2-1923 (reus menores) 
-apresentação ....................................... . · · · . 
-1. a discussão . . .... . ' . .. ... .. ' . . . . . . . . . . ' . ' . . ' ... . . ' .... . 
N. 3-1923 (vedando a reelelçilo de presidentes de Camaras): 
-apresentaçlo ......... . .... . .. . .. . .. ..... .. .. . · · · · · · · · · · · · 
-1.1 discusslo . . .. .......•• . ........•.. . .. . ... ..•..•.... · · 

~N. 4 - 1923 (estradas de rodagem): 
-apresentançlo •.. , ........•.... , •....•.....•.•..... · · · · · · · 
- 1. 1 dfscusslo .•................•........... · . · · · · · · · · • · • · 
- 2." ·············································· - 3, 6 • t tf fOIOtfetltttlttttt ltfl I tttottttttftt f ttttt t t 

-Redacçllo final~ remessa á Camarn ....................... ·. 
N. 5-1923 (colonias correcionaes): 
-apresentação ................................ ... ... . f •• f •• f • 

- 1. • dlscussllo ....... · .• · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • · · ·. · · · • · - 2.a , ......................... ,,,o ••• •• 
-3.• , ... .................. ······ ............. ..... . 
-8. 1 • . (contlnuaçllo).······ ....... . ....... . .. . . .. . . .. 
--Redacçllo final e remessa á Camara ......... • .•. · ·. · • · · · · · · 
N. 6- 1923 (Caixas Relffeisen) 
- apresen taçlo ................ .. . . ..... . ....... ..... •... . • • 
-1. a discussão .....•.. . ..... . ....•.. .. •.... . ... ... ......... 
-2.' ................. ... ......... ... ......... : .. 
- 3.n • ..... ·~ ••••••· ···••••••••••••••••• ..• . .. ·•••• 
- Redacçllo final ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• ....... ...• 
-Remessa á Camara . .. I •• I I. I ••••••• I •••• • •••••••••••••••• 
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752 
761 
771 
832 
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51 

854 

845 

198 
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216 
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418 
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Da Camara 
· PAOJNAS 

N. 1-t923 (approvaçllo de contas): 
- entrada . ...•••••.••..•.••••.•.•..•••••••..••..•.•• · ••••• ~ · I 233 
- 1. ~ dfscussJlo O O I I f O t I I I t f tO f t I t I f I I I f t 1 I I t I I I f I f t f I I I I 240 - 2.' , ...... 1 ltttttlllt t otttttttttt•ltttlt • ••••••••• 

-3.' , .. . .............. . ... .... .. .... ... ......... . 
300 
305 

- redacçlo final •••...• , •.•. .... •... ..... . .... .. ... .. . . ••.. 
- sancçfto ........•.... I • • •• • •• •••••••••••••••• I • • • ••• •• •• I . 

355 
M7 

N. 3-1923 (força Publica) 
-entrada ..... I •••• • • •• • I ••••••••••• o o. f ••••• ,, • •• •• I, •• • ••• 

- 1. • discussllo .......•...... . ........... . .....•.......•.•.. 
-2.• a I tI I I f I tI t tI tI tI I I I I I tI t tI I t til tI I I I I I I I I tet I I 

-S~a , e redacçllo final . . I • • • • I ••••••••••••• I ••••••••• 

- ancçJlo ••••••••. . f •••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 

588 
609 
670 I 705 
713 ' N. 5-1923 (orçamento para 1924) 

- entrada 0 f I I O t I I f I t t I I I f • t t f f f o o o t o o o , t I t t I t t ft 0 o t t o t 1 I o o 1 • - t.• dlscusslo ....... ........ ,,.;, , ..• ....................• 
-2.• )) .. ..... O o ••• ••••• ti .,.,·····.· .. · ... ······ .... . 

620 
682 
717 

- 3.• )) t t t o t t 1 o t t 0 t 1 t t t t o t t to o 10 o t 1 t t • o o • 1 1 t t t t t 1 t t 753 
-redacçilo final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . .. ... . .... .... . 761 
N. 6-1923 (vencimentos e outras disposições) 
-entrada ................ . ..... .. .... : .... . .. ~ , .. : ....•.•• , 385 
-1.1 discusslo . . . . . . . . ... . . .... ... .. .. ...... . ....... .... . 419 
-2.' » ... . ..... ..... ..... ... .... .. ............. .. 579 
- 3.1 , •••••• o .... . . ... ... . ... .. . ....... ... .. ...... . 689 
-redacçllo final. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . .......•• , 703 
-remessa á Cama r a . .....•• I ••••••••••••• ••• •••••• •• • •• ••••• 705 

\ 
- devolvido da Camara. . . . . ...... . .....•............ . ....• 
- redacçllo final e sancçlo .... ... ......... . ............ . .. .. 

735 
740 

N. 6 A-1923 (feiras de gado) 
- redacçlo final . . . . . . . . . . . . . . . .... .• ..... . .. ... . .. ..•..... 750 
N. 6 B-i923 (competencia dos juizes) . 
- Redacçlo final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ....• 
N. 6 C- 1923 (Caixa Beneficente dos Funcclonarlos Publicos) 
- Redacçllo final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... 

751 

751 
N. 6 0 - 1923 (Delegado de Policia) 
-Redacçllo Final . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . ..• , . , , ....... . . ... . 752 
N. 9- 1923 (aproveltnmehto das rnirtas) 
-Entrada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... I • • • • • ~ •••••••••• 757 
-1. 1 dfscusslo . .... .. .. .. . . ... ..• ........... . ......•.....• 161 
- 2.1 , ft f f O I I t f f O t tI f t t t f I I f I I I O O I t tt li f I I tI I f I tt 774 
-2. 1 , (continuaçlo) .... . ...... ... ............ . . .. 
- 3.' , ········· ............ O f····~········ .... . 

198 
809 

-3,1 • (contlnuaçllo) . . ............. ..... ......... .. 
-Redacçllo final e remessa á Camara . . . . . • . . . . . . . . . . .. . 
- Devolvido da Camara. . . . . . . . . . . . ........•••.•.......... 

825 
832 
847 

~ ~;~aciç::3 fi~~~~~~~·a~~ ·~~ ·~r·e·~~~~· ~~~;~~;~)· . . ............ . 
851 

-Entrada ........ . ................ .. ........ ·.· ... · .... , .. . 773 
- t .• discussilo • • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . ...........••• ; ••• 806 
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..... 3~.: dlscussllo ..•. , •...•... , , .. , . , •.. . , . , , •. , , ..... , . . .. . 
- I , I lt tt f I tf t t tI li f f I f I f I flfflll I t tI tI I I I ti I ti 

-~edacçllo final .... , . ... . ,,,, ...... ... .. . ................ . 
- D emissa á Camara ..•. , •.•••.. , .••••••••.... . .•. , ........ . 
- evo vi do da C amara. . . . . . . . . . . . ... , • , .•.........•••.• ,, 
N. 10 A- 1923 (taxas de .dlvers~es e outras dlsposlçOes) 
-Redacçlo final e sancçllo ......... , ....... , .............. .. 
N. 12- 1923 (lfgença ao Dr. Raul Soares Presidente do Es-

tado) ' 
-E

1 
ntrada ••••..•......•••...•.......••••.....•• , .•......• 

-
2
.: dlscusslo ....•.•.. , ...•.... , .•••.........••.•........ 

-. , ············································ -3 a :. R. . • ..•••..•.•..••...•••.•.••.•....••• •·•·· •.•••• 
- S edacçllo final ..• ;.. . . . • . . . • . .. ..•..•.•..•... o • ••••• o •••• 

- ancçllo I I I I 0 0 f 1 t I I ' t I t I I f I I f f t t f f f t t f 1 t f f t 1 t t t t f f f t t t f 

N. 29-1919 (custas} o 

-2.6 discusslo f f I I I I f I I f f f f f i t f t f 1 f 1 1 t f f f I I f fi 1 I I f 1 t f f f I I 

-A2.' hi :. (continuaçllo) ........ , ........... , ..... , ... .. 
- r c v o I f f f f f t 1 t 0 I t t t f f t t t t f I I I I t t t f t t f f f t f t 1 f t t 1 1 t t 1 f t t t 

N. 50- 1916 (taxa de viação) 
-3.• discussão ..... , .....•.....•..... , . .. .......... o • • • • •• 

- Redacçllo final e remessq á Camara ................... : .. . 
N. U9-i923 (divisão administrativa do Estado) 
-Entrada •••••..... , .•••.•.•••.•.••••• , ••••..•.. I •••• • ••••• 

-1. a discussão.. . . • . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . • • • • 
-2.. :t 

3
. • ...• .....•. . ......•.............. .. ....... 

- ,a » ••••• •••• • • • • •••• ' ••••••• • ••••••• ·•· •••••• 
-4.. :t 
-R~dacção final ~· ;~~;~s·s·a· á' C~~·a·r~'.'.'.'.'. 0

.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.·::::: 

N. 216-1922 (licenças) o , 

-3. • discussmo .••••..•..••....•••••. , ..•.. , .•......•....••• 
-Redacçlo final e remessa á Camara .•.. , ..••. , •• , •. , ...... . 

Posse de Senadores 
..... dos Srs. Camillo de Britto, Diogo de Vasconcellos Gabriel 

Santos e Domiciano Maia.. .. • . .. .. • .. . .. . . ... : ........ 
-dos Srs. Moreira da Rocha, Alfredo Catâo e Miguel Lana ... 
-do Sr. Simão da Cunha ........•. : ..............•..... , .• 
._do Sr. Valladares Ribeiro ••• '. , .. ,. I ••••••••••••••••••••••• 

- • :. ~av.ler Rôllm ...•. . ....••..•...•.•...•. . .•....•....• 
- , » evtndo Coelhó •.. .• , . . • . . . . . • . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • 
_, , J. Montandon .••.••••••••....•••.•••• 4•············ 
- , :. Frandsco fscobár •••. , ..•.. , .....•.....•••. , •...... 

Retrato 
"- do ex•Senador levindo lopês ....•........ , ... .• , , .•.... . 1 
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XVII 
PAOINAS 

Reforma 
-do Regimento Interno do Senado......... . . . . .. .. • • .. .. • .. t88 

Relator! o 
--do Sr. Presidente do Senado, referente á 4." sessllo ordina· 

ria da 8! legislatura do Congresso Mineiro..... . .... .... 152 

Requerimentos e representações 
-do ex-escrivão do crime de Muzambinho •.•.•..........•. , 
- de Pedro Rodrigues aa ilva .... . ........ ..... ........... . 
-~~ Maria Helena de Britto, professora na cidade do P.omba. 
-ae habitantes da cidade de Santa Luzia do Rio das Velhas ... 
-do professor Pelino Cyrillo de Olive ira ....•.....•.. ..... .. 
- de fazendeiros do districto de Campestre ... .. .. . .. .. ... 
-de moradores de Veadinho, S. José do Oriente, Ribeirão 

Bueno e Directorio Politico e habitantes do districto de 
floresta .••.• . .•..••....• ••••.••. . , . . . . • . . . . , ••...•.••• 

- do director do Asylo São José do Pé do Morro .. ........ .. 
- dos habitantes de São Gonçalo de Ubá ....•.....•.....• o. 
- :. :. :. Sant'Anna do Paraiso ................ .. 
- do Presidente da Camara de Abaeté . ..... .. ...... ....... .. 
-de habitantes de ltlnga e outras localidades o .... .. ....... .. 

- :. :. :. Claudio, ltapecerica e Oliveira ....•. . ...• 
-da Camara de Santo Antonio do Monte ....•......•.. .. .•.• 
-de habitantes do Serro ..............•...••......• . ... .. ..• 
-de fazendeiros de Dores do T.urvo ...................... .. 
-de habitantes do districto de Sllo Romão . .••••...•.....••• 
-:. , :. , , Passa-Bem . ................ .. 
- o:. fazendeiros residentes em Remedios o •••••••••••••••• : •• 

-:. habitantes do districto de Ala'goas . .................. .. 
-:. Mario Roquete Pinto .................................. . 
-:. Julio Dias de Castro . .... . .•..••. ••.. o • ••••••••••• , ••• 

- :. Francisco de Paula d~ Magalhães jacques ............... . 
- • habitantes do dist'ricto de Alagoas ........... , ........ .. 
-li :. , :. :. Cal'anahyba ................. .. 
_.. • ,, :. , Capella Nova· das Dores ...•.. 
- :. • :. :. :. Nossa Senhorá da Gloria . .. . . 
-, do Partido Democrata de Sno Roque ................. .. 

Redacções finaes 
-:-do projecto n. o 11(), .da Camar11, de 1922 (llcetlÇIIS) ........ 
-7 ,li :. ! 50, :. :. :. ~9.1'6 (ta~a de v.iaçlo). 
.... • :. :. 4, do SeQado :. 1924 (estradas de rQoo 

;Ciagem) •••••.•••• , •••••..•.• , •••.••.•...•••••••• ,,, ••••••• 
-'~9 projecto n.0 119 (divisjl~ 1\~qtiqlstratlva)' ............... , o 

- ,, , :. 5 d!! 19~3 (colo~ ias Qotrecclonaes), .... .. 
- !.» :. ,:. 6 ,:. }92~ (venqtmentol{) .............. .. _1,, .t » 6 , 1923 , n ,• •• ( ••• , . .. . ,.,. ,, 
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:d,o proj.:cto n, 6 A (feira& de gado) · ... 
- a , , 6 B (comp t nela de jul ;~; · · · · .. " ·" "' 
_ ,. '' , 6 C (Caixa Beneflcen{e) · · · · • · · .. . · · · • 
_ , : , 6 (Delegado de Pohc·l~)· · · · · .. · · .. · .. • 
_ , , • 5 (orçamento) .. .. ...... .'.~·.::··· .. ···· 
- , , , ~ do Sen~do (Caixas Raiffeisen) · · · · · · ·' 
- , , • (apr?vellamento das minas) · · · · · • • • 
- , , : ~~ Âso(tedades ~ e credito agri~Óia'i. '.'.'.' · • 
- a axas d dtversões) . ·" 
_ , : : 1~ aproveitamento das mi~~~)'.'.'. ·: '.'.'.'.'." 

do Estado) ...•..••. ': ~~~~~ .~~ .~ ~ · Raul Soares, President~ .. ············ .......... . 

Resumo dos trabalhos 
- da 4,11 sessllo ordinar!a da 8. n legislatura .... ........ ······ 

Sessão extraordinaria 
- para discussão do pro. ect nistrativa.... l 0 n · 119, sobre divisão admi-
- ara tscussll:o do proJ'ect d 1: •• ....... ..... .............. . p d

o 1 ottttootltt ti 1 

si dente do Estado ....... ~ .. ~.:~~~:.~. ao dr ·Raul Soares, Pre-··· ..................... . 
Telegrammas 

b -do sr · Getulio de Carvalho o-, , Alfre.do Catll:o .................................. .. 
- ' • 1 · Montandoal " · .... .. .. • .. .. .. · · .. · · ........ . • .. · ~· .. 

~~ -· f t • ••••••••••••••••• • ranctsco Escobar • ...... · · ....... · · · ....... . 
- , • A r ti B ' ' ••.. ' . ' ' ' • • • • • 1Ur ern ardes agradece d ...... .... ....... . 

Senado ao seu goverdo n o a moçllo de apoio do 
-do sr. Arthtrr Bernardes ····:··················· ... . ....• 

felicitações ao s;nado ·P~r:s'f~n~e ~a Republica, enviando 
- do sr. Manoel Gómes Pereirae etç o e seu presiden te . . ... 

prestada pelo Senado á me'' a~raddecendo a homenagem 
genitor. . . . . . . . . morta e seu venerando pro-

do R I S ••.. ' .... ... . .. ' - sr · au o ares Presidente d ·E. t · d · .. " " .. " ........ 
' congra~ulações d~ Senado pel o .. ~ta do, agradecendo as 

transcnpçllo nos Annaes d o ext o. e sua Mensagem e 
abertura do Congresso das Mo s~u. dtls'cdurso proferido na 

- do sr B 'I' d umctpa 1 ades • 851 to e Magalhães justif' d · · · · · · · · · · • 
- da C?ntpan~ia de Loterias 'do Est'cJn o ausencia . ....... .. 
-do Dtrectono do Partido Republ' a o.d .. ·" .. · .... • .... .. Columna tcano e Santo Antonio da 
..... do viga rio ~ . ~~t;~~ pe~~~~~. a'e' p'·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-de membros da Camara de Sa t t ~n~uy:..... . . . • .•.• • .•• 
- • habit~ntes do districto de p~ 0t ~ omo do Monte ....•• 
..,.,do dr · felix Pachroo, Ministro d~ Ex~va. · · · · · · · · · · · · · · • · • 
-i , senador Francisco Escobar ertor .....•..•.•••••• 
__, , P~e~idente da Camara de R· ... p' . d .................... .. 
~ , Mtmstro Americano Mr M to ar (o . ...••..••.........• • organ agradecimento) . . . ... 
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XIX 
PAOINAS 

- do Presidente da Camarn de Rez nde Costa ............... .. 
- dos presidentes da Cnmara Dlrectorlo Polit\co de Pasaos .. -9 
- do Presidente e vereador s da Camara de Peçanha ........ .. 
-de Julio Agapito e Marciano Alves de Souza ... .. ... . . . .... . 
- do Presidente da Camara de Prados .... .. . .............. .. 
- de Sergio Pedro da Silva ..... ........... ... ............... . 
-da Camata de Santo Antonio do Monte .. . .....•.. .. . ..•• 
-do dr. Mthur Bernard s, Presidente da Republlca, agrade· 

cendo a moção de applausos e solidariedade politica á sua 
administraçllo . .......... .. . .. ... .. .... ... ... ....... · • • · • 

..:...de jollo Alfredo Correia .. ................. ............... . 
-do Presidente da Cantara e Oirectorlo Politico de Villa 

-do8~r~~id~~t~ . d~ · c~~;~r·a· ~. Di~~~t~;i·~ 'p~Íiti·~~ . d~ c~~~~~·:.: 
- do ~r. dr. Carlos Chagas (agradecimentos) ... . ........•.•• 
-do ,~residente da Camara de Sant' Anna dos ferros .. . ...• . • 
- de vereadores, juizes de paz c habitantes dos districtos de 

~ São Pedro de Alcantara e Sant' Anna do Deserto (protesto) 
- do povo de Caratinga de ferros .................... ... . .. 
-do Dlrectorio Politico de Santo Antonio da Columna ..•.• •• 
- do sr . Arthur Bernardes, Presidente da Republica, agrade-

cendo o voto de congratulações do Senado pela resolução 
de seu governo, creando uma usina siderurgica annexa á 
Escola de Minas de Ouro Preto ..... .... ...... ........ .. 

Tabella de vencimentos 

- dos funccionarios da Secretaria do Senado .... . . ... • . ...•• 

Votos de pesar 
-pelo fallecimento dos srs . desembargadores Olavo de Andra-

de e Pereira Continentino e dos ex -deputados Olym· 
pio de Araujo e Arthur Pimenta .. .. ...... . .. .... . . . . . .. 

-pelo fallecitnento do Ministro Alfredo Pinto V. de Mello .. . 
- • • ~ senador Ruy Barbosa . ......... . .... .. 
- , , • • Andrade Botelho . . . . . . . . . . 
- • • • sr . Luiz Gomes Pereira ... .......... .. 
- " • de Guerra Junqueiro ...... .. .......... .. . 
- • • do senador Mello Franco ....... .... . .. .. 
- ,. , • desembargador Carvalho Drummond .. 
- , , , ce\. Nelson Dario Pimentel Barbosa .. 
- " • ~ sr. Aureliano MourãO .......... . ... .. 
- c ,. • ,. ]ustiniano de Serpa .............. .. 
- , » , Presidente dos Estados Unidos .... . .•• 
- ~ » » Marechal Hermes da Fonseca .. .. •. . •• 
- ~ • dr. Olympio Valladl!o ...... . ........ · 
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