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180.a Sessão Ordinária, aos 2 de Janeiro de 1934 

PRESIDENTE :-Sr. Socrates Alvim. 
SECRETÁRIO: -Sr. Julio Soares. 

SU:\1 lliO: -Atas-Expediente-Nova distribuiçao da peça n. 280 - Observações 
do sr. Annibal Gontijo-Explicações do sr. presidente- Pareceres 
finais-Declaraçao de voto do sr. Oliveira Andrade-Eleição da Mesa. 
- Discurso do sr. Oliveira Andrade-Segunda parte- Doaçao de pre-
dio á Maternidade Terezinha de Jesus, de Juiz de Fóra. -Relatório e pare-
cer do sr. Socrates Alvim-Discussao-Conclusão-Liquidaçao de 
vales da E F. Oéste de Minas.-Relatório e parecer do sr. Olivei-
ra Andrade-Conclusão-Venda de terras devolutas (Peça n. 288)-
Relatório e parecer do sr . Wema Magalbaes- Conclusao-Pagarnen-
to de é.tdicionais ao tenente-coronel José Francisco da Fonseca-Re-
latório e parecer do sr. Annibal Gontijo -· Conclusao-Isençao de im-
postos para a exportaçao de minérios de ferro e man_&"anez-Relató-
rio e parecer do sr. Werna Magalhaes-Discussao- vonclusao-Or-
dem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Julio Soa• 
res, Annibal Gontijo, Werna Magalhães e Oliveira Andrade. 

- Abre-se a sessão. 
E' convidado para ocupar o lugar de Secretário o sr. conselheiro 

Julio Soares. 
Atas 

E' lida e aprovada a ata da sessão anterior e bem assim as que 
se achavam sôbre a Mesa pendentes dessa formalidade. 

Expediente 

O Sr. Secretário procede à leitura do seguinte 

Radiograma 

Serviço Rádio telegráfico de Minas-Gerais.-(Estação do Palácio 
da Liberdade) . ..._De Belo-Horizonte, n. 18 Data 1-1-34.-Exmo. Sr. Dr. 
Socrates Alvim.-D. D. Presidente do Conselho Consultivo.-Meus efu-
sivos votos de bôas festas e feliz ano novo extensivos ilustres membros 
alto Conselho pt.-Cordiais saudações, Carlos Luz, Secretário do In-
terior . 

-Inteirado. 
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Radiograma 
Serviço Radiotelegráfico àe Minas-Gerais.-(Estação da Secretaria 

do Interior).-De Leopoldina n. 4 Data 1-1-34.-Coronel Socrates Al-
vím.-Belo-Horizonte.-RepresentaJ~do embora pequena parcela indús-
tria laticinios, venho felicitar acertada resolução negando favores indús-
tria concurrente manteiga, quando indústria legitima manteiga não goza 
tais favores. Na república Argentina acaba de ser concedida isen-
ção impostos modelares instalações laticínios. Seria absurdo que Minas 
mais incentivasse sucedanio manteiga. Toda indústria baseada agricul-
tura e pecuária deveria ser amparada. A resolução feliz trouxe con-
vicção que poderemos trabalhar pois grandes interêsses mineiros estão 
acautelados homens inteirados realidades econômicas.-Abrs. afetuosos, 
-O'rrneo Botelho, Gerente Leiteria Leopoldinense. 

-Inteirado. 

Nova Distribuição 
Abertura de crédito suplementar 

(PEÇA N. 280) 
Por ter sido nomeado Secretário da Agricultura o sr. Israel Pinhei-

ro e por ter se exonerado do cargo de conselheiro o sr. Lorêto de 
Abreu, que eram respectivamente, relator e 1.0 revisor da peça n. 280 
que tl ata de abertura de crédito suplementar, é a mesma novamente, 
assim distribulda: relator, r. ~ocrates Alvim; 1.0 revisor, sr. Julio Soa-
res; 2. 0 revisor, Sr. Annibal Gohtijo. 

O Sr. A.nnibal Gontijo.-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE.-Tem a palavra o sr. Annibal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO.-Sr. Presidente, há mais de um mês 

se acha pend~n~e de parecer do Conselho a peça n. 280, que trata da 
abertura de cred1to suplementar para pagamento de despesas já efetua-
das. Ora, de acôrdo com o art. 7. 0 , parágrafo 2. 0 do Codigo dos 
In!e~ventore.=> • o. Conselho deverá emitir seu parecer dentro do prazo 
maXImo de ~O d1as ~ salvo quando se !rate de assunto urgente em que 
o prazo rera reduzido conforme as Circunstâncias ou se forem neces-
sárias diligências ou inve tigações demoradas, que dilatarão aquêle 
prazo até mais 30 dias ». 

. .Sen~o assim, eu pediria a V. excia. determinar que a mesma peça 
seja mclmda na ordem do dia da próxima cessão. 

O SR. PRESIDENTE.-Tenho a ponderar a v. excia. que se trata 
de um. caso inteiramente especial, porquanto era relator da peça a que 
v. exc1a. se refere o sr. Israel Pinheiro, que deixou suas funções no 
Con elho. para exerc~r o cargo de Secretário da Agricultura. Torna-
v~-s~, _pois, necessáno fazer uma nova distribuição e é dessa nova dis-
t~Jbmçao que o prazo determinado no Codigo dos Interventores passa-
ra a ser contado. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO.-Isso o Codigo dos Interventores não 
prevê. 

-• 
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O SR. PRESIDENTE .-V. excia. bem compreendeque não poderia 
ser incluída em ordem do dia uma peça sôbre a qual não existe siquer 
o relatório. Só podem fazer parte da ordem do dia as peças devida-
mente relatadas e revistas, como é regimental. . . . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Mas parece-me que a peça 1a fm 
relatada. , · f ·t O SR. PRESIDENTE-Não ha tal. Esse relatorio não foi e1 o 
pelo motivo que acabo de expôr a v. excia. Eu era o~ 1.

0 revisor da 
peça, conforme a primeira çlistribu"ição e ~gora! de acordo com ? nos.-
so Regimento, passei a relator. Posso, pois, afirmar a v .. excm. que 
farei o meu serviço a tempo e no prazo legal apresentare• o relató-
rio. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO.-Perfeitamente. 

Apresentação, aprovação e ~ssinatura de pareceres fi-
nats 

O Sr. Soerates ~Aivim-apresenta o seguinte 

Parecer -n. 264 
Requerimento de Pires, Vilela Limitada, Surnpani & Kessler Li-

mitada e Arnerico Rene' Gianetti 
PEÇA N. 277 

Relatada e revista a peça n. 277 e devidamente debatida a ~atéria 
dela constante, deliberou o Conselho Consultivo do Estado manifestar-
se, a respeito, do seguinte modo: . . . . . 

a) Quanto ao pedido dos srs. P1res, Vilela Limitada, relativamen-
te aos favores constantes do artigo 51, do decreto 8.884, de 1?28, em 
benefício d~ uma fabrica de margarina que possuem nesta Cap.ttal e de 
produtos na mesma fabricados, o Conselho Consultivo, cons1der~m~o 
tratar-se de um sucedaneo da manteiga, de valGr alimentar e prOJe.çao 
econômica inferiores aos da industria manteigueira de Minas; conside-
rando ser o nosso Estado grande produtor de manteig~, indústria que 
encontra aqui possibilidades quasi ilimitadas e que contnbue l~~gamen
te para as rendas públicas do Estado, dos mun.icíJ?io~ e da .l!mao; .con-
siderando que os óleos vegetais e o sebo, prmciprus matenas pnmas 
empregadas no fabrico da margarina, encont~am bon~ .mer~ados dentro 
e fóra de Minas, ao passo que o creme de leite, matena pnma ~a m~
teiga, não dispõe aqui de colocação ec~_mômica s~ci~nte _ás eXJgencu~s 
da sua larga produção no Estad?, a nao ser .na fab~tcaçao da ~antei
ga,-delibera o Conselho Consultivo ~egar agm.escencm á concessao dos 
favores pleiteados pelos srs. Pires, Vtlela L1m1tada, e constantes desta 
peça. . s b) Em relação ao pedido de iguais favore~ feJto _Pelos srs. um-
pani & Kessler Limitada, e!ll favor de uma f:=tl;mca de filtros para água 
que possuem em Belo-Honzonte e em benefício dos produtos nessa fa-
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brica preparados, considerando que êsse pedido não prejudica os inte-
resses econômicos do Estado, resolve o Con elho Consultivo dar sua 
aquiescencia á concessão dos ditos favores (exceto quanto a sêlos e im-
postos de transmissão de propriedade, imoveis, que o Conselho julga não 
deverem ser inclui dos na concessão), dêsde que os interessados com-
provem a eficacia dos filtros que fab ricam. 

c) Relativamente ao pedido de favores feito pelo engenheiro Ame-
rico René Giannetti em benefício de uma grande usina eletroquímica e 
ele~ro -metalurgica que pretende montar nêste Estado, êle ou empresa 
que organizar, favores em beneficio d ssa usina e dos produtos nela pre-
parados, considerando que o referido peticionário pleiteia também tarifas 
especiais na estradas de ferro administradas pelo Estado , consideran-
do que as indústrias em favor das quais são solicitados êsses benefícios 
oficiais são realmente de notavel interesse para a economia de Minas 
e podem ser uteis á defesa militar do Brasil; considerando, porém, que 
os favores relativos a tarifas especiais prejudicam o interesse das estra-
das de ferro administradas pelo Estad~), as quais se encontram em si-
tuação de inferioridade diante da concorrência que lhes faz m as estra-
das de rodagem e considerando mais que as ditas estrada de ferro 
possuem autonomia administrativa, -delibera o Conselho Consultivo 
aquiescer em parte ao pedido do engenheiro Americo René Giannetti, 
fazendo-o de acôrdo com as seguintes restrições e condições: 
Excluir da concessão os favores relativos ao privilégio e á isenção de 
impostos de transmissão de propriedade imovel e de sêlo; concessão 
plena dos demais favores constantes do artigo 51 do decreto 8.884, de 
1928, pelo prazo de cinco anos r~ferido nêsse artigo e decreto; depois 
dos cinco anos, a isenção diminuirá sucessivamente, na razão de 1/20, 
2/20, 3/20, etc., da totalidade dos impostos estaduais vigentes em cada 
ano, de modo a terminar toda e qualquer concessão de favor ofícial no 
fim do vigesimo quarto ano; considerando que alguns dos impostos 
compreendidos no pedido de isenção feito pelo peticionário podem dei-
xar de pertencer ao Estado, em virtude de modificação por ventu ra in-
traduzida no regime tributário da Nação pela Constituinte Nacional ora 
reunida, acha o Conselho que DO contrato que o govêrno vier a celebrar 
com o peticionário, relativo á crmcessão solicitada, devem ser incluídas 
cláusulas acauteladoras dos interesses do Estado e do povo, inclusive 
as que ressalvam tais modificações possíveis no regime de distribuição 
constitucional dos impostos, as relativas á determinação de prazos para 
a inauguração e funcionamento de cada secção da usina, relativas á pro-
dução mínima anual de cada especialidade de produtos preparados na 
dita · usina, bem como outras cláusulas que o govêrno julgar convenientes. 
inclusive as que estabeleçam penalidades, rescisões e caducidade de ple-
no direito das concessões feitas: considerando que os favores relativos 
a tarifas especiais nas estradas de ferro administradas pelo Estudo são 
prejud::::iais ao interêsse dessas estradas, acha o Conselho que êsses fa-
vores não devem ser incluídos na concessão; considerando ainda que, 
~elh~r do que o próprio Conselho, pode o govêrno julgar da conve-
menCI<:! de serem ou não concedidos os favores solicitados pelos peti-
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cionários, o Conselho Consultivo, embora aquiesça ás coo:~e:~õ~: fa~~= 
~::· c~~~~=n:e~ gdoê~i~n~ ~of:c:~~~~ ~~1:e~:o~0~~~~~eendidos na pre~ 
sente peça. ~ lf d Estado de Minas-Ge-

Sala das Sessões do Conselho Consu bivod o1933 -Socrates Alvim, 
raís, em Belo-Horizonte, aos 30 de dezem ro e · 
presidente e relator. e, em seguida, assinado por todos os -0 parecer é aprovado, 
srs. conselheiros presentes. h da do relatório, parecer e notas 

-Devolva-se a peça, acompan a 
taquigráficas, ao sr. Secretário das Finanças. também o seguinte o Sr. Oliveira Andrade-apresenta 

Parecer n. 265 
Contagem de tempo ao cel. Jose Gabriel Marques 

(PEÇA N. 291) 

O Conselh Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo :bm vistatoas 
· d 1 J ~ · Gabriel Marques so re con -

papeis referentes ao ped~~~ve 0à c~i~p~s~~ão do Govêrno Federal, para 
gem do tempo em que e. . . . lh foram remetidos pela 
os fins de reforma e adiCionais, papeis . que e n 291 de ois de 
Secretaria do Inter~or de quJ. aq~~~o~s~~~aarrseol~e .conb~cerp do as~ 
devidamente examme~: a e tscu mas como simples consulta do Go-
sunto, não como pedtdo da parte,to ]e islativo se mande contar ao re-
vêrno e é de parecer q~e , p~r aeform~ e adi~ionais o tempo decorri-
ferido Coronel, para bos d n\92~ r a 20 de novembro 'de 1925, em que 
do de 10 de novem ro e d a1 sta.Ado-lhe serviços no 
êle esteve á disposição do Govêrno F e. er ' pre_ f d l ali casião da mtervençao e era · 
Estado_ do ~azo~as,p~~i~~ da parte que foi feito diretamente ao Con~ 

Nao cot~ ece ~o . ara resolvê-lo de qualquer modo, 
selho, por n"':o ter este co~up~tç~~~~/o de natureza simplesmente opina-
certo como e que as suas I 

tivas e n~o delib~rativa~ido a modificação ou alteração do art. 164, do 
Implicando 2es~e p:6 de Junho de 1927, aprovado pela lei ~- 957, 

Decreto n · 7.71 • e d 1 · relativas à apuraçao do 
de 9 de Setembro do mesmo a~o, e a~ci~~~rio só 0 poder legislativo 
tempo para adicionais, e,.rn relaçao ao pe o p~der legislativo do Es-
tem competência para dele conhecer, e como a da Lei Õr ânica do Go-
taAdo é hoje_ ex~rc(i~o pei8.~~~~J~t~~· a~rk~~embro de 1~3~, art 11' § 
verno Prov1sóno ~c · . r di ri ·do 0 mesmo pedido. 
1.0

), se~ue-se que a el~ e que ge::e~o inibfcio de conhecer do assunto 
Nao estando, porem, 0 .? s a eis lhe foram reme-

c_omo simples ~onsu~~a.do d G~:~:~~~ d;:~: c(~~~pehop se pronunciar, d~le 
tidos pelo sr_. e~re ano fal e emite o parecer já referido. no senti?o 
toma conhec1men o ~orno 1 J sé Gabriel Marques, para os fins 
de se contar, por eqmdade ao ce · o 
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de reforma e adicionais, todo o tempo em que esteve à disposição do 
Govêrno Federal, no Estado do Amazonas. . . 

Belo-Horizonte, 23 de Dezembro de 1933. - Ohveira Andrade, re-
lator . 

Declaração de voto do relator 
Fui vencido na parte rela.tiva aos t;tdici?nai~. ~ulguei a pretenção 

do cel. José Gabriel Marques, JUSta, em tese, Isto e, digna d~ .~er acolhida 
pelo legislador e transformada. err: ~ei, c?m. relaç~o. aos mih~are , como 
já se fez em relação aos funcwnanos publlcos CIVIS, pela le1 n . 1.230, 
de 22 de Outubro de 1930, art. 2.0

• _ . • 

Na hipótese, porém, não se J?ó?e dize~ 9ue essa pretensao seJ.a JUSt~, 
porque Pia tem contra si disposiçoes positivas e expressas de lei, qurus 
sejam 0 art. 164, do Decreto n. 7.712, de 16 de Junho de 1927, apro-
vado pela lei n. 957, de 19 de Setembro do mesmo ano, e o art. 256, da 
lei n. 375, de 19 de Setembro de 1903, hoje .ampliado a todos os !un-
cionários do Estado (civis e militares), pela le1 n. 425, de 17 d~ agosto 
de 1906. De sorte que só como favor e abrindo-se uma exceçao nestas 
leis, se poderá conceder a êsse oficial o que êle pretende: . . _ 

Êle pretende a contagem do tempo em que e.steve a dtspos!ç~o d.o 
Govêrno Federal, para dois fins -reforma e recebi!'lle~to d~s adt~IOnais 
correspondentes ao tempo de serviço. Para o pr~meiro ~esses fin.s (a 
reforma)-a contagem do tempo de que se trata, ~ao tem mconvemente 
algum, porque nehuma alteração tra~ na economia do Estado. Refor-
mado ou não o cel. Marques, a despesa do Estado será a mesma, uma 
vez que a sua vaga não será sequér preenchi~a. . . . . 

O mesmo não se dá com o segundo dos ditos fins (o de adlCtO_?a•s). 
:E:sse tem o inconveniente para o Estado de aumentar-lhe a despesa. e 
em uma ocasião em que a sua situação financeira reclama grandes cor-
tes nas despêsas públicas e fortes economia . 

Diante disso o meu voto foi para que se opinasse pela contage31 
do tempo apenas para o fim da reforma, de vez que ao Co.nselho nao 
era lícito opinar por medidas inconvenientes ao Estado, em v1sta do que 
dispõe o art. 8, letras "a " e «C» -combinadas, do Dec. n . 20.348, de 29 
de Agôsto de 1931, do Govêrno Provisório (Código dos Interventores) 
e muito menos por simples liberalidade. . 

Parece ter sido êste também o motivo que levou o presidente Ole-
gario Maciel a vetar o art. 4. 0

, da proposição n. 590, do .congr~sso do 
Estado, que mandava contar aú então tenente-coronel Jose Gabn~l Mar-
ques o tempo de serviço de que aqui s~ trata, par~ todos os efeitos le-
gais, conforme consta do processo. Cnado exclusivamente para ~zelar 
pelos interesses do Estado, o Conselho falhou no caso, a meu ver, ao 
seu fim, opinando por uma medida contrária a êsses interesses. 

Oliveira Andrade 
O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 

Conselheiros presentes, tendo o sr. conselheiro Oliveira Andrade vota-
do de acôrdo com a declaração de voto supra. 

', ') 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Secretário do Interior. 

O Sr. Presidente:- Não havendo mais pareceres finais a se-
rem apresentados, vamos passar à segunda parte da ordem do dia. 

Eleição da Mesa 
O Sr. Oliveira Andrade: - Pela ordem, sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra pela ordem o nobre conselheiro. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Sr Presidente, o Regimento do 

.Conselho manda que na primeira sessão ordinária do ano se proceda 
à eleição da Mesa. Sendo assim e desde que a ordem do dia cons-
ta de duas partes, uma das quais é a regimental, parece-me que se de-
veria proceder a essa eleição hoje, quando se realiza a primeira sessão 
ordinária do corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE:- A eleição da Mesa não foi incluída na or-
dem do dia . 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE: -Nem haveria necessidade de se-lo 
explicitamente, porquanto o Regimento determina que a primeira parte da 
ordem do dia é a regimental e que na primeira sessão ordinária 
do ano se faça a el<:!ição da mesa. 

O SR. PRESIDENTE:- Eu lembraria a v. excia. que seria ta vez 
mais acertado procedermos a essa eleição na próxima sessão, porquan-
to o Conselho se acha atualmente reduzido ao mínimo legal para o seu 
funcionamento. 

O SR. JULIO SOARES : -Parece que na próxima sessão já se terão 
empossado os novos conselheiros. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE :-Eu não faço absolutamente ques-
tão de que a eleição se realize hoje; lembro apenas um dispositivo re-
gimental. _ 

O SR. WERNA MAGALHAES: -Parece mesmo que o adiamento 
da eleição se faz em atenção aos novos conselheiro . 

O SR. OLIVLIRA ANDRADE : - Se é assim e se os novos con-
selheiros, na próxima sessão, não se tiverem ainda empossado, teremos 
de adiar por mais tempo ainda a eleição. 

O SR. PRESIDENTE:- Eu submeto o caso à deliberação do Con-
selho, que resolverá definitivamente. Como pensa o sr. conselheiro 
Werna Magalhães? _ 

O SR. WERNA MAGALHAES:- Penso que deveremos adiar a elei-
ção para a próxima sessão, em atenção aos novos conselheiros. 

O SR. PRESIDENTE:- E o sr. conselheiro Julio Soares? 
O SR. JULIO SOARES :-Tambem estou de acôrdo em que a elei-

ção se faça na proxima sessão . 
O SR . PRESIDENTE:- E o sr. conselheiro Annibal Gontijo? 
O SR. ANNIBAL GONTJJO : -Eu penso que o nosso colega sr: 

conselheiro Oliveira Andrade tem razão, de acôrdo com o disposto no 
regimento . 

O SR. PRESIDENTE: -Eu opino por que se proceda à eleição na 
próxima se são, conforme o entendem os srs . conselheiros Julio Soa-
res e W ema Magalhães. 
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O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Como disse, não faço questão dis~ 
so. Apenas lembrei um dispositivo do Regimento. 

Segunda parte da ordem do dia 
Doação ele predio pleiteada, pela M aterni da de "Terezinha de Je~ 

sus .,. , de Ju,iz de Fóra 

PEÇA N.0 286 
Passando-se à segunda parte da ordem do dia, o sr. Sócrates Al-

vim, relator da peça n . 286, apresenta sôbre a mesma o seguinte: 

Relato rio 
A Maternidade Terezinha de Jesus, associação civil • de cara ter pu~ 

ramente humanitário» (estatutos juntos, pagina 4, art. 2.
0

), com séde na 
cidade de Juiz Fàra, pleiteia a transferência para o seu domínio, como 
doação do Estado e em plena propriedade, do predio da rua S. Mateus, 
n. 690, próprio estadual «onde funcionou um grupo e colar e que se 
acha em poder da dita instituição, a titulo precário, desde 1931. 

Alega a peticionária, por seus diretores, que essa transferência de 
domínio é essencial ao inter ~ sse da instituição, "afim de que a mêsma 
possa welhor desenvolver os seus serviços de assistência aos pobres, 
fazendo no prédio as obras para tal fim exigída ", etc. Junta cópia de 
um relatório da diretoria, pelo qual póde-se julgar do desenvolvimento 
que vão tendo os serviços de assistência á natemidade indigente e á 
infancia, prestados por essa instituição de caridade, considerada de uti~ 
lidade púb1ica. Por êsse relatório, verifica~se 'que, nos últimos quatro anos, a ma~ 
ternidade Terezinha de Jesus acolheu e pres ou eficaz assistência a cerca 
de 3.000 gestantes e 6.000 crianças, deu mais de 12.000 consultas e de 
10.000 injeções, tendo distribuído medicamentos a 5.000 enfêrmos indi~ 
genies. Além desses dados, que constam da petição de ns ., obtive de 
um ilustre e gentil amigo o exemplar dos estatutos da Maternidade, que 
junto a êste como documento útil no caso. 

O pedido da Maternidade Terezinha de Jesus foi encaminhado ao 
Govêrno pelo prefeito interino do município àquele tempo. · 

Acompanha também o processo o ofício n. 714, de 23 de agôsto do 
corrente ano, do sr. dr. Zoroastro Vianna Passos, inspetor geral de As~ 
sistência Hospitalar e de Alienados, dirigido ao sr. Secretário da Educa~ 
ção e Saúde Pública, no qual são prestadas minuciosas informa ões 
sôbre a institução, suas instalações e a assistência caridosa e eficaz que 
presta a mulheres e crianças indigentes. 

A Secretaria de Educaç-o e Saúde Pública mandou inspeccionar o 
predio em apreço por um condutor de obras públicas, o qual levantou 
uma planta do mêsmo predio, juntando ao processo um ccroquis" eluci ~ 
dativo. O sr. Secretário da Educação e Saúde Pública enviou ao Conselho 
consultivo, acompanhado pelo oticio n. 594 de 2 do corrente mês, o 

1 
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processo objéto dêst I tà Conselho. e re a rio e solicitou sôbre êle a o · ·- d pmmo o mêsmo 

Assim relatada a e a Gontijo, l.o revisor.' P ç n. 286, passo~a ao sr. conselheiro Annibal 

Belo~Horizonte, 14 dezembro de 1933.-Socrates A l . mm, relator. 

Parecer 
O Sr . Socra.tes AI vim . _ . 
A _!'vtatemidade Terezinha d~ Je~eu parecer e o seguinte: 

a, doaçao ao seu patrimonio do préd. sd que pe~e ao Govêrno Estadual 
n.a. S . M.at~us, 690, em Juiz d . JO • e propn.edade do Estado, sito á 
nahdade JUndica e fins exclus~ Fora, te uma sociedade civil com persa-
estatutos juntos ao processo. tvamen e humanitários, como se vê dos 

~~ega a Maternidade que t . dommiO é essencial ao interêssae ~a:~~e~t~IC: desse. predio para o seu 
possa melhor desenvolver seus se . s mçao, . «afim de que a mesma 
zendo no prédio obras para tal fimrYlç?s.dde assistência aos nobres fa-
outróra ~m grupo escolar, achava-exigi as. O predio, onde. funcio'nou 
cedeu-o a referida associação de as ~etê d~socupado quando o Govêmo 

- O Govêrno dele não necessitava IS r:cm mate~nal. . 
nao o reclamou. Pela cópia do I et !l~o nece~sita, VJsto que até agora 
o ~rocesso verifica~se que nos úl~~ a ono da duetoria que acompanha 
rezmha de Jesus acolheu e prestou os. {~at!o anos a Maternidade Te-
!e~ P9bres e 6.000 crianças deu m~~SIS nem a cerca de 3.000 gestan-
I ~]eçoes diversas, tendo di;tribuíd dd~ 12.000 consultas e de 10.000 dtgentes. 0 me Icamentos a 5.000 enfermos in~ 

Consta do processo o ofício 714 d do sr .. dr. Zoroastro Passos, inspeto ' a e~ ~3 dde ag~st~ do corrente ano, 
de Ahena~os, dirigido ao sr. Secreti~rie.e;t e Ass~stencia Hospítalar e 
no qual sao prestadas minudentes . o a-Educaçao e Saúde Públíca 
?bra de assistência ás gestantes mformaço~s s~bre a instituição e su~ 
mstala.ções, ambulatórios, sala de :obre~ e as crianças, informes sôbre 

Dtz o dr. zorc-astro p peraç?~s, etc. · . assos nesse ofíciO . M. d ccwne1 todos os departamento~ enc t d ·-" mu entemente inspe-
dem e tra~endo a convicção d~ que o~ r~ o ~do na mais perfeita or~ 
mente os fins a que se pro - ,. atermdade preenche intearal-

D . . poe . o 
. " essa VlSI~a trouxe a melhor im r - . . ~ de que. v. excta. prestaria inestimav pl essao possr~el e a mmha opinião 
a Materrudade em Juiz de Fo· e d concurso a obra de assistência 

d
. ra se oasse · .. pre lO em que funciona" Pa ' 1 ao msntuto que visitei 0 

d · · • ra sa vaguarda afi esvutuem os fins da Maternidade co . . e ~ de que se não 
de doação, fizesse incluir clausul~s d:Vlna q~e v . excta., na as inatura 
- Diante do exposto, parece ·usto reversao ao Estado, etc. 

çao como essa, cujos relevantes] servi que .o Es~ado ~reste a uma institui~ 
recomendam-na á grati·da- d ços a assistência maternal e infantil o o povo e ao amp fí · presentado pela doação de' fí ·t· aro o cml, o auxilio re-
a t

't 1 . 01 1va, que ela ple'te· d · · 1 u o precario, desde 1931. 1 
Ia, o predw que ocupa 
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C d te do dr Zoroastro Passos, 
Acho, d_e acôrdo cor ·t s~~e~0~0d~r;o : revert~r 0 prédio ao Es~ 

que a doaçao deve ser ei é! s - fim a ue está destinado· 
tado, caso deixe ~e ter aphc~çao ~~ que 0 qConselho Consultivo dê sua 

Meu ~ar~cer e, _?essel rr:to ~· P ela Maternidade Terezinha de Jesus, 
aquiescência a _?oaçao Pd~1 e: a 1fusulas de reversão já referidas. 
a~ juizo do Governo e ~e Ian e c 

• (Muito bern f Mu./Lto bem!) 

Discussão 

-Em discussão o parecer. 
S Oliveira Andrade:- Peço a palavra. . g s:· PRESIDENTE.- Tem a palavra o sr. conselheiro Oliveua 

Andrade. IRA ANDRADE. _Sr. Presidente, trata~se, n~ p~esen~ 
. O SRd. OLIV~o de líberalidade, da transferência de um yroprOio es~ 
te peça. e um t de obtê~lo por doaçao. ra, e 
tadual para uma ~?c~edate a~~:i;:se ~~ Estado não são bôas. O Estado 
sabido que as con Jçoes ~~ m na Casa rocessos em que o Govêrno 
tem pagam~nt_?s retarda~?s, cor~:a pagamenfo de serviços ordinários, e 
pede a emJssao de ap<;> J_?eS P_ . de ou élo menos não deve, fazer 
quem está nessas condiçoes ~ao 1?0 Só e~a razão, parece, seria sufi~ 
doações, desfalcando s:u pat.n:~~~~-ela doação pleiteada. Para que se 
ciênte para que se. nao ?Pt 'nda uma outra razão mais forte, porque 
não a conce~a~ p~r~:·c~x~~a~ a~os . Interventores, decreto 20.348, de 29 
basea~a em e1. e Õ' letra~ «a» e «C• combinadas, co~pete ao 
de agosto de. 1931,_ art: 8.Ab, a legalidade do ato em questao, como 
Conselho opmar nao so so re 
sôbre a sua c~mveni~dnc~a. _ ha duvida que 0 Estado, observando di P_?-

Qmmto a legal! ~ ~ nao . uanto á conveniência, nao 
sições legais, pode .~ 1sl?or do pr~IO~ mJ's~ado em fazer tal doação. 
vejo qual a convemen.~a _qu~e ~~de .. a Maternidade ampliar os serviços 
Nem mesmo a convem nem. : r ue 0 predio já se acha em 
que presta á pobreza de Ju~z I de Fo~a! p~~ sorte que a doação viria 
seu poder de de 1931, a htu o ~rec:rWtulo: em vez de titulo precárío, 
apena~ estabelece.r ~mad ~~~an<;a ~ntretanto, isso não traria vantagem 
passana ~ ser ~tu.? ~ n:n~g~ que essa pudesse ampliar seus ser-alguma a assocmçao, e 
viço~ssim sendo, acho que o Conselho deveria opinar contra a doa-

ção Ór~~n~tio SOARES- Trata-se de prestar auxil~o a uma lass_?-
. 't t esforçado para servir a popu açao 

ciaçã~ partic~lar que mdm o em ·~·cos de Minas-Gerais não têm podi-
de Jmz de Fora. Os po eres _PU 1 · ortante questão de 
do, até agora, ~ncarar convementemente essa o~~~a complexo e dis~ 
assistência hospltalar, por se tratarG deê nu:' d~~e incentivar e auxiliar ás 
pend1oso. Ach~, entretanto, q~e o t odv rdo e até mesmo resolvendo as 
iniciativas particulares que vao a _en en 
necessiàades do povo nesse sent\do. 

-·-

• 

-

I!STAbo DE MINAs-GEaAIS 13 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE- O Govêrno já têm prestado auxi~ 
lio á essa associação, cedendo-lhe o predio em que a mesma têm fun-
cionado até hoje. 

O SR . JULIO SOARES- A iniciativa particular precisa ser esti-
mulada e por isso mesmo não devemos negar essa doação a uma so~ 
ciedade que até agora vai resolvendo um problema importantíssimo 
que ao próprio govêrno competia resolver. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE -Não ha convêniencia para o Esta~ 
do nessa doação. Temos de examinar a legalidade do ato e a conve-
niência para o Estado. Estamos aqui para defender os interesses do Es-
tado. 

O SR. JULIO SOARES. - Concedendo um auxilio dessa ordem, 
podemos estar bem seguros de qne defendemos os interesses do Es~ 

· tado (t1poaidos). 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE.- Se estivessemos em condições fi~ 

nanceiras muito prosperas; se o Estado não tivesse dividàs; se o Govêr~ 
no não nos pedisse autorização para emitir apolices com o fim de 
pagar a funcionários públicos, poderíamos fazer a doação. 

O SR. ANNmAL GONTIJO.- Mas o Govêrno não vai adquirir 
o predio para doá-lo á sociedade. O predio jà é do Estado e portan~ 
to êste, fazendo a doação, não vai dispender. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE. - Não vai dispender? Pois se vai 
desfalcar seu patrimonio ... 

O SR. ANNIBAL GONTIJO.- A sociedade já está se utilizando 
do predio, o qual, embora feita a doação, poderá reverter ao domi~ 
nio do Estado, pois é uma do<!_ção a titulo precário. 

O SR. WERNA MAGALHAES, - Prefeitamente. O parecer do re-
lator é no sentido de que a doação seja feita, estabelecida, 1porêm, a 
clausula de reversão do predio ao domínio do Estado. 

O SR . OLIVEIRA ANDRADE - Mas não há para o Estado con-
veniência na doação. 

O SR. JULIO -SOARES - Negar a doação será tirar o estimulo 
a uma instituição pobre, que está prestando reais serviços, resolvendo 
um problema dispendioso, que devia estar a cargo do govêrno. Se o 
Estado fôsse auxiliar a Maternidade de Juíz de Fóra diretamente, com di-
nheiro ou de outra qualquer maneira, despenderia certamente muito mais. 
Depois, não haverá prejuízo, porque se amanhã a associação desvir-
tuar as suas finalidades, o predio reverterá ao dorninio do Estado. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO. - Prefeítamente. Devemos sempre in-
centivar a iniciativa particular, máxime quando a sua ação se exercita 
em obras de benemeréncia, que se traduzem na manutenção de es~ 
tabelecimentos destinados ao abrigo e tratamento dos doentes, sôbretu~ 
do dos doente pobres. Nessas condições se ach~ a maternidade de 
Juiz de Fóra, sem esquecermos tambem a .Santa Casa de Misericordía 
da Capital, instituição cujos relevantissimos serviços não é necessarío en~ 
carecer e que, entretanto, não tem recebido do poder público o amd~ 
lio de que é justamente merecedora. A doação que se têm em vista 
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fazer á Maternidade de Juiz de Fóra não irá de nenhum modo pesar 
ao Estado . O SR. WERNA MAGALHÃES - E se destina a um fim muito hu· 
manitário e nobre. O SR. OLIVEIRA ANDRADE. -Não contesto i o, mas o que é 
precíso tambem não perder de vista é que o Estado não se acha em 
condições de fazer essa doação no atual momento. 

O SR. SOCRATES ALVIM.- Justificando meu parecer, quero !em· 
brar ao nobre conselheiro, sr. desembargador Oliveira Andrade, que o 
serviço de assistência que vai prestando a Maternidade Terezinha de 
Jesus, de Juiz de Fóra, é um serviço que devia caber diretamente ao 
Estado, porque ao Estado cumpre sem duvida amparar os de waçados. 

0 SR. OLIVEIRA ANDRADE. - Quando pode manter serviços des-
sa natureza. O SR. WLIO SOARES - E' uma obrigação do Poder Público e 
é isso que se verifica em toda parte. A Maternidade «Terezinha de Je· 
su , ,. de Juiz de Fóra, instituição parti ular, se incumbe de uma tare~ 
fa que deve caber essencialmente ao Poder Público . 

O SR. SOCRATES AL VIM - Perfeitamente. E presta relevantes ser-
viços, reclamando apenas como auxilio do Estado a doação desse 
predio. 

Penso que é de ju tiça que se lhe faça tal doação, que, aliás, é mais de 
direito, porque na verdade o predio já se acha entregue áquela asso-
ciação, a qua!, se pleiteia êsse favor, é por desejar desenvolver seus 
serviços e para isso precisa realizar 9bras no predio que atualmente 
pertence ao Estado. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE - Não está inibida de realizar êssas 
obras. O SR. WERNA MAGALHÃES -Essas obras vão correr por conta 
da associação. 

O SR. SOCRATES AL VIM -Vão correr por conta da associação, 
que já gastou cêrca de quarenta contos e terá de gastar outros tantos, 
podendo o predio reverter ao domínio do Estado, se a sociedade não 
preencher os seus fins . 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE - Reverterá ao domínio do Estado 
com os melhoramentos realizados ? 

O SR. SOCRATES ALVIM- Sem duvida. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Nesse caso, o Estado terá de in de· 

nizar á sociédade o valor das obras, pois o predio terá sido melho~ 
rado. 

O SR. SOCRATES ALVlM- Terá sido melhorado sob o ponto de 
vista hospitalar, mas não o terá sido para satisfazer as condições exi· 
gidas por um estabelecimento de ensino, por exemplo. Nesse predio, 
primitivamente, funcionava um grupo escolar. Na hipotese da sociéda~ 
de pretender dar ao mesmo predio um fim diferente daquele para o qual 
preitêa a doação, voltará êle ao domínio do Estado; de sorte que os 
interêsses dêste ficam perfeitamente assegurados, não havendo possibi-
lidade de se verificar nenhum abuso ou exploração. 

r, 

r 
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O SR. JULIO SOARES- T t d . 
mente idonéa, conforme assegur;a ~~~ t e udmaA e~s~cm_ção perfeita-
que é o órgã t re or a ssistencta Hospitalar 

O SR. 3rJ~~f.;AenlUara prestar- infor~ações aessa naturêza. ' 
tado em fazer êssa doação. RADE - Nao vejo vantagem para o Es· 

O SR. ANNIBAL GONTIJO A ' ""d d -O SR. SOCRATES ALVIM - soeie a e na.~ têm patrimonio? 
molas. · -Nenhum. A sociedade vive de es-

0 SR. OLIVEIRA ANDRADE· Co ti · · vido até hoje. · - n nuara a VIver como tem vi· 
. d 0 SR.: WERNA MAGALHÃES : - Se não se fizer a doação a 

~~p~idtuednao melhora o _Prédio e consequentemente não poderá d~ m~~ 
e aos seus serVIços. 

.o SR. S~CJ!A ~ES AL VIM:- Perfeitamente. E dêsse 
~erVIço ~e assistencia ficará prejudicado. Penso portanto quemodoh, o. 
mconvemente há em C Ih ' • nen um Mui to bem I) que o onse o adote o meu parecer (Muito bem! 

. -Sem mais debate é aprovado o parecer, contra o voto do sr. Oli· 
veira Andrade, sendo adotada esta 

Conclusão 
Mat O .~ogsel~o o~ina por que seja deferido o requerimento em que a 

. ~rm a e " ereu~1ha de Jesus », de Juiz de Fóra, solicita doa ão do 
pr;~w em que funciona, ~ob a condição de reverter o mesmo ~o do~ 
mm1~ do Estado, caso deixe de ter aplicaç~o ao fim a que é destinado. 

Volta .o p:oces_:;o ao relator para redigir o parecer final 
Ltqutdaçao de vales da E. F. Oéste de Minas · 

. (PEÇA N. 287) 
Anunciada a .discu~sã? da peça número 287, é dada a palavra ao 

relator sr. conselheiro Oliveira Andrade, que procede á leitura do seguinte 
Relato rio 

d F Em col?sequênci~ da grev_: que e~ 1900 se declarou na Estrada 
e erro Oeste de Mmas, entao empresa particular, assumiu 0 Govêr-

no do Estado o compromiss<? de pagar os ·salários atrazados do pes-
soal (c~usa d~ g.reve), deduzmdo êsse pagamento da garantia de 1·uros 
a que bnha due1to a Estrada. 

Para. isso mandou que o engenheiro chefe da fiscalização da Estra-
da orgamz~sse uma relação dos credores por vales ou certificados com 
a ~eclaraçao dos. respectivos créditos, e chamou êsses credores por 
edital para o efetivo pagamento. 

M~it?s dêsses credores receberam nessa ocasião a importância de 
se~s creditas, outros, . porém, sem que conste o motivo, deixaram de ser 
paoo~. Entre estes figurava Angelo Raphael Florentino, que em 1919 
propos c<?ntra o Estado uma ação para haver o que lhe era devido lo· 
grando ~final ter ganho d~ causa por sentença de última instânci~ e 
se~ mais recurso. Na açao de Angelo Florentino intervieram como 
assistentes, diversos outros credores que se achavam em co~diçõe$ 
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idênticas à dêle, isto é, que, como. êle~ tinham . os seu~ créditos apura: 
dos pelo encrenheiro-chefe da fiscahzaçao da Oeste e figurava~ n\~ela 

- dos credores por êle organizada. Mas estes credo~e~ na a o v~~ 
;:~ judicialmente, não porque lhes faltasse o mesmo direito .rec~nheci= 
d a An elo mas pelo fato de se terem apresentado co~o stmp es a~ 

·
0 tentes g qu~ndo só como co~autores poderiam ser atendid<?s! por ple( 

SlS '. . ó rio Com 0 seu direito soberano e defmttivame~ e 
t~~~e~e~t~~top{o~[s Ángelo Raphael Florentino que se fizesse extra~Ju
~icialmente 'a execução da sentença que tinha co!ltr~ o Estado, ao. ~~s
mo tempo que outros credores se propunham a ~Iqmdar os seuc cre ~hos 
por composição amigavel. Estas propostas VIeram ter ao onse o, 
onde constituíram a peça n. 153, em processo que se acha apenso a 
êste. . tê de 

Emitido o parecer favorável do Conselho, segum-se o rmo ~ 
acôrdo entre Angelo Florentino e os credores que se a~havam ~as ~es 
ma~· condições dêle ficando assim liquidada a execuçao . do pnmei.rO e 
os 'c;:-éditos dos outros, como portadores de .vales da Oes_te de .Mmas, 
anteriores à sua liquidação. Tendo sido excl!.udos dêsse acordo dt~~r~os 
credores que pleiteavam pagamento, por nao se acharem em con 1ço~s 
idênticas às de Angelo Florentino, vieram êles co~ nov~ recl~m~âao 
em ue alegam que tendo o Estado retido ~s garanh":s de Juros ev1 os 
a Esfrada de Ferro Qéste de Minas para o _flm ex?lusivo de pagar io~ 

ortadore de vales da mesma Estrada, nao era 1usto que _se locup e_ 
fasse com êsse dinheiro em detrimento dos credores a que ele era r d~s _ 
tinado, e em consequência pediram que fos em pagos todos o~~ c.e ? 
res qus ainda íes tavam, o quaisqu~r que fos~em a~ suas condt<;~es, o.11 

dinheiro da garantia de Ju ros retido para esse fim pelo Esta o. _ 
u ido 0 Advocrado Geral do Estado sõbre essa nova pretensao 

rln<: r.redores opinou'=' êle que embora juridicamente pudesse o Es~ado 
;;~;õr a ela, ~egand o contra uns credores pre~cri.çã? e contra o~tros a me: 
gularidade da ces ão de seus créditos, .merecia. a dtta yretensao ser ex: 
minada sob 0 ponto de vista da eqmdade, vtsto na<? dever . o E~ta d~ 
reter quantias que vi. eram a seus cofres para det~rmmado ~~~. _e 
que êsse fim fo sse realizável, sugerindo entao ? alvttr.e da venficaçao ~a 
importância exRta que ficou retida das garantias de JUros, da qua~ sena 
descontada a quantia já aplicada em pagamento d.e vales, .e se ouver 
resto chamarem- e todos os portadores de vales amda ex1s~entes para 
sere~ pagos de seus créditos, sem juros, total ?u proporcwnalrnen:e: 
conforme permitir o resto que fôr encontrado. Vm?o est~ ~ova rec a 
mação com a sugestão exposta ao Conselho e aqm con~titumdo a peç~ 
n. 196, cujo processo também se acha apen~~ a êste, fm. êle .de parecer · 

1.0 - que não se pagassem quaisquer dtvidas prescnt~s, e 
2.o- quanto às não prescritas, que se ~onvertesse .o JUlgamento e~ 

diligência para que os respectivos titulares fizesse~? ~edtdo formal, devt 
damente instruído, de acôrdo com a praxe e o dtretto, sendo .o~ autos, 
antes de voltarem ao Conselho, submetidos a novo. e nece~s.ano pare-
cer do sr. dr. Advogado Geral do Estado. Cumprm-se a diligência, e 
nela nada disseram os credores, falando apenas o dr. Advogado Geral 

11 

do Estado, que alegou não ter ~ido pedido ao Conselho parecer sôbre' 
pagamento dêste ou daquêle credor, ou de todos êles ao mesmo tem-
po, mas sim sua opinião sõbre a norma geral a seguir pela adminis-
tração que sugeriu, em seu parecer, para a liquidação dos vales da Oés-
te ainda existentes, assunto êste que não depende de requerimento da 
parte, e que pede seja examinado e resolvido pelo Conselho. 

Remetido êsse novo parecer do advogado geral do Estado ao Con-
selho, acompanhado do processo em diligência, foi êle sujeito à nova 
distribuição, constituindo a peça n. 287, ora relatada, quando mais re-
gular, parece-me, teria sido a sua juntada ao processo em diligência, 
que o determinou e que a êste se acha em apenso. 

Assim relatado, passo o processo ao 1. 0 revisor, conselheiro Israel 
Pinheiro. 

Belo-Horizonte, 14 de Dezembro de 1933.- Oliveira Andrade, re~ 
lato r. 

Parecer 
O Sr. Oliveira .Andrade.- Pela terceira vez ocupaesta ques-

tão da liquidação dos créditos dos portadores de vales da E. F. Oeste 
de Minas, a atenção dêste Conselho. Da primeira, pronunciou-se êle 
sôbre a liquidação extrajudicial da sentença obtida por Angelo Ra-
phael Florentino contra o Estado e sõbre a composição com diversos 
outros credores que se achavam em condições jurídicas idênticas às de Ange-
lo Florentino. Da segunda, tratava-se de um proce so em que credores 
em condições diversas das dos que se compuseram com o Estado, 
pediam pagamento não só dos seus como dos créditos de todos os 
outros credores por vales anteriores à liquidação da Companhia, por 
ter o Estado em seus cofres dinheiro dessa Companhia para êsse fim 
resultante da retenção da garantia de juros, e não ser justo que se lo-
cupletasse com êsse dinheiro em detrimento do credores a que êle se 
destinava. o Diante dessa alegação, o Estado, reconhecendo que não 
seria honesto reter quantias que vieram a seus cofres para o fim 
determinado quando êsse fim era realizavel, mas que não podia del i-
berar o pagamento pleiteado, por poder êste exceder a quantia retida, 
resolveu, antes de tratar dos pagamentos pedidos, organizar um plano 
de pagamento geral em que o di pêndio não excedesse a quantia re-
tida para tal fim, e sôbre êsse modo de liquidação pediu o parecer do 
Conselho. 

O Conselho, porém, inverteu as questões e tra tou em primeiro lu-
gar do pedido dos credores, emitindo o parecer que se vê no proces-
so n. 196, em apenso parecer que o Estado pede agora que seja subs-
tituído pelo que tiver o Conselho de pronunciar sõbre o alvitre lembra-
do para a liquidação final de todos os créditos ainda existentes e que 
consiste em apurar-se a quantia exata retida pelo Estado das garan-
tias de juros devidos à Estrada, descontar-se dessa quantia os pagamen~ 
tos já feitos, e pelo resto, se houver, se pagarem sem juro:> , integral 
ou proporcionalmente, como fôr possível, todos os portadores de vales ainda 
existentes e que se habilitarem devidamente como credores da extinta 

a 
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Companhia Oeste de Minas , . por salários atrazados, anteriores a sua 
liquidação. Agora, trata-se de adotar ou não êsse plano de liquidação. 

Eu, tendo em vista que a irregularidade da nova distribuição no-
tada no relatório não afeta à decisão do Conselho, por ter esta de ser 
tomada, qualquer que seja o relator, pelo voto de todos os seus mem-
bros e considerando, que o plano de liquidação dos créditos de que se 
trata, alvitrado pelo Estado, pelo advogado geral e que acima se 
acha exposto, não infringe lei alguma e tem a conveniéncia de salva-
guardar o bom nome do Estado e por têrmo a essa liquidação dos vales 
da Oeste que a tantos anos vem se arrastando pelas Secretarias do 
Estado e pelos cartórios judiciários, sou de parecer que o Estado pode 
e deve fazer por êle a liquidação dos créditos ainda existentes e de cujo 
pagamento se incumbiu por ocasião da greve de 1900. Tal o meu voto. 

(Mui to bem I 111uito bem!) 
Em discussão o parecer, é u mesmo aprovado sem debate, sendo 

adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que o govêrno pode e deve fazer a liqui-

dação nos têrmos propostos pelo sr. Advogado Geral do Estado. 
Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Vendas de terras devolutas 
(PEÇA N. 288) 

Posta em discussão a peÇa n. 288, é dada a palavra ao sr. Werna 
Magalhães relator da mesma, que procede á leitura do seguinte 

Relato'rio 1 

O sr. Secretário da Agricultura, com o intuito de vender em hasta 
pública lotes de terras devolutas de área superior a 100 hectares, si-
tuados n1)S municípios de Jequitinhonha e Teofilo-Otoni, solicita ao 
Conselho a necessária autorização, de acôrdo com o disposto na letra 
e do artigo 10, do decreto 20.348, de 29-8-31. 

Salienta o sr. Secretário que os lotes ecupados por Manoel Tei-
xeira de Souza e Rufino José Damaceno, no município de Jequitinho-
nha, estão situados em zona pastoril, não excedendo as áreas respecti-
vas a maxima que é estabelecida para criação pelo artigo 61, do 
decreto 8.201, de 1928. 

Assim relatada a peça, passo-a ao 1.0 revisor, sr. conselheiro Is-
rael Pinheiro. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, Belo-Horizonte, 30 de dezembro de 1933.- Werna Magalhães, 
relator. 
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Parecer 
O Sr. Werna Magalhães.-Sr. Presidente. As áreas dos lotes 

a que se refere o sr. Secretário da Agricultura, estão dentro dos limi-
tes fixados pelo decreto n. 8.201, de 1928, regulamento das terras de-
volutas. 

Dois dêles, situados no município de Jequitinhonha, têm mais de 500 
hectares mas estão em zona pastoril, não excedendo a área maxima que 
é estabelecida para criação conforme o artigo. 61, do mesmo decreto. 

O processo está regular e sou de parecer que o Conselho aquies-
ça à solicitação para a venda dos terrenos. 

(Muito bem I Muito bem!) 
-Em discussão o parecer é o mesmo sem debate aprovado, sen-

do adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aquiesce á venda das terras devolutas situadas nos mu-

nicípios de Jequitinhonha e TeofHo-Otoni e a que faz referência a peça 
n. 288. 

-Volta o processo ao relator para a redação do parecer final. 

Pagamento de adicionais ao tenente-coronel José Fran-
cisco da Fonseca 

(PEÇA N. 289) 
Anunciada a discussão da peça n. 289, é dada a palavra ao rela-

tor, sr. Annibal Gontijo, que procede á leitura do seeuinte 

Relato'rio 
O Sr. Secretário do Interior, em ofício de 9 dêste, solicita o pro-

nunciamento do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, sôbre a possi-
bilidade da abertura de um crêdito especial de 1:103$700 (um conto, 
cento e tres mil e setecentos réis), para pagamento de adicionais ao sr. 
tenente-coronel José Fransisco da Fonseca, de conformidade com o 
dispositivo da lei 425, de agôsto de 1906, durante o período de 26 de 
março a 31 de dezembro do corrente ano. O referido ofício é acom-
panhanhado dos documentos necessários á justificação do pedido. 

Assim relatada a peça, passo-a ao exmo. sr. conselheiro Werna 
Magalhães. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 16 de dezembro de 1933. 
-.Annibal Gontijo, relator. 

Parecer 
O Sr. A.nnibal Gontljo:-Sr. Presidente, o processo que cons-

titue a peça n. 289, está acompanhado de todos os documentos neces-
sários e que justiHcam plenamente o pedido nele contido. 

( ... -
\ 
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d ~ d com 0 exigido pela lei n. 
Nessa condições, estando tudo e acor 0 cr ·dito nele solicitado, 

~25 , de 1906, sou de parecer _que se aprove ~ 
0 

sr. Secretário do In~ 
aquiescendo-se assim ao pedldO que nos fa 
terior. 

(Muito bem!). 
Em seguida é aprova~o o parecer contra 

Andrade, e adotada a segumte 
0 voto do sr. Oliveira 

Conclusão 
· b to 0 crédito especial de · · · · 

O Conselho é de parecer que. ~e] a _a e;a lei n 425 de 1906, ao 
1:103$700, para pagJan:enFto d~ :C,d~~o~~~~seca da Fôrça 'Pública doEs~ 
sr. tenente~coronel ose rancts , 
tado. elator para redução do parecer defini~ _Volta 0 processo ao r • 
ti v o. 

t P
ara a exportq,ção de m inerios de ferro e Isenção de impos as _ manganes 

PEÇA N. 292 

Finalmente é aWnuncía~ ag~\~~~sssã~u~as~~~~ n~ ~;~~:~~r~!~~t! ~a!:~ 
vra ao relator, sr. erna a ' 
guinte 

Relato' rio 
· fí · 236 de 16 do corrente O Sr. Secretário das• Fmanças, em o CIO n. , A Thum & Cia. 

. C Ih processos em que os srs . · . ' 
encammha ao ~nse 0.• os _ d ·mpostos sôbre a exportação de mt-
pedem pror!ogaçao da IS Ançaoon~e:Uda or decreto n . 10.408, de 1932 
nérios de ferr? e mangaMnet~ 'ldc solicita ~ benetício da mesma conces~ 
e a Com panhta Santa a 1 e, 
são · . . 0 Conselho é ouvido sôbre o assunto. 

Não é a pnfi!eira rezEsf:~o com o louvavel intuito de suavisar a 
Em l932, o Governo 0 . ha em Queluz com aparalisação dos ser~ 
crise de trabalh_? q~e s~b~eym ali ocorrida ~as diversas empresas, lem~ 
viços de e~raçao e I?menos, ex orta ão certa quantidade de mi~ 
brou-se de Ise_ntar de 'n:postos de de~ esa~ aumentando as possibili~ 
nério , no senhdo _de rmno~a~ as 0 C~nsellw baseando~se em informa~ 
dades de c<?locaçao do pro u_ o. ricultura, verificou que, de fato, a 
ções fornecidas ~el~. Sedcretana. daf Angcamente A do minério de ferro, rt ã do romeno ecrescia ra · 5 . expo aç o 27 r d 124 000 toneladas, descia em 1930 a 3 som~n~ 
que em 119931 eor1a932e qu~si nula. A do manganês, que em 1928 fora 
te e, em ' · 1932 24 000 
de 343 mil toneladas, esta~~h~~u~~~~ ~~ia acarr~tar · a i~enção para os 

Rec<?n~eceu que se n . deria beneficiar os nossos patrícios 
cofres pubhc?s e s~ ~al~~dp~~~all~ado concordou em isentar do impos~ 
que retomanam o ra ' em resa excluídos entretan~ 
to os minérios desmontados poNr qualque~do ~oi ~xpedido p~lo Govêr~ 
to, os existentes em «stock». esse sen 
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no o decreto 1Õ.408, concedendo a isenção durante o período de 1932. 
Posteriormente, em dezembro dêsse anno, não se alterando as condi-
ções precarias daquela índustria extrativa, o Govêr:-10 pediu o pronun~ 
ciarnento do Conselho, sôbre a minuta de novo decreto, mantendo para 
o ano de 1933 a mesma isenção, consideradas as seguintes disposi~ 
ções: 

a) A isenção poderia ser estendida aos «stocks", mediante têrmo 
assinado na Secretaria das Fiaanças, e pelo qual as empresas interes a~ 
das se comprometiam a refazer êsses «stocks ", empregando na extração 
os operarias de que normalmente se utilizavam antes de ocorrerem as 
circunstancias que determinaram as providencias adotadas pelo Decreto 
-n. 10.408. 

b) Ficaria o Secretárío das Finanças autorizado a cassar a isenção se 
a empresa favorecida fosse encontrada em fraúde quanto ao «stock», isto, 
é, exportando~o sem procurar refazê~lo ou empregando na extração me~ 
no r número de operarios. O Conselho aprovou a minuta oferecida pelo 
Govêrno, lembrando a conveniencia das empresas assumirem o compro-
misso da reconstitüíção dos "stocks " com mínério do mesmo teor. Foi 
então laVTado o decreto deprorrogação que recebeu o número 10.707, 
de isenção do imposto durante 1933 . 

Estando a vencer~se o prazo da prorrogação concedida, os srs. A. 
Thum & Cia., alegando que as condições do mercado mundial de mi-
nérios, continuam deprimidas e que, sem os favores constantes daque-
les decretos, não poderão conseguir a conquista de mercados consumi~ 
dores, recorrem ao Govêrno pedindo a prorrogação do prazo de isen~ 
ção até fim de 1934. 

Igualmente a Cia. Santa Matilde, solicita o mesmo favor, adiantan~ 
do que para os serviços de extração iniciados, acaba de readmitir cem 
operarias, contando que, dentro de mais alguns dias será esse número 
elevado a mais de <iuzentos. 

Assim relatado passo o processo ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Israel Pinheiro. 

Belu~Horizonte, 16 de dezembro de 1933. 
Werna Magalhães, relator. 

Parecer 
O Sr. Werna MagaJhiies:-Sr. Presidente: Como vimos pela 

leitura do relatório, o Conselho reconhecendo justas as razões apresen-
tadas pelo Govêrno, já teve ocasião, por duas vezes, de se manifestar 
sôbre a isenção do imposto de exportação dos minérios de ferro e man~ 
ganês, extraídos pelas empresas peticionárias e outras. 

Subsistem ainda as causas que justificaram o primitivo decreto de 
isenção, a escassez de mercados consumidores e a conseqüênte baixa 
de preços da mercadoria . Se o Conselho das outras vezes aquiesceu 
á medida, entendo que deve se pronunciar do mesmo modo presente~ 
mente. 

Tomé<ndo esta resolução, não teremos em vista sómente a volta do 
operariado ao trabalho mas também, não negar um amp.aro a essa 
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indústria extrativa, incrementando a colocação dos minérios nos merca-
dos do exterior. Propugnaremos pelo ressurgimento de uma indústria 
que tendia a desaparecer e que, com as ultimas medidas de proteção 
adotadas, da parte dos poderes públicos, isto é, da isenção temporaria 
do imposto, da redução de fretes ferroviários, e da preferencia que o 
Govêrno federal tem concedido aos fornecedores de trilhos e carvão aue 
recebam o minério em pagamento parcial ou total, é bem possível que, 
finalmente, venha a ser essa indústria uma fonte de renda para o Es-
tado. 

A qualídade de nosso minério o recomenda e, segundo estou infor-
mado, Companhias Siderurgicas do estrangeiro começam a interessar-se 
pela sua aquisição, é pois natural que secundemos a tentativa dessas 
empresas que veem lutando com a concorrência dos minérios russos e 
de outras procedências. 

A medida pleiteada não importa, no momento, em prejuízo para 
as rendas do Estado, as empresas têm e tado inativas e recomeçaram, 
algumas, o trabalho, confiadas nas medidas a que me referi. 

O interêsse que poderia advir ao Estado, com a cobrança do im-
posto, e.~ tá ressalvado, mantida como está a disposição que permite ao 
Go_vêmo, em qualquer tempo que julgar conveniente cassar a isenção, 
arhgo 5.0 do decreto n. 10.408. . 

Segundo e tou informado, era insignificante o resultado que ultima-
mente o Estado auferia de tais impostos. 

O ~R. OLIVEIRA ANDRADE-Que se sugira, então, ao Govêrno, a 
supressao dos mesmos. Quando muito, êles poderiam ser conservados 
com uma taxa mínima para o fim de estatística. 

Parece que não há esperanças dessas indústrias se restabelecerem, 
ou se convalescerem em pouco tempo. 

Não podemos estar prorrogando a isenção indefinidamente e uma 
vez que se trata de uma situação definitiva, poderíamos suaerir a dimi-
nuição do imposto, ou mesmo a sua supressão como acab~ de dizer. 

O SR. SOCRATES ALVIM-A situação é transitória. Há pouco tem-
po esteve entre nós o ministro japonês, que se acha grandemente in-
!eress~do na aquisição de minérios para o seu país. Ora, se o Japão 
mtervir no mer·::ado para comprar os nossos minérios, a situação pode 
mudar integralmente de um mqmento para outro. 

O SR. WERNA MAGALHAES·-E o Govêrno poderá cassar desde 
logo a isenção. 

. O SR._ SOCRATES ALVIM-Acho mesmo preferível que o assunto 
S«:_Ja exammado ~nualmente pelo Govêrno e pelo Conselho ou pelo ór-
gao que a êste vier substituir nessa missão. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-Atualmente, não haverá prejuízo 
nenhum para o Estado. 

O ~R. ~OCRA TES AL VIM-Depois, está prevista a hipótese da 
concessao somente ser mantida enquanto o Govêrno assim c julgar ne-
cessano. Tudo depende da situação internacional. 

O SR. <?LIV~IRA ANDRADE-Pode-se chegar a um ponto em que 
melhore a situaçao das companhias não podendo, entretanto, elas supor-

\ 
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tar, mesmo assím, os impostos que existem .sôbre o manganês atual-
mente. Ora, se diminuirmos ou suprímirmos agora o imposto, o Go-
vêrno poderá aumentá-lo ou restabelecê-lo, á proporção que as compa-
nhias se forem convalescendo ou melhorando. Seria, evidentemente, essa 
uma solução melhor do que aquela que até agora se tem tomado. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Se as companhías pedem a supressão 
temporária, a redução apenas do imposto seria um favor menor, talvez 
não suficiente para atender ás dificuldades atuais com que elas lutam. 
Dada a situação especial da indústria do manganês e do ferro, acho pre-
ferível mantermos essa isenção cautelosamente temporária 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-E a isenção será apenas para essas 
duas firmas ou para todas as outras ? 

O SR. SOCRATES ALVIM-Paratodas. 
O WERNA MAGALHÃES-As empresas, em sua mawna, estão 

paralisadas. Segundo me informam, a empresa de maior capital em 
Queluz, a Meridional Americana, está inativa. 

O SR. O.LIVEIRA ANDRADE-Eu estou de acôrdo em que essas 
empresas se acham em dificuldade, tanto que estou pleiteando a supres-
são do imposto. Vou além do favor pretendido, pois entendo que o Es-
tado deve por todos os meios animar o desenvolvimento dessa indús-
tria, indo mesmo até o ponto de suprimir os impostos que sôbre ela re· 
caem. 

(Muito bem! Muito bem I) 
Não havendo mais quem tome a palavra, é aprovado o parecer do 

relator e adotada a seguinte: 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja concedida prorrogação, durante o 

corrente ano, da isenção de impostos para a exportação de minérios de 
ferro e manganês, nos termos e condições do decreto 10.408, correndo por 
conta das empresas ou firmas comerciais que gosem dêsse favor todas 
as despesas dos trabalhos de fiscalização, a juizo do Sr. Secretário das 
Finanças e sem onus algum para o Estado. 

Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
das peças que, relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria com a 
necessária antecedência. 

-Levanta-se a sessão. 

Reunião aos 9 de janeiro de 1934 
PRESIDENTE-Sr . Socrates Alvim. 
A' hora regimental, acham-se presentes os senhores Socrates Alvim 

e Oliveira Andrade, faltando com causa justificada, os srs . Annibal Gon-
tijo, Julio Soares e Werna Magalhães. 
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falta de número 
Não se verificando número legal, o sr. Presidente declara não ha-

ver sessfío e designa para a próxima, a realizar-se, sabado, 13 do corre?te, 
a mesma ordem do día, já anunciada; acrescida das peças que, deVIda-
mente relatadas e revistas forem enviadas á Secretaria com a antecedên· 
cia regimental. 

181". Sessão Ordinaria, aos 13 de Janeiro de 1934 
PRESIDENCIA dos srs. Socrates Alvim e Milton Campos. 

SU:\IAH 10:-Ata- Posse dos srs. Sebastião Lima, Abilio. Machado e Mil~~n 
· Campos- Saudação do sr . Presidente-Agradecimento do sr. A_b,ho 

Machado-Eleiçao de Presitlente- Saudação _do sr . Socra te~ . AlvJm -
Agradecimento do sr . Milton Campos-E~e1 ção de S~cr':tano- Ag ra-
decimento do sr . Socra tes Alvim - Expediente-Substltmção do ex-
con e lheiro Lorêto de Abreu na revisão da peça n. 2~6-Parecer~s 
fina is-Visita dos Secretá rios da Agricultura e do Intenor- Requen-
mento do sr. Socrates Alvim-Encerramento da sessão - Ordem do 
dia . 

A' hora reQimental acham-se presentes os srs Socrates Alvim, Ju-
lio Soares, Oli~eira Andrade, Annibal Gontijo e Werna Magalhães. 

Assumindo a presidência, o sr. Socrates Alvim declara aberta a 
sessão e convida para secretariá-la o sr. Julio Soares. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Posse dos Srs. Sebastíão Lima, Abillo Machado e Mil-
ton Campos 

O Sr. Anllibal Gontljo.-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE.-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO.-Sr. Presidente, achando-se na Casa 

os novos conselheiros recentemente nomeados, srs. Coronel Sebastião 
Lima Abilio Machado e Milton Campos, requeiro a v. excia. a nomea-
ção de uma comissão que os acompanhe ao recinto, afim de se em-
possarem. . . 

-Deferindo o requerimento, o sr. Presidente nomeia para essa 
comissão os srs. Annibal Gontijo e Werna Magalhães. 

Convidados pela mesma comissão, dão ingresso no reci~to os 
novos conselheiros que, dirigindo· se á Me a, prestam o compromisso re-
giment::ll e ocupam em seguida as suas cadeiras, sendo acolhidos por 
uma prolongada salva de palmas. 

O Sr. Presidente, declarando-os empossados, dirige-lhes a se-
guinte. sôudação: 

. ( 
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«Senhores Conselheiros, 
Em nome de meus ilustres e prezados companheiros do Conselho 

e no meu proprio, tenho a satisfação de saudar-vos ao ensejo do vosso 
ingresso nesta corporação consagrada ao serviço do Estado e do povo 
mineiro. 

Sr. conselhei ro Abilio Machado: 
Trazeis para o Conselho Consultivo o concurso pr':!cioso de um 

talento de escól, servido por solida cultura jurídica e literária, que vos 
coloca entre as mais altas expressões da intelectualidade mineira. Com 
essas credênciais, acrescidas de outras que o vosso culto ao trabalho e 
o vosso elevado patriotismo representam, sois um elemento de alta 
valia que se integra nesta Casa, para serví-la e engrandecê-la no apreço 
das élites e na confiança das multidões. 

Sr. conselheiro Milton Campos: 
Sois tambem portador dos mesmos brazões da in teligência que ilu-

minam a individualidade do vosso eminente colega a quem acabo de 
me referir. 

Possuis as insígnias do talento e da cultura e a nobre bravura cí-
vica que distingae o homem entre os sêres da criação. 

Recebemo-lo, sr. conselheiro Milton Campos, de braços e coração 
abertos. 

Sr. conselheiro Sebastião de Lima: 
Tendes a inteligência e o saber servidos pela experiência, mestra 

suprema. Sois um representativo genuíno do homem como expressão 
de vaior positivo e util. Sobraçais uma riqueza de fino quilate, tradu-
zida num passado de trabalho honrado e frutuoso e em um presenre 
cheio de fecundas realizações em benefício da sociedade de que sois 
ornamento de destaque. 

Banqueiro, capacíssimo e membro destacado do alto comércio de 
nossa terra, muito esperamos da vossa colaboração preciosa, da vos-
sa exata compreensão dos delicados problemas econômicos, adminis-
trativos e socinis que temos de enfrentar nesta Casa. Vossos pares, 
que vimos mourejando nêste pôsto de trabalho pela causa pública, vos 
recebemos cheios de satisfação e de confiança no auxílio poderoso 
de vosso concurso e na confortadora solidariedade da vossa compa-
nhia. 

Senhores conselheiros: 
Como sabeis, o eminente Chefe do Govêrno Provisório da Repú• 

blica vem de confiar a suprema direção do nosso Estado a um moço 
capaz e digno, cujos primeiros atos à frente do Govêrno Estadual são 
de natureza a assegurar a s. excia. as simpatias e a confiança do povo 
mineiro. Minas integra-se na ordem revolucionária, que exige de to-
dos os cidadãos possui ndo uma parcela, mínima que seja de responsabili-
dade pública, constantes esfôrços visando a aprcação de métodos re-
novadores, econômicos, administrativos, politicos e sociais, •endo a 
ordem por princípio, a moral por meio e o progresso por fim. Cresce 
dêste modo a resposabilidade do Conselho, como órgão consultivo e 
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cooperador que é na orientação dos negócios administrativos do Estado. 
E' felizmente neste instante que o Conselho se completa com o 

concurso valioso de vossas dedicações e do vosso patriotismo. 
Senhores conselheiros: 
Ereis anciosamente esperados nesta Casa, onde vos recebemos com 

fraternal cordialidade. Aceitai, com o nosso afetuoso saudar, os votos 
que formulamos pela vossa felicidade. 

(Muito bem! Muitu bem!) 
Agradecimento 

O Sr . . ~bllio Macbado.-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE.- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. ABILIO MACHADO.-Sr. Presidente. Srs. Conselheiros. 
Desvanecidos com a nossa indicação e nomeação para membros 

dêste Conselho, o coronel Sebastião de Lima, o dr. Milton Campos e 
eu, que por êles tenho a honra de falar também neste momento, cordial-
mente vos agradecemos a carinhosa acolhida com que, pela palavra 
brilhante e bondosa de vosso preclaro Presidente, tanto e tanto nos 
acabais d.e penhorar. 4 

Com efeito, vivamente nos penhora e nos comove o generoso apre-
ço que nos testemunham os ilustres compatrícios que , sempre nortea-
dos pelo mais são patriotismo, sempre desejosos da prosperidade e do 
engrandecimento de nossa terra, aqui tão desintere_ssadamente ser~em 
à coletividade, em esclarecida e eficiente colaboraçao com o Go erno 
do Estado, aos seus concidadão dando o nobre exemplo de uma bene-
merência em verdade merecedora de todo o louvor, de todo aplauso. 

E dizendo-vos assim o nosso _profundo reconhecimento, uma pro-
messa vos formulamos: -a de que, éom a mesma dedicação e os mesmos 
elevados propósitos com que o fazeis, procuraremos desempenhar nos-
sas funções, bem certos, como vós, de que por altamente recompen-
sados de nossos esfôrços nos daremos, se dêles algum proveito puder 
decorrer para o progresso, que tão ardentemente ambicionamos, da 
terra estremecida de Minas-Gerais. 

Aceitai, pois, srs. conselheiros, nosso caloroso agradecimento, con-
fiados em nos~.o decidido empenho de esfôrçada e leal cooperação. 

(Muito bem! Mui to bentl} 

Eleição de Presidente 

De acôrdo com o artigo 3.0 do Regimento Interno, o sr. Presidente 
anuncia a eleição da Mesa que terá de dirigir os trabalhos do Conse-
lho no corrente ano. 

Procede-se, em primeiro lugar, à eleição de Presidente, que é feita 
por escrutínio secreto, conforme d termina o parágrafo único ?o referi-
do artigo, sendo recebidas oito cédulas, correspondentes ao numero de 
s rs . conselheiros pre entes. Apuradas, verifica-se o seguinte resultado: 

Milton Campos, 7 votos . Oliveira Andrade, 1 voto. 
E' proclamado Presidente do Conselho o sr. Milton Campos. 
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. . Da cadeira da presidência que ainda ocupa, o sr. Socrates Alvím 
dmge a s. excia. as seguintes palavras : 

O ~~- S~erates AI~ :-Senhor conselheiro Milton Campos. 
. Fehc1to VIvamente a v. ~xc1a. pela sua eleição ao alto pôsto de Pre-

Sidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 
Trata-se de um ato acertado e justo dos senhores conselheiros. 
Acertado porque coloca à frente do Conselho um valoroso e no-

bre batalhador pelos superiores interesses do Estado, que s. excia. tão 
bem soube defender nos cargos públicos que tem ocupado. 
.. Justo, porque os serviços por v. excia. prestados ao Conselho au-

~nhand_o-? com o seu elevado saber jurídfco, já lhe haviam conqui~tado 
e se direito, mesmo antes do seu ingresso nesta Casa. 

Qu~ro manüestar também aos senhores conselheiros as minhas con-
gratulaçoes pela sua feliz inspiração, confiando a presidência dos nos-
sos. trabalhos. e a suprema representação do Conselho a um companhei-
ro Il~s~re e di~no.' expoente que é da ala moça da intelectualidade e 
do CIVIsmo mmeuos. 

Rece~a ':· excia. meus parabens e os votos que faço pelo êxito da 
sua atuaçao a frente do Conselho Consultivo do Estado. 

(Muito bem! Mui to bem !) 
O Sr. Mll~on Cam~os (ao ocupa'!· a cadeira de presidente): 

--.:: Srs · conselheuos. Sou Imensamente grato à generosa demonstra-
çao que acabo _de receber, não ~ó pelos votos que sufragaram meu no-
me, com~ tambem pelas e;xpressoes benévolas e carinhosas que teve 
para comigo o sr. conselheuo Socrates Alvim. 
. Se nã_o aspirei a êste. pôsto de conselheiro, que reputo da maior al-

titude, _mmto menos podena aspirar à honra insígne de presidir tão ilus-
tre e digna corporaçao. 
. . Por Ifolais que. eu p_:ocure, n~o encontro a~gumento algum que jus-
tifique~ mmha des1gnaçao yara tao el~vado posto, e vejo nisso apenas 
o de~e~o dos srs. conselheuos de contmuarem mantendo comigo 0 grato 
conviVIO q~e com o Conselho sempre tive no cargo que exerci por dois 
anos e .!'fleiO, de Advogado Geral do Estado. No exercício dêsse car-
g?, frequentes foram os casos q~e passaram pelo meu estudo e depois 
VIeram ~er ao. Conselho Consultivo, e um de meus maiores desvaneci-
!'"entos e ter tido sempre meus pareceres aprovados por mineiros tão 
Ilustres e zelosos do bem público, como são os egrégios membros dês-
te Conselho. 
~ Compreendo bem as responsabilidades excessivas que pesam 

so~re IT!eu_s ombro . Encaro o Conselho Consultivo como uma função 
emmentisstma da vida pública de nosso Estado, porque ao Conselho 
compete uma permanente colaboração e uma permanente viailância pe-
rante o govêrno do :Estado, como órgão que é instituido pel; lei fede-
ral pa~a :velar p:Ia .fi~l execução do Código dos Interventores, que é 
sei? duv1da a lei basiCa da organização dos Estados, uma vez que ela 
v~m transformar comi;>let<i!"ente _o _regime passado para instituir um re- · 
gime novo de centrahzaçao admmistrativa. 
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Cônscio dessas responsabilidades, eu sinto que muito pouco pode-
rei fazer (não apoiados gerctis ), mas estou certo de que minhas defi-
ciências serão supridas vantajosamente pelas luzes dos srs. conselheiros ; 
de modo que o que me compete neste momento é apenas assumir o com-
promisso de procurar sempre corresponder à honrosissima confiança 
que suas excias. acabam cíe depositar em mim. 

( JI!f't,t ito bem ! ~lu ito bern!) 

Eleição de Secreta'rio 

Procede-se, em eguida, à eleição de Secretário, sendo igualmente 
recebidas oito cédulas que, apuradas, dão o seguinte resultado: 

Socrates Alvim, 7 votos. 
Julio Soares, 1 voto. 
E' proclamado Secretário do Conselho o sr. Socrates Alvim, que 

assim agradece a sua eleição: 
O Sr. S ocrates A.lviln :- Senhores Conselheiros. 
Quero manifestar aos caros companheiros o meu profundo reco-

nhecimento pela excessiva generosidade do seu gesto reconduzindo-me 
ao pôsto de Secretário do Con elho, pôsto em que venho servindo, como 
me permitem minhas poucas fô rças, desde que ingressei nesta Casa. 

Ao agradecer-lhes, srs. Conselheiros, tão alta e honrosa prova de 
confiança e aprêço, devo assegurar-lhes que porei no desempenho do 
cargo que novamente me é confiado, todo o esfôrço que em mim cou 
ber, procurando suprir as deficiências da minha capacidade pela cons-
tante diligência e o esfôrço constante, que jàmais me abandonaram na 
luta pela vida, em seu sentido elevado, de servir à nossa terra e à boa 
gente mineira, de que sou partícula mínima. 

Muito obrigado, meus ilastres e queridos amigos. 
(Muito bem ! Mui to bem!) 

Expediente 
O Sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguin 

te expediente: 

Oficio 
Grédítos relativos a obras j á f eítas 

PEÇAS NS. 278, 280, 282 E 290 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas. Belo-Horizonte, 28 
de dezembro de 1933. Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Tenho a honra de solicitar a V. Excia. se digne mandar devolver a esta 
Interventoria os pedidos de créditos de todas as Secretarias de Estado, 
relativos a obras já feita , para serem examinados e devo lvidos a ~ sse 
Conselho, em conjunto . 
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Reitero a V. Excia. meus protestos de alto apreço e distinta con; 
sideração 

Benedíto Valadares. Interventor Federal. 
- Devolvam-se as peças ns. 278, 280, 282 e 290. 

Oficio 
Palacio da Presidência do Estado de Minas-Gerais. Belo-Horizon-

te, em 2 de janeiro de 1934. 5a.j'L0.729. Orçamento do Estado. Se-
nhor Presidente. Comunico a V. Excia. que, por não ter sido possível 
organizar, em tempo, o orçamento para o corrente exercício, resolveu o 
Govêrno do Estado prorrogar, até 31 de janeiro corrente, o orçamento 
a que se refere o decreto número 10.650, de 29 de dezembro de 1932. 

Renovo a V . Excia. a segurança de minha estima e elevado 
apreço. 

O Interventor Federal, Benedito Valadares. 
Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 
- Inteirado. 

Oficio 
Reque1-imento de Orozimbo Gonçalves d a Fonseca 

(PEÇA N. 296} 
Gabinete do Presidente do Estado de Minas-Gerais. Belo-Horizon-

te, 2 de janeiro de 1934. Exmo. Sr . Presidente do Conselho Consulti-
vo. Tenho a honra de encaminhar a V . Excia . juntos a êste, os pro-
cessos relativos á construção das estradas de rodagem Prados-Pinheiro 
Chagas e Itabira-Pedreira, para que o Conselho Consultivo e digne 
opinar sôbre o ~edido de pagamento de diferença a seu favor, que faz 
o empreiteiro das obras, sr. Orozimbo Gonçalves da Fonseca. 

Reitero a V. Excia. meus protesto de alto aprêço e distinta consi-
deração . 

Benediü• Valadares, Interventor Federal. 

Resumo 
O Sr. Orozimbo Gonçalves da Fonseca firmou com o condutor 

João Martins Prado um têrmo de aj uste para construção da estrada Pra-
dos-Pinheiro Chagas, no qual fi caram estabelecidos os preços dos ser-
viços (certidão-fls. 129-130). 

De acôrdo com o ajuste, as obra em concreto armado deveriam 
ser pagas á razão de 300$000 o metro cubico (pareceres do sr. Dire-
tor Geral-fls. 64 e retificação a fls. 119 v.). 

Na primeira medição realizada (fls. 3-5), as obras em concreto ar-
mado foram computadas á razão de 202$440 o metro cúbico, tendo 
sido pagas nessa base, com a qual havia concordado o empreiteiro, por 
seu procurador (declaração de 9-setembro-29, a fls . 5). Em requerimento 
datado de 19 de agôsto do ano seguinte (fls . 62), o empreiteiro, de la-

, 
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rando-se prejudicado, requereu nova classificação, afim de ser revisto o 
preço do concreto. Esse requerimento foi mandado á informação do 
engenheiro fiscal dos serviços, que, no ofício de fls. 56~61 , reconheceo~ 
do procede te, em parte, o pedido do empreiteiro, enviou á Secreta~ 
ria novas bases para composição do preço do concreto, mediante as 
quai passo o m~ mo de 202$440 para 355$685, com um acresci~ 
mo global de 36:0988392 a favor de empreiteiro. Emitindo parecer 
ôbre a informação do engenheiro, o sr. Diretor Geral não concordou 

com o preço achado, declarando a fls. 64 v. «O que é de justiça não 
é pagar 202$440 e nem 355$000, mas 280$000 que é o do ajuste• .. 

(Mais tarde o sr. Diretor retificou para 300$000 o preço do ajuste~ 
fls. 119 v.). 

Esse pedido do tarifeiro foi indeferido pelo sr. dr. Alaor Prata, em 
despacho proferido a 20~setembro~930 (fls. 64 v.). 

No requerimento de fls . 76, datado de 5 de dezembro seguinte, o 
tarifeiro voltou a pleitear o pagamento da diferença a que se julga com 
direito, tendo o Secretário de então, sr. dr. Noronha Guarany, mantido 
o despacho do seu antecessor (fls. 84 v.). 

"Pelo mesmo titular foi ainda indeferido o pedido de reconsidera~ 
ção de seu despacho, feito no requerimeento de fls. 94~95 (De pacho 
de 14~feverei ro-931, fls. 97v.). 

Insistiu porém, o empreitei ro no pedido apresentando novos reque~ 
rimentos (fls. 100~ 102), que foram indeferidos pelo sr. dr. Ovidio de 
Andrade, (fls. 105v.). 

Não se conformou ainda o interessado com a decisão proferida e, 
em requerimento de 23 de janeiro dêste ano (fls. 107), voltou a pedir 
a revisão do processo para o ef~ito de ser aplicado às obras em concre~ 
to o preço do ajuste. · 

Esse requerimento obteve o seguinte despacho: «Não tomo conhe~ 
cimento do recurso, que foi interposto fora do prazo legal. 16-8~33~C. Luz 

-Sob a alegação de que os requerimentos até então apresenta~ 
dos não tinham tido fo rmas nem foros de recurso e valeram apenas 
como uma reclamação contra a diferença a favor do empreiteiro cons-
tatada, seu advogado apresentou fundamentado requerimento, em que 
procurou d ~monstrar não se achar extinto o direito de reclamação de 
seu consti tuinte, visto como isso só acontece com a assinatura do têr~ 
mo de recebimento definitivo das obras, de acôrdo com o disposto no 
art. 113 do Regulamento de Obras Públicas. 

E, como não tenha sido ainda as inado êsse têrmo-continua o 
advogado-o empreiteiro, ipso facto, ainda não fez a renúncia de que-
trata o art. 59 do Regulamento de Estradas de Rodagem, isto é, ainda 
não abriu mão do direito de apresentar «qualquer reclamação sôbre a 
matéria da tarefa executada». Assim sendo, solicitou fosse tomado co~ 
nhecimento do pedido, para o efeito e ser o mesmo deferido . 

O assunto foi estudado pelo sr. Consultor Jurídico no parecer de 
fl~. 133~ 136, que assim conclue: «No que concerne ao mérito do pe~ 
d1do e constatada que está, a existência do prejuízo, proveniente de en~ 
gano de cálculo da secção técnica, reporto-me às considerações que ex· 
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pendi ~m meu parecer de fls. 115 . . . . 
~ ~oluçao de que o Estado ab . d ' às_ qums aduzuet que não repugnara' 
fmJda de . subtrair~se ao ô~us ~r: u~r:~ da op_?rtu~idade não bem de~ 
que em Circunstâncias normais te . d' .tregrahzaçao de pagamento a 
do de fls. 125". na Ireito o recorrente, acolha 0 pedi-

Esse requerimento teve o se . 
ao Sr., Chefe do Govêrno ". gumte despacho: «Recorra, querendo, 

E 0 que faz o interessado . 
-0 processo passa a const~~irrequenmento de fls. 137-138. 

nhores Abilio Machado Sebastiã L' a peça n .. 296, distribuída aos se-
mente, relator. l.o e 2.~ revisores~ Ima e Anmbal Gontijo, respectiva-

Oficio 
Requ,erimento de 4lf 4 redo Dolabella Portella 

(PEÇA N. 297) 
. . Gabinete do Presidente do Est d . 
Janeiro de 1934. -Exmo. Sr. PresiJen~ de Mmas.-Belo-Horizonte, 2 de 
nho a honra de encaminhar com êst e do Co.nselho Consultivo.-Te~ 
cons~ução de uma ponte d~ concreto e, a V. Exc:a. o pr?cesso relativo à 
Estaçao da Várzea da Palma, da E ~~do sobre o no. das Velhas, na 
Conselho Consultivo se digne o . . A . entrai do Brasil, para que o 
gado da mesma construção, sr. Aih~~ar sobre o pedido feito pelo encarre~ 
serem pagos acréscimos verificad o DolabelJa, ~ortella, no sentido de lhe 

Reitero a V. Excia. meus os na execuçao da~ obras. 
-Benedito Valadares Ribeir~roltetstos de alta con 'Ideração e aprêço. 

, n erventor Federal. 

Requerimento constante do processo 
. Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estad - . 

assmados, presidentes vereadores o. ~elo~Honzonte.-Os abaixo-
~ontes-Claros, Bocaiu~a. Inconfidê~ci~ h~bita!l~es dos municípios de 
ngem a pessoa a quem o interês e públ~ rasJha, certos de que se di-
velada atenção, vêm pedir a V . ICO merece_ sempre a mais des-
ponte sôbre o Rio das Velhas ~o Exctat ad const~uçao urgente de uma 
~e ;alodo a ligar os município~ aci~~nr~fe~~~~m.ad~ yar_gem da Palma, 

a ma,.~- F. C. B. a s açao de Vargem 
. A espmtos esclarecidos e de am 1 d . 
e excusado encarecer a importância f 0 

. es~<;>r tin_? como o de V. Excia., 
lhoramentos como êste que v· . a. stgmficaçao econômicas de me-
p - d ' ua aproveitar imensa t orçao o território mineiro facilitand men e a uma grande 

Confiados no elevado e~pírito d ? 0ti seu prowesso econômico. 
s~mpr~ .revelou em prol do desenvolv~~~~t ça e carmho qLue V. Excia. 
signatariOs esperam que o pedido q f o do Norte dêste Estado os 
sua. atenção e seja atendido ur ent~~ ~ra azem ~ V · Excia. mereÇa a 
enc1.a e interêsse do Estado e !e tod e te, co{:o. e de toda a conveni-
aqUJ representados. os os abJtantes das municípios 

, . I&LIOTEC-' 
C MINEIRO J 

ARQUIVO pUQLI o 
L 
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Montes-Claros, 7 de Janeiro de 1921.-Francisco Ribeiro dos San-
tos, Vice-presidente do Diretório Político de Montes-Claros e presidente 
do de Inconfidência e diversas outras assinaturas. 

- 0 processo pas a a constituir a peça n. 297, distribuída aos se-
nhores Milton Campos, Oliveira Andrade e Werna Magalhães, respecti-
vamente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Ofício 
R equerimento do Clube Atlético 1l1ineiro 

(PEÇA N. 298) 
Prefeitura de Belo-Horizonte. Pela Secretaria n. 1. Belo-Horizonte, 

4 de Janeiro de 1934. 
Exmo. Sr Presidente do Conselho Consultivo. De ordem do Sr. 

Prefeito, tenho a honra de passar às mãos de V. Excia., devidamente 
informados, os inclusos processos nos quais o Clube Atlético Mineiro 
pede isenção da taxa dagua para a sua piscina. 

Esse pedido foi indeferido sob o fundamento de que, nem os hos-/ pitais gozam, de tal favor, na legislação Municipal. 
S. Excia., o Sr. Prefeito, solicita que êsse egrégio Conselho se ma-

nifeste sôbre o assunto, satisfazendo assim o desejo da parte interessada. 
Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de estima 

e consideração 
João Lucio Brandão, Secretário. 

Clube Atlético Mineiro 
Secretaria, 12 de Set,embro de 1933. 
Exmo. Sr. Dr. P refeito da Capital . O Clube Atlético Mi neiro, so-

ciedade esportiva legalmente constituída nesta Capital, há 25 anos, no 
decurso dos quais, sem interrupção, tudo tem feito pela educação física 
de nossos conterrâneos, tomou a iniciativa de construir, em terreno de 
sua propriedade, sito à rua Bernardo Guimarães, uma grande piscina, 
dotando assim, a nossa cidade, de notavel melhoramento há muito re-
clamado e que pode ser considerado como de benemerência pública . 

Como valioso auxílio dos poderes públicos ao seu empreendimento, 
vem o referido clube, por seu Presidente, abaixo assinado, solicitar de 
V. Excia., pelo prazo de 10 anos, o forn ecimento gratuto àa agua ne-
cessária, rogando, ainda, a V. Excia. que, na hipótese de fugir o caso à 
sua apreciação e deliberação, se digne de encaminhar êste ao egrégio 
Conselho Consultivo do Estado, para os fins convenientes. 

P. deferimento. Clube Atlético Mineiro. 
T homaz N aves, Presidente. 

\ 

Clube Atlético Mineiro 
Secretaria, 4 de Novembro de 1933. 
Srs. Membros do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

O Clube Atlético Mineiro, sociedade esportiva legalmente constituída 
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nesta Capital, há 25 anos, no decurso dos quais, sem interrupção, tudO 
tem feito pela educação física de nossos conterrâneos, tomou a inicia-
tiva de construir, em terreno de sua propriedade, sito à rua Bernardo 
Guimarãe , uma grande piscina, dotando, assim, a nossa cidade, de no-
tavel melhoramento há muito reclamado e que pode ser considerado 
como de benemerência pública. 

Tendo-se dirigido ao Exmo. Sr. Prefeito da Capital no sentido de 
consegui r o fornecimento gratuito de água, ao menos pelo prazo de 10 
anos, obteve de S. Excia. a informação de que só por intermédio do 
ilustre Conselho poderia êste Clube vêr satisfeita a sua pretenção, cujo 
deferimento representa valioso auxílio a um empreendimente digno, sem 
dúvida, de todo o amparo dos poderes públicos. 

E' oportuno salientar que o Clube Atlético Mineiro é a única so-
ciedade de Minas-Gerais que tem sabido honrar esportivamente o nome 
de Minas com sucessivas vitórias não só sôbre clubes da Capital Federal 
e de S. Paulo, como em competi ões internacionais. 

Nestes têrmos, transmite o Clube Atlético Mineiro ao Egrégio Con-
selho Consultivo o seu pedido, certo de que ao mesmo se dará favora-
vel solução. 

P. deferimento. Clube Atlético Mineiro. 
Thom az Na1•es, Presidente . 
O processo passa a constituir a pe a n. 298, distribuída aos srs. 

Sebastião Lima, .Julio Soares e AnnibaJ Gontijo, respectivamente, relator, 
1.0 e 2.0 revisores . 

Ofício 
Crédito pnra regulariHação de despesas das diversas Secretarias 

de Estaclo 

(PEÇA N. 299) 

Secreta;·ia das Finanças do Estado de Minas-Gerais. Belo-Horizonte, 
5 de Janeiro de 1934. N. 291. G. S. 

Senhor Presidente do Conselho Consultivo. Pelos balanços doEs-
t~do, referentes ~os exercícios de 1930, 1931 e 1932, verifica-se que as 
dtver~a.s Secre~artas de Estado excederam as respectivas dotações orça-
mentanas, realizando obras e efetuando despesas sem prévia autorização 
nas leis de meios. 
~ .Faz-se, pois, necessária a abertura. de _um crédito especial da impor-

tancta de 39.959:211$600, para regulanzaçao dessas despesas e solicito 
c. ~ V. Excia. se digne obter o pronunciamento dês e Egrégio Conselho 
sobre o assunto, submetendo á sua consideração a inclusa minuta de 
decreto. 

Tenho a honra de reiterar a V. Excia. o protestos de minha alta 
estima e distinta consideração. 

Carlos LuH, Secretário das Finanças. 
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Minuta 
Palácio da Presidência do Estad o de Minas-Gerais 

Pela Secretaria das Finanças La Secção. 
Decreto n . 

Abre um crédito especial de 39.959:211$600 para reguJarizaçao de despesas feitas 
nos exercícios de 1930, 1931 e 1932 

O Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando das atri-
bu"ições que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 
1930, do Govêrno Provi ório da República, e ouvido o Conselho Con-
sultivo, resolve abrir um crédito especial da importância de trinta e nove 
mil, novecentos e incoenta e nove contos, duzentos e onze mil, e seis-
centos réis (39.95Q:211$600), sendo 23.593:430$900 para a Secretaria 
do Interior, incluídos ne sa quantia 2.261:711 $900 da antiga Secretaria 
da Segurança em 1930; 11.329:264$100 para a Secretaria das Finanças; 
e 5 .036:516$600 para a Secretaria da Agricultura, destinado a regulari-
zar excessos de de pesas sôbre as respectivas dotações orçamentárias 
verificados nos exercícios de 1930, 1931 e 1932. 

Palácio da Liberdade, aos . . de Dezembro de 1933. 

Secretar ia d us Finanças do Es ado de Minas-Gerai3 
DIVERSOS RESPONSA'VEIS 

Secretaria da Agricultura: 
Excesso de despe!oa em 1930 . ... . ......... . . 
Requisições escrituradas como Restos a Pagar 

em 1931, sem prévia inscrição . . . ...... . 
Secreta ria das Finanças: , 
Excesso de despesa em 1930... .. . . .. .... . . 

» " 1931. o o o o o o o o o o o o o o 

Despesas do Dec. 9.766-1931. ..... . ... .. .. . . 
» » » » 1932..... . ... .... . 

R . P . sem inscriç. o prévia. . . . . . . . ... .. . 
~espesa a ser regula rizada por crédito espe-
Cial em 1932 . .. . . . . . . . . • . . . . . . . ..... ••••. 
Imprensa Oficial .. . . . . . . . .... .. . . . .. .. . ••• .. 
Secretaria do Interior: 
Excesso de despe a de 1930 . . ...... . . . .. . . . 

• • " " 1931 . o o o o o o o o o. o o o o o 

" " 1932. o o o o o o o o o o o o o o o 

Pagamento por cheque por conta do dec . . . . 
10.644 a ser revigorado... . . . . . . . . . . . . . . . 
Secretaria da Segurança: · 
Excesso de despesa em 1930 •...•. . .. .. . .. . . 

1 o 285:913$800 

3 . 750:602$800 5.036:516$600 

2 o 075:657$000 
2 o 610:523$300 

16:442$800 
154:314$400 

512$000 

6 .190 562$300 
281 :252$300 11 329:264$1 00 

2 o 290:739$900 
9 . 194:767$100 
8 o 800:000$000 

386:212$000 21.331:719$000 

2.261:711$900 
39 o 959:211 $600 

Belo-Horizonte, 16 de Janei ro de 1934. Erymá Carnei'ro, Diretor 
de Contabilidade. 

F. 

Secretaria das Finanças d o Estado de Minas-Gerais 
Belo-Horizonte, 13 de janeiro de 1934. Diretoria de Contabilidade A. 

Sr. Diretor Geral. 

l:STADO bE MINAS - GERAIS 35 

Quando submeti ao vosso conhecimento o ofício que se vê a fls. 
juntei uma explicação justificativa do pedido de abertura de crédito, bem 
como a minuta do Decreto. 

Na informação retro vem a explicação da necessidade do crédito · 
que se deva abrir. A praxe ressaltada encontra justificativa no conjunto que 
forma o Código de Contabilidade do Estado e no inciso do art. 31, pa-
rágrafo único do mesmo (Lei 1.012 de 1927). 

O Relatório do Sr. Secretário das Finanças, referente aos exercícios 
de 1930 a 1932, contem os balanços em que se constataram os exces-
sos de despesas. 

Erymá Carneiro, Diretor de Contabilidade. 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais 
INFORMAÇÃO 

De de que entrou em vigor a lei 1.012, de 1927 (Codigo de Contabi-
lidade), as Secretarias do Estado não podiam reali ar ma· o r despesa do 
que as fixadas nas dotações dos respectivos orçamentos . Acontece, 
porém, que algumas verbas estão sujeitas a majorações, tornando~se as 
dotações insuficientes, como sempre acontece com as de «transporte e 
comunicações", etc., não sendo possível, dada a natureza dessas des-
pe as, a determinaçãc, exata das provisões orçamentárias. 

Nesta · condições, ao encerrarem-se os balanços, de acôrdo com os 
preceitos do Codigo de Contabilidade do Estado, todos os excessos e 
despesas, verificadas na execuçZ o orçamentária, são debitados ás Se-
cretarias. na conta de «Diversos Responsaveis • , para serem regularisa-
das posteriormente, por meio de abertura de crédito adicional. 

Em 1930, 1931 e 1932, os excessos de despesas, em verbas das 
Secretar" a de Estado, especialmente das Secretarias das Finanças e do 
Interior, foram mais vultosos, devido ao movimento revolucionário de 
outubro e á rebelião de julho no Estado de S. Paulo, que obrigaram a 
nossa administração a grandes despe a alem das que estavam fixadas 
nas leis de meio~ daqueles exercícios financeiros. D'aí, a necessidade 
de ser aberto um crédito especial . da importância de Rs. 39:959:211$600, 
simplesmente para completar as autorisações dos referidos exercicios e 
regularizar a escrituração do Estado, a exemplo do que se fez em exer-
cícios anteriores ao de 1930. 

E' o que me cumpre informar. 
l.a Secção, 13 de janeiro de 1934. Antonio Miguel Pinto. 
O processo passa a constituir a peça n 299, distribuída aos srs. 

Socratis Alvim, Werna Magalhães e Julio Soares, respectivamente, rela-
tor, 1.0 e 2. 0 revilores. 

Oficio 
Isenção de impostos pleiteada por diversos contribuíntes 

(PEÇAS Ns. 300 e 301) 
Prefeitura de Belo~ Horizonte- Pela Secretaria- N. 2.- Belo-Ho-

rizonte, 11 de janeiro de 1934. 
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Exmo. Sr. Pre ident do Con elho Consultivo. 
De order:' do Sr. Prefeito, tenho a honra de pns ar ás mãos de V. 

Excia. o inclusos processos ns . 1.57 e 6.267 11 .135 no quai se 
pede isenção de imposto . 

Estando devidamente informados esses processos, solicita S. Excia. 
que e 'Se Egregio on e lho se manife te sôbre os favores solicita~ 
do . 

Reitero a V. Excia. protestos de e tima e con ideração. - João Lu~ 
cio Brandão, Secretario. 

Anexos ao oficio se encontram os seguintes requerimento . 

Requerimento de Ana Carolina de Lacerda 

PEÇA N. 3CO 

. Exmo. ~r. Dr. Prefeito_. - A abaixo assinada vem requerer a V. 
E_xc~a. e dtgne de determmar o cancelamento de impostos de profis~ 
ao que foram lançados em nome da suplicante, pelo fa io de manter em 

sua casa alguns parentes que lhe pagam modesta pensão destinada 
exclusivamente à sua manutenção nesta Capital. 

Vale consig_nar que o pouco que recebe dos seus parentes mal 
chega para cobr1r a despesa& da ca a . Ora , a supl icante tem o seu 
marido doente e e tá desprovid a de qualquer meio para fazer face 
ao pagamento de tais imp~stos. ~e tes termos pede a V. Excia. que 
ouvrdo o Conselho Con ulttvo se drgne de releva~la dos impostos . 

Confiada no espírito e justiça de V. Excia. 
E. deferimento. - Ana Carolina de Lacerda- Belo-Horizonte, 27 de 

novembro de 1933. 
O processo passa a m n tituir a peça n. 300, di tribuida aos srs. 

Werna Magalhães, Oliveira Andmde e Milton Campos respectiva mente 
reJa to r, 1. 0 e 2. o revisores. ' ' 

Requerimentos do Centro dos Chauffeurs 

PEÇA N. 301 
E:xmo. Sr. Dr. Prefeito de Belo~Horizonte . 
Por concessão dessa Prefeitura, o <Centro dos Chauffeur » de Belo-

Horizonte é proprietário do lote 23, do qua rteirão 12, da 2. 8 secção 
~rbana- (Ru~ Tamoio_s) -e, de .a.nos a esta parte, vem pagando um 
rmposto especial por nao estar edificado o predio. 
. Entretanto, sem grandes obras de aterro, da alçada da própria Pre-

eJtura, dado o seu vulto e a sua extensão - pois no local existe um 
paul, no antigo leito do carrego do Leitão - em grandes obras de 
aterro, é impossível edificar naquele lote. 

Assi~ requer a V. Excia. o exima de pagar tal imposto, até que 0 local esteJa apto para receber construção. 
E . R. M. 
Belo~Horizonte, 31 de janeiro de 1933, digo 1~ 11 ~1933. 
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Pelo • Centro dos Cbauffeurs • de Belo-Horizonte. -Mauro Queiroz, 
presidente. 

Exmo. Sr. Dr. Prefeito de Belo-Horizonte.-0 «Centro dos Chauf-
feurs de Belo~Horizonte • requereu, em 1 de fevereiro de 1933 a V. Ex. 
isenção do imposto que recai sobre um terreno de sua propriedade, ne -
ta Capital, à rua Tamoios, (Processo n. 1.579). 

Os motivos do pedido são razoabilíssimos. pois o requerente está 
inhibido de edificar no terreno, que é um paul, ainda não aterrado pela 
Prefeitura. 

Entretanto, o requerente constatou que em face da organização 
municipal, não assiste a V. Excia. com petencia para conceder isenção de 
impostos. 

Destarte, pede a V. Excia. se digne encaminhar o processo, com o 
pedido incluso ao douto Conselho Consultivo do Estado, para que êste 
se pronúncie acerca da justa pretensão . 

E.R. M. 
Bello Horizonte, 20 de junho de 1933.-cCentro dos Chauffeurs de 

Belo-Horizonte.-Mauro Queiroz . 
-0 processo passa a con ti tuir a peça n. 301 , distribuída aos srs. 

Ol iveira Andrade, Socrates AI vim e Julio Soares, res pectivamente, rela-
tor. 1.0 e 2.0 revisores. 

Substituição de revisor 
PEÇA N. 276 

Achando-se sôbre a mesa a peça número 276, que trata da emis-
são de apólices para a conclusão da Penitenciaria Agricola de Neves, 
o sr. Presidente designa para 2. 0 revisor da mesma o sr. con~ 
selheiro Socrates Alvim, em ubstitu'ição ao ex~conselheiro Loreto de 
Abreu. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. Socrates .A.Ivim apresenta o eguinte : 

Parecer n. 266 
Doação de prédio à Maternidade Terezinha de Jesus, de Juiz de Fóra 

(PEÇA N. 286) 
Relatado, revisto e debatido o processo con tante da peça n. 286. 

em que a Maternidade Terezinha de Jesus, associação de assistência a 
gestantes e crianças pobres, sociedade com personalidade jurídica e 
séde em Juiz de Fóra, nêste Estado; considerando que esta instituição 
pleitêia a transferência para o seu domínio, como doação do Estado e 
em plena propriedade, do predio sito à rua São Mateus, n. 690, na re~ 
ferida cidade, próprio estadual em que funcionou há anos um grupo es~ 
colar e que se acha entregue, a título precário, à mesma Maternidade, 
desde 1931; considerando que êste predio não tem atualmente nenhu~ 
ma utilidade imediata para o Estado e que dêle necessita a Materni-
dade Terezinha de Jesus, para o desenvolvimento do serviço de assis-
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1ência médica e hospitalar às gestantes pobres daquela cidade; consi-
derando tratar-se de uma sociedade, fundada, mantida e dirigida por 
pessoas idôneas, - delibera o Conselho Consultivo do Estado dar sua 
aquiescência à doação preten dida pela Maternidade Terezinha de Je-
sus, mediante à cláusula de reversão automática do prédio ao Estado, 
caso lhe queiram dar aplicação diferente da que tem e possa ter como 
maternidade de tinada a ge~tantes indigentes e departamento comple-
mentar de uma instituição de tal natureza e fins. 

Sala das Sessões -do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rai s, em Belo-Horizonte, 5 de Janeiro de i934.-Socrates Alvfm, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros, sendo voto vencido o do sr . Oliveira Andrade. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer ao sr. 
Se0retário da Educação. 

O Sr. Oliveira Andrade oferece o seguinte 

Parecer n. 267 

Liquidação de vales da E. F. Oéste de Minas · 

(PEÇA N. 287) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais tendo em vista 
os papéis referentes à peça n. 287 e o plano sugerido pelo sr. dr. 
Advogado Gera~ do Estado, para a liquidação final dos créditos dos 
portadores de vale e certificados da Estrada de Ferro Oéste de Minas, 
pelo pagamento dos quais se responsab!lizou o Estado, por ocasião da 
gréve dos operétrios da mesma Estrada, em 1900, e considerando que 
a êsse plano não se opõe lei alguma e tem êle a conveniência de sal-
vaguardar o bom nome do Estado e pôr termo a e sa liquidação de 
vales da Oéste, que há tantos anos se vem arrastando pelas Secreta-
rias do Estado, e pelos cartório judiciários, é de parecer que o Estado 
póde e deve fazer por êle a liquidação dos créditos ainda existentes, 
sendo que o dito plano con i te no seguinte : 

Fazer-se a verificação da importância exata que ficou retida, pelo 
Estado, das garantias de juros devidas á Oéste de Minas. Dela des-
contar-se a importância que para pagamento de vales já teve aplicação. 

E si haver resto, chamarem-se todos os portadores de vales ainda exis-
tentes para se habilitarem devidamente e serem pagos de seus créditos, sem 
juros, até a concorrência do resto verificado, total ou proporcionalmente, 
conforme o permitir o dito res to. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo-Horizonte, 6 
de Janeiro de 1934. - Oliveira Andrade, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos o srs. 
consdheiros. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do rei tório e parecer, ao sr. 
Secretário do Interior. 

O S r . W e rna Magalhães envia à Mesa o seguinte 
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Parecer n. 268 
I 

Venda de terras devolutas 
(PEÇA N. 288) . 

tado de Minas-Gerais, tendo er:n VI_s-
0 Conselho Consultivo do f:s. d Aaricultura pede autor~zaçao 

o oficio em que o s:. ~ecretano a te':renos devolutas medt~os e 
taara vender, em h~s~a. publ ca, }~t~" ~~nh~ e Teomo-O!oni, depo_ts de 
~ituados nos mumcipiOS d~ Jtiq~ - é de parecer que seJa concedi~a a 
examinar o quad~o ~emons {a ;a ' da letra e do art. 10, do decre o n. 
competente autonzaçao, na or 
20 348 de 29 de agôsto de 1~31. C ltivo 12 de Janeiro de 1934.-

. S~la das Sessões do Conselho onsu ' 
Werna Magalhãe~, relator. seguida, assinado por todos os srs. 

-0 parecer e aprovado e, em 
conselheiros. panhada do relatório e parecer, ao sr. 

Devolva-se a peça, acom 
Secretário da Agricultura. . j . da á Mesa o seguinte : 

O Sr. &nnib al Gooti o man 
Parecer n. 269 

. . l José Francisco da Fonseca 
Pagamento de adicwnats ao corone 

(PEÇA N. 289) 
titue a Peça n. 289 • - cesso que cons . . Examinando cuidadosamente o pro S etário do Interior sohcüan-

acompanhada de um ?fício d? d~(ome~p~~Íal ~C: importancia de 1:103$700, 
do permi são para abnr um cre ~- . ais a que tem di-reito, nos termos 
destinada ao pagamento de ta ~~~~~coronel José Francisco da Fonse~a, 
da lei n. 425, de 190!J. o sr. en vista a informação do ex_m~- sr. e~ 
oficial da Fôrça P ubhca, e tendolhemConsultivo de Minas-Germs e de pa-

. F' ças o Canse o cretário aas man • A • d't 
re~er favoravel á abertura ~ess~ cr; \~34 - A nnibal Gontijo, relator". 

Sala das Sessões, 12 de Janeiro e 'd~ assinado por todos os srs. 
O parecer é aprovado e, em segui 'd' o do sr. Oliveira Andrade. 

t endo vo o vencl o sr Se~ conselheiros presen es, s h d do relatório e parecer, ao . 
Devolva-se a peça, acompan a a 

cretário do Interior. - alhães apresenta o seguínte: o Sr. Wern a .l"aag 
Parecer n. 270 

de minérios de ferro e . t sôbre a expor~ação [.senção de ~mpos os -manganes 
(PEÇA N. 292) . 

. 1 d"' Minas~ Gerai ' tendo examma-
0 Conselho Consultivo do E lta o Secretário d s Finanças, em que 

do os processos, enc~minhad~~ peso ~~·-Matilde pedem prorrogação de 
os srs. A. Thum & Cia. e a Ja. an ' 
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prazo de isenção de ímpostos sôbre a exportação de minerios de ferro 
e manganês e considerando que subsistem as causas que levaram o 
Govêrno a expedir o decreto n. 10.408 de 1932 e posteriormente o de 

0.707, que o revigorou por um ano; considerando que a medida plei-
teada, não importa, no momento, em prejuízo para os cofres do Estado e 
póde beneficiar o operaríado com sua volta ao trabalho; considerando que o 
interê se que poderá advir ao Estado, com a cobrança do imposto, está 
ressalvado em virtude de cláusula expre -~a que permite ao Govêrno, em 
qualquer tempo que julgue conveniênte, cassar a isenção, resolve: Opinar 
para que seja concedida a prorrogação durante o ano de 1934, da isen-
ção do imposto ôbre a exportação, nos termos dos decretos citados, 
correndo, porém, por conta das empresas ou firmas comerciais que go-
zem de favor, todas as despesas de trabalhos de fiscalização, a juizo do 
sr. Secretário das Finanças e sem onus algum para o Estado. 

Sala das Sessões, 13 de Janeiro de 1934.- Werna Magalhães, Je-
Jator. 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos o srs. 
conselheiros presentes . 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao ·r. Se-
retário das Finanças . 

Visita dos Srs. Secretarias da Agricultura e do Interior 
O Sr. Presidente diz que acaba de ter comunicação de haverem 

chegado ao edifício, em visita aos srs. conselheiros, os srs. drs. Israel Pi-
nheiro, Secretário da Agricultura, e Carlos Luz, Secretário do Interior. Sus-
pende, por isso, a sessão, convidando seus colegas a receberem os ilu ·-
tres visitantes que, acompanhados de seus chefes de gabinete, srs . drs. 
Juscelino Dermaval da Fonseca , e Gastão Coimbra, ingressam no recinto 
onde, durante algum tempo, ·e mantêm em palestra cordial com os sr . 
conselheiros. · 

Reabrindo sessão, o sr. Presidente anuncia a segunda parte 
da ordem do dia e dá a palavra ao sr. Socrates Alvim para relatar a peça 
n. 285 e emitir em seguida o seu parecer. 

O Sr. Soerates .A.Ivim., em homenagem á visita dos dois Se-
cretários de Estado e fazendo ver que a hora já vai adiantada, havendo 
diversas materias a serem examinadas, requer o adiamento da discussão 
não só da peça n. 285, como das demais constantes da ordem do dia, 
encerrando-se imediatamente a sessão. 

Consultado o Conselho, é aprovado o requerimento. 
O Sr. Presidente declara, por isso encerrada a sessão, depois de 

designar para a próxima a seguinte : 

Ordem do dia 
l.a ? ARTE -A regimental. 
2. a PARTE- Discussão das peça ns. 285, 293 e 294, as im como 

de outra ' quaisquer que, devidamente relatadas e revistas, forem pre en· 
tes á :=ecretaria com a necessária, antecedência. 
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182."' sessão ordinaria, aos 16 de janeiro 
PRESIDENTE-Sr. Milton Camp~s. 
SECRETÁRIO- Sr. Socrates AlVIm. 
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de 1934 

. . t -Servi ço de fôrça e luz no muni-
~U;\IUA'IO-Ata-Exped Jente - Segundaói?ar e ecer do sr. Socrates Alvin:t -

cípio ele Abre-C~I!lpo-Relatd.no e ·fl~~s do Regulamento do Ensmo 
Conclusão-Modi~cação de Isposi Socrates Alvim - Discu!'s~o-Em 
Primário-Relatóno e ~arece_r do sr ~ amento de vel ba especial para 
pate de votação-ConsJgna~o no ? tç Rela•ório e parecer do sr. nto de despesas Imprevis as- • . 
W~~~:mr:agalhã es-Discussão - Concl;.~são-Ordem do dia. 

t srs Milton Campos, So-
A ' hora regimental, acham-se. prSesen es o~ ·bal Gontijo Werna 

crates Alvim, Abilio Machado, J~ho_ oares, • nm ' 
Magalhães, Sebasti~o Lima e OhveJra Andrade. 

Abre-se a sessao. 

Ata 
- a ata da sessão anterior. E' lida e aprovada, sem ob ervaçoes, 

Expediente 
O Sr. Soerates A.~vim procede á leitura do seguinte 

Oficio 
Aber/l(,ra rle créditos ao Orçamento Muni cipal. 

\PEÇA N. 302) 

exp diente 

Prefeitura de Belo-Horizonte-Belo-Horizonte, 13 à janeiro de 
1934.-N. 3. c !ti De ordem do Sr. 

Exmo Sr. Pre idente do Conselho onsu vo. tenho a honra de 
· tê d Código dos Interventores, 

Prefeito .. e n~s rmos Eo . inclusos processos, devidamente info~-
passar as maos de V. ~cm. os esa ede a abertura de um cre-
mados, nJs quais o S~ D~~~~1t$~gs~quinhentos e essenta e quatro 
dito su lementar de s . t .t .1 éis) e um crédito especial de R . 
contos · quatrocentos e se en a mi r . 'l .. ) 

00$, 000 ( arenta e um contos e setscentos rru rets . 
41:6 qu f ·t r ·ta dêsse egrégio Conselho tome em con-

S. Exc. o Sr. Pre ei o sdo JCl . t a J·us 'ficação da De pesa, auto-
sideração o assunto, e ten o em VIS ~ 
rize Si~~~:~a d~o~~~:~t~:r:~pi~::~~~~ a v. ~~c . protestos de estima e 

·d a-0 Toão Lucio Brandao-Secretano . consi eraç .-u' 
Alguns dos papéis constante. d o processo 

Ex,mo. s!. Dr. Prefeito. - De ht m~~~b~~~~e~~~~· ~~rr e~~tie~~e~~~·o a 
suplementaçao regular para a yer a, . 
deixou de ser decretada pelo titular mtenno. 
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_ Na previsão do fato u . ~çao orç~entári.a para ~ ~u~f~~a s~ constat~ Isto é, não chegar a do-
LIDpeza, fizemos, em tem o útil a os s~rviços a cargo da S. D. da 

tos necessários. p ' promoçao para a abertura dos crédi-
0 saldo exi stente, para a verba citada . . pagamento das fô; 1as acompaphad 1 ' so ~~s _permite processar 0 

2
quanto ás demais ftllh a"' copÍada:s ppel a: req_u~sisoes 288 e 289; por-
93-294 e 295 te.~"i o que a d e a ... requi siçoes: 290-291-292 

E · · ' ·-· c guar ar as p 'dê · -xcm. Julgar acertado orde•, . rov~ :-tcms e orden~ que v 
S 

- d .. ar a esta Dtretorl " · 
ecçao a Despesa 28 XII <· · retor da Despesa e Co~tabilidad~1934-Longobardo Bandeira-Di-

Senhor Prefeito -Adotand . . quadro de fls. que- na forma r~ su~s msmuações. fizemos organizar o 
verbas que nece sitam refôrçg ;~;~a por V. ~xcm.-evidencia quais as 

Acontece, porém, que a t;ans ~ ~xecuçao orçamentária. 
que alude V. Excia., não é ermiti~osiçao de_ ~aldos orçamentários, a 
men?s_ que êsse ato se refira a _ ~ fel_~ Codi_go da Contabilidade a restnço~s. . . a en asstm mesmo com certas 

Dru o msistirmos pela abertur d . . enume.radas. nêste proces o. a e um credito suplementar ás verbas 
D~retona da Despesa e Cont bT Longobardo B and eira-D·a ~ Idade, 6 de dezembro de 1933. 
Senhor Prefeito. Mais um Jre or. suplemen~ação. a verba do orçamento vigente carece de 

. Refenmo-nos à rubrica de tin Direto ria da Receita e Fiscaliz!çã~da a aqu isição de material para a 
S~u saldo atual- seaundo d. - . !'J.ao comporta por co~segui t emonstraçao mclu~a-é de 11$900 

reqms•ções juntas. ' n e os pagamentos a que aludem a~ 
Solicitamos a v Exci·a e . _ d"t · P nmssao b 

1 0 q~e n~ caso deverá s~r de 5 :000$~a a ertura do necessário cré-
Diretona da Despesa e Co t bT . -Longobardo B andeira. - Di~efo: Idade , 22 de novembro de 1933. 
Senhor Prefeito Da romo - . bas 2-3-5.-6 e 1B capiÍuladasçaoel de fls . odepreen~emos que as ver-

zont~ , da ~ei orçamentária estão e~g~ta~a~ · .-Prefeitura de Belo-Hori-
d .~to posto e pela impos&ibWdad d . . espesas .c~rtas e líqu idas já averia~ad e contmuarmos a estipendiar 
âr~amântanos, vimos representar a"' V ~s por A conta . daqueles títulos 

a e e serem ela reforçadas por m~io xcia. sobre ~ ~mediata necessi-
f d E a êsse respei to prescreve o C. d' d~ um credito suplementar 
e eral 20.348, de 29 de agôsto de 1~~f~ os lnterventores-Decret~ 

. . «As despesas autorizadas n 1 · · · âredttos e~traordinários , supleme~~ eJ~ orçamen~á.rias ou resultantes de 
~r.~ recei ta ordinária orçada pa .ares ou e~~ecJaJs , não deverão exce-
ma~Ios, suplementares o especi~fs o _exe;ciCIO..: Os créditos extraor-

r7ceJta arrecadada sôbre a receita o~a~ evera . e ceder ao saldo da 
os se empenharão, portanto em r ~·-a. Os u:t.er~en*ores e prefei-' e Jzar o eqmhbno orçamentário • . 

ESTADÓ DE MINAS-GERAIS 

Pela lei de meios vigente evidencia~se que houve, para o corren-
te ano, o equilíbrio orçamentário, porquanto do confronto entre a íe-
ceita prevista ·e a despesa fixada resulta um saldo de Rs. 939 19 , 
desta a favor daquela. Mas, si cotejarmos a receita efetivamente realizada com a orça-
da, constataremos que até o presente momento houve um defi.cit da-
quela sôbre esta de 256:798 831. Essa deficiência de a rrecadação tem sua razão de ser em conse-
qüência da grande retração dos municípios na solvência dos seu. '::!"l -
cargos tributários e trun!Jém devido à falta de registro, para os iln-
postos e taxas municipais coletados pela Secretaria das Finanças, á 
uossa conta, e, de cujo resultado, para sua escrita se ressente, até o 
presente momento, esta Diretoria. Não fossem essas causas, seria evidente o saldo necessário para 
decretação do crédito suplementar a que se refere êste proces o. 

Diretoria da Despesa e Contabilidade, 12 de outubro de 1933.-
Longobardo B and eira . -Diretor. -U processo passa a constituir a peça n. 302, distribuída aos 
srs. Oliveira Andrade, Abilio Machado e Julio Soares, respectivamen~ 
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Orédito p ara 'pagamento d o pessoal contratado d n Im -
prensa Oficial 

(PEÇA N. 303) 

Secretaria da Finanças do Estado de Minas-Gerai .- Belo-Hori-
zonte, 16 de janeiro de 1934.-Contabilidade l.a secção CSf.AF. N. 11. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. Tenho a hon-
ra de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso processo, acom-
panhado de m!nuta de decreto para abertura do crédito especial de 
136:347$200, para pagamento de vencimentos ao pe soai contratado 
da Imprensa Oficial, relativos aos meses de novembro e dezembro de 
1933. De acôrdo com as íôlhas da Imprensa Oficial, o total a ser pago 
é ele rs . 191:430. 00. Como, porém, a verba por onde devem correr 
êsses pagamentos 7-A-2 - ainda tenha um saldo de rs. 55:082$800, 
o crédito necE:ssario é apenas de 136:347$200. 

Solicito a Vossa Excelência a .fineza de obter o pronunciamento 
dêsse Egrégio Conselho, sõbre a matéria. 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 
distinta consideração.-Carlos Luz.-Secretário das Finanças. 

Minuta 
Palácio da Presidência do Estado de Minas~Gerais -Pela Secretaria 

das Finanças. 1 a Secção. 
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DECRETO N. 
Abre um crédito. especial da importância de 136 ·347 

Ci mentos ao pessoal con tratado d · 1 200, para .P~gamento de ven-a mprensa Oficial 
O Interventor Federal no E t d d M' . 

bui'çõe que lhe confere o dec s a 1 o e mas-Gerais, usando das a tri-
do Govf>rno Provis0rio da Rep·ú~Úc 9.39~, I de 11 .de_ novembro de 1930, 
nanças, um rédit especial da imp a,/e .0 v~ abr r a Se~retaria das Fi-
tos trezentos e quarenta ~r ancm e cento e tnnta e seis con-
para pagamento de venciC:ensete mil e duzet tos réi: (P'l. 136:3475200} 
cial, relativos aos me es de tos a~ pessoal ontratado da Imprensa Ofi-

0 Secretário de Estad novem ro. e. dezembr? do ano de 1933. 
entendido e faça executar~ dos NegocJOs da Fmanças assim o tenha 

~agcio da Liberdade, ao de janeiro de 1934. 
M. processo passa a con tituir a p 303 llton Campos, Sebastião Lima e eça n. , di tribuida aos srs. 
relator, 1.o e 2.o revisores. Werna Magalhães, respectivamente, 

Ofic io 
Os pa_qamentos em oz ro 

t e os preços da C?:a. Fórça e Lu "~ rlc 
Minas-Ge1·ais 

(PEÇA N. 304} 
Prefeitura de Belo-Horizonte 

~elo-Horizonte, 16 de janeiro de 1934.-N. 4. 
Exmo. Sr. Presidente do Co Ih C . 

pa ar à mãos de V Exc o . I nse o onsultivo .-Tenho a honra ue 
cura entrar em ent~ndi~ent~~~~ ~recesso no. qua~ e ta Prefeitum pro-
tabela provi ória a vigorar até ompanh ta ~orça e Luz sôbre a 
de preços, de acôrdo com 0 dec~t~ ~~~~~a J re0aJu~tamento .d~fi.n itivo 

Conforme verá v E · .' 0 overno ProVl uno. 
mim enviada à Comp~nhi~c-~ :o P~fce_s o Junto consta a proposta por 

Submeto à deliberação dê sea~e~:çi~o por parte desta. 
certo. ~erecerá a . ua melhor aten~ão~ Con elho o assu nto, que estou 

Reitere a V Exc protest d 1. Mattos, P refeito: · os e es Jma e consideração.-Soa r es de 
. - 0 processo passa a constituir a peç 304 d' . . 

Milton Campos, Abilio Machado W a n. _ Istnbmda aos srs. 
revisor, 1. o e 2. o relatores. e erna Magalhaes, respectivamente, 

Segunda parte da ordem do dia 
Serviço de fôrçrt e luz no m unicipio de .-Jbre-Campo 

(PEÇA N. 285} 
Passando-se à 2." parte da ordem do dia . 

Socrates Alvim que procede à leitura cto segui~te dada a pa lavra ao s r. 
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Relataria 
Pelo contrato de 25 de setembro de 1916, baseado na lei municipal 

n. 221, de 21 do mesmo mês e ano e celebrado entre a Câmara Muni-
pai de Abre-Campo e o sr. José Ernesto Komel, para o fornecimento de 
fôrça luz destinadas ao serviço público e particular daquele município, 
obrigou- e o referido contratante Sr. Komel a instalar uma u ina hidro-
elétrica de capacidade mínima de 20 KW, dentro do prazo máximo de 18 
meses e a inaugurar nes e prazo o serviço de iluminação pública na re-
ferida cidade, inauouração que, de fato, foi levada a efeito no prazo 
contratual. 

Pela cláusula 4.a do mencionado contrato, obrigou-se o contratante 
a instalar nova usina hid ro-elétrica com capacidade mínima de 80 KW, 
destinada a completar ou substituir a pequena usina inicial já referida. 

Surgindo diveroência sôbre a execução do contrato entre a munici-
palidade e o contratante, propô aquela uma ação recisória contra ê te, 
ação que obteve septença favorável à autora no juizo de primeira ins-
tância. 

Subindo a quesC o, em grau de recurso, para o juizo superior e an-
t s do pronunciamento deste juizo, real izou-se em 1931 um acõrdo entre 
as partes litigante , em virtude do qual ficou estabelecida uma compo-
ição em que os intere sados desistiam de uas respectivas pretenções, 

mediante a modificação de vária cláusulas do contrato de 25 de setem-
bro de 1916. 

Em conseqüência do novo contrato celebrado em 14 de maio de 
1931 (cláusula 9."), desistiu a Prefeitu ra de Abre-Campo, representada 
pelo respectivo prefeito, ma sem autorização expressa do Interventor 
Presidente do Estado, da ação rescisória iniciada em 1924. Esse contrato 
de desistência e composição entre a Prefeitura e o contratante do forne-
cimento de fôrça e luz à cidade de Abre-Campo, foi homolooado por 
sentença judicial regularmente transitada em julgado. 

Pela cláu uJa terceira do referido contrato de composição, conce-
deu-se à Prefeitura mais 20 meses de prazo para que o contratante ins-
talasse a nova usina mencionada na cláusula quarta do contrato inicial, 
de 25 de setembro de 1916. Esse prazo deve ter e esgotado em janeiro 
ou fevereiro de 1933. 

Mudada a situação política no município, o novo prefeito declarou 
a caducidade do mencionado contrato de 14 de maio de 1931, pelo de-
creto municipal n. 62, de 19 de agôsto do mesmo ano. 

Contra êsse ato requereu o interessado, sr. José Ernesto Komel, 
para o Govêrno do Estado, tendo o r. Interventor Presidente negado 
provimento ao recurso em apreço. 

Mantido, desse modo, o decreto municipal n. 62, de 19 de agô to 
de 1931, pleiteia o sr. prefeito de Abre-Campo a decretação pelo sr. In-
terventor Federal no Estado, da rescisão do contrato de 25 de setembro 
de 1916 e a anulação da lei n. 221, de 21 do mesmo mês e ano. 

Pelo oficio n. 19.754, de 27 de novembro próximo findo, solicita o 
sr. Secretário do Interior o pronunciamento do Conselho Consultivo a 
respeito. 
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Assim relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Werna Magalhães, 
1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 22 de dezembro de 1933. - Socrates .Alvim, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. Socrates .A.Iv im. : - Como se vê do relatório que aca-

bei de ler á Casa, o sr. Prefeito Municipal de Abre-Campo pede eja 
decretada a resci são do contrato de iluminação pública e fornecim ento 
de luz e fôrça a particulares, em Abre-Campo, contráto celebrado pela 
respectiva municipalidade com o sr. José Ernesto Komel, em 25 de se-
tembro de 1916. 

Esse pedido é feito ao sr. Interventor Federal neste Estado e fun-
da-se no art. 7.0 da lei orgânica do Govêrno Provisório da República 
(dec. 19.398, de 11 de novembro de 1930). 

Por fôrr:a des a disposição, ficaram sem vigor as obriaações e os 
dire itos resultantes de contratos, concessões e outras outorgas com a 
União, os Estado , os munícipios, o Distrito Federal e o Território do 
Acre, que contravenham ao interêsse público, ou á moralidade admi-
nistrativa, cumprindo aos govêrno , em revisão desses contratos ou 
concessões, declarar rescindidos ou caducos tais direitos e obrigações, 
precedendo prévia e expressa autorização do Govêrno Provisório, 
quando se tratar dos govêrnos dos Estados ou dos municípios 
(dec. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, art. 11, letra c) . O que cum-
pre, pois, examinar, para que se possa conhecer a procedência ou im-
procedência do pedido, é se o contrato de que se trata contravem ao in-
terêsse público do município, como afirma o seu Prefeito. Ne se e.~ame, 
convém que e comece pelas queixas contra o contrato ou pelos males 
que a êle são atribu'idos. Só depois de conhecidos êstes, se poderá ve-
rificar se êles são conseqüência necessária do contrato em si, ou con-
seqüência de outra causa a êle extranha. Os males que o Prefeito atri-
bue ao contrato, são, em síntese, a insuficiência da energia elétrica 
produzida pela usina do contratante. A isso atribue o Prefeito, em seu 
oficio-pedido de fls., a falta de construções na cidade, o aniquilamento 
do pregresso local, a impossibilidade de novas indústrias, etc. No do-
cumento que juntou a êsse ofício (Razões finais na ação de rescisão 
dêste mesmo contrato, movida pela municipalidade contra o contratan-
te), enumeram-se como males ofensivos ao interêsse público as cláu-
sulas constitutiva -; dos direitos e vantagens do contratante e as obriga-
ções da municipalidade, como se não se tratasse de um contrato bila-
teral, que, por sua natureza, deve ter cláusulas favoráveis a ambas as 
partes. 

Tratando-se de um contrato de fornecimento de luz e fôrça por 
meio de eletricidade, o interêsse público esti:t em que haja boa luz e 
fôrça correspondente às necessidades locais, por preço razoavel. Quan-
to aos preços, é essa uma questão que está fora de discussão, porque 
nenhuma referência se faz aos preços no pedido do sr. Prefeito. Rela-

~STAJJO DÉ MINAS- GERAIS 

A l não prestam, não será is~o por de- ; 
tivamente à luz e à força, se e as a erfeita e fiel execuçao. 
feito do contrato, mas por faltat de su o'b~igação do contratante fornecer 

De fato, lá está n~ contra ~lid~dosarnente fiscalizada (cláus~~ .2.a) 
'tluminação estável e brilhante, c . , ·a por uma usina defimtiva, 

b ti·t . a instalação provison . 80 K e mais a de su s u~ A • , • e de fôrça nunca infenor a · 
de acôrdo com as exlgencias tecmcas se ueixa o sr. Prefeito de 
W (clá sula 1 . ~'). O mal, portandto, det qtuoeem ~ mas da falta de cum-

. . - d e provir o con ra , d d lu Abre-Campo nao ev d tratante causa que po e ar -
primento do m smo po.r parte . o c~~ários s~m necessidade de se re-
gar à resd ão pelos mei<? .l~ga~s o\ I da lei orgânica do Govêrno Pro-
correr ao meio extraordmano a Cl a . 
visório. t e independente de qualquer 

Essa lei só se refere aos ~o~~r? ? aqou i~terês e público e não aos 
- - · ra·ts ou prelUC.!Ciats - p ~ tes há execuçao, sao Imo . . . ·s ~la falta de fi el execuçao. a ra es ' 

que se tornarem pre]ud1CI~I . p elas leis comuns. , 
o recurso ordinário estabe.ectdo p ão é de rescisão por ato ao 

i estas condições, entendo que o caso n C onselho Consultivo negue 
govêrno-pelo que sou d_e ~ar~erf 9~~aode Abre-Campo. (Muito bem! 
sua aquie cência à preten ao a re el 
Mui to bem! debate, sendo adotada -Em discussão o parecer, é aprovado sem 
a seguinte 

Conclusão 
negar aquiescência ao pedido do Prefeito de 

0 Conselho resolve 
Abre-Campo. elator para rediair 0 parecer final. _ Volta 0 processo ao r · "' . p . , o 

de di s'T'lositi vos do Regula,mento elo Ensino rtmart 
Modificação r 

PEÇA n. 293 
293, 0 sr. Socrates Alvim 

Passando-se à discussão da . peça n. 
apresenta sôl:>re a mesma o segumte 

Relatorio 
- S úde Pública encaminha à con-

0 sr. Secretário da Educ~çao eeloa ofício n. 206, de 21 de dezem-
sideração do Cons~lho Consultivcf~cfeto extinguindo o ca.rgo de inspetor 
bro corrente, a mmuta. de um ·sta do Ensino e cnando, em subs-
geral da Instrução, e dtret8·r d~é~~~~ do Secretário da Educação e di-
titu'ição, os c~rgos de a~x Iar 
retor da Revista do ~_nst~~~nico do Secretário da Educação, segund~ a 

O cargo de auxi Iar ~ . exercido em comissão. por funcw-
minuta do de~reto e~ apdreço, rrsecretário 'da Educação e Saúde Pú-
nário do ensmo, designa 0 pe 0 

blica. . . ta do Ensino será provido livremente 
O cargo de di_.retor d~ :epv~~soas do reconhecida capacidade. 

pelo chefe do governo en r 
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Os cargos a e criarem I d . . . 
peJo sr. S c retá rio da Educa /e o - ecreto CUJa mmuta nos é enviada 
g~lamentadas, ficando 0 ve~cf ter~o suas funções oportunamente re-
18:000$000 e 12·ooo~ooo . . me!l os de ambos, respectivamente de 

• <P anua1 f1xad d t d ··· atribuída ao atual cargo d . ' t os en ro a verba orçamentária 
Revi ta do El sino que o d msfe or g_eral da Instrução e düetor da 
do in petor geral da Instru -ecre o upnme. O atual cargo de auxiliar 
denominar-se sub-diretor d~a~ pa~sa,_ com os m~smos vencimentos, a 
dev rá er, também regu am!~;e~ana da Educaçao e Saúde Pública e 

Não haverá aum~nto d d a o oportunamente. A · e espe as 
d 0SSim. relatada a peça, passo-a ao 

e . 1. reVJ or. sr. conselheiro Oliveira Andra-
Belo-Horizonte, 26 de D 

relator. ezembro de 1933. - Socrates Alvim 

Parecer 
. O Sr. ocr ~e.s .Aivim: - JustHicando 

na Geral da In truçao declara . . a supressão da Inspeto-
bro findo, o s r. Secretário da E~m se~ ofiCIO. n. 206, de 21 de dezem-
c~ da administrarão do ensino ~caçao 1 e Saude Pública que a • prátl-

. tecnico da in tru c:ão pública~ p consbe ~a . essa modificação no órgão 
sr. Secretário da Educaça-0 c.. ara su titUJr a Inspetoria Geral vai 0 t · nar o cargo de xil' . ' ana , que será ~xer ido em . - au Iar tecnico da Secre-
g nado P lo Secretário tendo comi sao por funcionári o do ensino desi-
S_erá também criado ~m novo ocsar venctmentos. de 18:000$000 ~nuais. 
smo, função até aaora exercida fo - Io de diretor da Revista do En-

. O novo fun ci~nário que se~: oli ex- nspetor GeraL 
tera os vencimentos anuai de 12·0oOrgOOente nomead~ pelo govêrno, 
aume~to nem diminui"ção dé des · . · Dessa mane1_ra, não haverá 
que vao substituir 0 Inspetor Ger~Je~as:. v~to que_ os dots funcionário 
os mesmo 30:000$000 anua· erao e . vencimentos, em conjunto 
técnico. JS que percebm aquele alto funcionári~ 

Haverá vantagem para o ensino? 
umerosos Estados brasileiro ·I 

duzidi si mos recur o orçament .. , a ~uns dos quais dispondo de re-
nistração do en ino que vi ora~~Jos, .a otam o mesmo regime de admi-
um diretor-geral ou in peto~- e a1 gte agora_ entre nós, isto é, mantém 
Pau~o, Distrito-Federal, Espírit~-~antoe ~s~rw;:.to. Estão ne se caso São-
Para, Amazonas além de t ' ma, Pernambuco Paraíba Ceara· 
d · ' ou ros O funcio · · ' ' • e mspetor-geral da Instrução e · E nano que exercia o cargo e OIJe , m nosso stado é u ro.:.o, que prestou no desem e h ~ moço competente 
causa do ensino público E p n o dessa funçao reais serviços á 
32 a j~lho de 33), êsse funci~n~v~ mezes de_ trabalho ( etembro de 
comumcado à imprensa 95 p I to evou a efeJto 10 entrevistas e 29 
Pios d ' a e ras pedagómcas · 't 2 ' sen o que alguns por mais d e. ' VJSJ ou 1 mumcJ-
pes oas que com ele trataram de e uma vez, nt_endeu a mais de 5.000 

. ~companhou, durante seis me~ssuntos re!ativos ao ensino público. 
assJstJdo a toda as aulas e . 't ~s, o ensmo _da religiosas, tendo 

VJSJ a o as respectivas casas de ensino 

' 
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nesta Capital. Representou o Estado na 5.a Confer8ncia Nacional de 
Educação realizada no Rio de Janeiro, tendo tomado parte ativa nos 
trabalhos ali efetuados, fazendo, inclusive, duas palestras fora da Con-
ferência. Entre quatrocentos e poucos jornais escolares que compare-
ceram a êsse notavel certame educacional, mais de 350 foram enviados 
pelas escolas publicas primárias de Minas . O Inspetor-Geral dirigiu 
·empre a Revista do Ensino, sendo de sua autoria os artigos insertos 
nas primeiras páginas de todos os números dessa revista. 

Poderá o auxiliar técnico, que vai substitui-lo, desenvolver, no 
. meio naturalmente dispersivo de um gabii'1ete de Secretaria de Estado, 
tão intensa atividade? Por sua vez, o Secretário de Estado, tendo de 
ntender a um expediente exaustivo e a outros encargos da pasta, terá 
tempo para cooperar diretamente com o técnico do seu gabinete? 

A despeito destas considerações, meu voto não será inteiramente 
co!1trá rio à reforma que o sr. Secretário da Educação e Saúde Pública 
vai levar a efeito no órgão técnico da instrução pública primária. 

O ilustre titular dessa. pasta é uma das nossas brilhantes e sólidas 
capncidades no assunto. Se s. exc. acha que a experiência demonstrou 
a dispensabilidade da Inspetoria Geral da Instrução- deve o Conselho 
aquiesc r à supressão dêsse órgão de direção do ensino público. 

De eja também o sr. Secretário da Educação que o atual c~rgo de 
auxiliar do inspetor aeral da Instrução passe, com os mesmos venci-
mentos, a denominar-se sub-diretor da Secretaria da Educação e Saúde 
Pública . 

Simples mudança de denominaç"' o, ao que parece. Acho que o 
C::mselho deve dar sua aquie cência à medida, de vez que o s r. Secre-
té~rio da Educac:ão julga-a conveniente aos interesses do ensino. Di-
virjo de s. exc. apenas quanto á criação do novo cargo de diretor da 
Revista do Ensino, sendo meu parecer por que o Conselho negue apro-
vaç-o a essa parte da reforma projetada. Se o gabinete da SecretariéJ, 
pode, f:egun:- o s. exc., substituir com vantagem a I spetoria Geral da 
Instrução, poderá, com maior razão, a Sub-Diretoria a ser criada, incum-
bir-se da direção Ja Revista, serviço até agora feito pelo inspetor geral . 

Dêsse modo, a modificação agora introduzida pelo sr. Secretário 
t ará u:n economia i ediata de 12:000$000 anuais para o Tesouro 
estadual. No momento de graves dificuldades financeiras que o Estado 
atravessa, toda e qualquer economia deve ser considerada. Nada pa-
rece aconselhar que se aumente, nesta hora de aperturas financeiras, o 
pessoal das secretarías de Estado. E' a única restrição que sugiro à 
mi uta de decreto enviado pelo sr. Secretário da Educação e Saúde 
Pública ao Consel'10, entendendo que o Conselho Consultivo deve 
aquiescer l!s m'::!didas propostas por s. exc., exceto qunnto à criação do 
novo cargo de Diretor da Revista do Ensino, medida esta a qual deve 
o Conselho negar sua aprovação . 

f:sse o meu parecer. 
(JI!Iui to bem I ~fuito bern I) 

4 
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Discussão 
Em discu são o parecer. 
O Sr. ® liveira .Andr d 
O SR. PRESIDENTE _ Te~ e-Peço a palavra. 
O SR. OUVEIRA ANDRAD~ pal~vra o !!obre conselheiro. 

da peça n. 293 deixei de entrar na- r. ~re~Jdente, como l.o revisor 
seu merecii:nento, por isso que o C a)~eci~Çao da matéria quanto ao 
ponto de VIsta pecuniário, isto é onste o so te:n de examiná-la sob o 
para o ~. tad?· ' se raz ou nao aumento de despesa 

Venfiquet que não e da . ~ 
trata. d~ ? esdobramento do l u ~~ e~e aumento,. porquanto apenas se 
funcl.onano que ganhava 30:oo8s ooo e f~to, ~upnme-se o lugar de um 
v~nclme?to_s são fixados em 18:000$~rus, cr.mndo-se dois cargos cujos 
Nao h? _era, portanto, aumento de de e 12.000~000, respectivamente. 
nece sar a a audiência do Conselho. pesa e, asstm, nem seria mesmo 
.. o SR. ANNIBAL GONTIJO- . 

Codlgo dos Interventores não se . !'erfeJtamente. De acôrdo com o 
. O SR. OLIVEIRA ANDRAD~Ja Isso neces ário. 

ex!ge a audiência do Conselho . - P?rque o Código dos Interventores 
ou ·~mprêgo, ou aumentar venci~~~~en e quando ~ trata de criar cargo 
de despesa total de pessoal na re o:: ~esde que I.s o acarrete aumento 

Nes a condições, estou de a~ôa:d IÇao ou serVJço respectivo. 
me oponho mesmo a idéia de s ~ cof!:l o parecer do relator e não 
a que se _r~fere a minuta do d~c~~~· de nao ser cri~do um dos cargos 
de nece sano. Não e tudei oré ' esde que seja o mesmo cargo 
me a examinar ómente aqu~le ~b êsse ponto da questão, limitando-
com o Código dos Interventores t re od qual o Conselho, de acôrdo 
uma v~z q.ue o cargo é dis ens ' em e . se pronunciar. Entretanto 
convemêncJa de não ser o p avel, . podenamos sugerir ao Govêrno a' 
uma f· 1 mesmo cnado Pe . ormu a mais adequada de trad . . nso que sena talvez essa 
sarnento, em lugar de negarmos t uz,_rmos ao Govêrno o nosso pen-
Pssa parte da reforma projetada. axativamente a nossa aprovação a 

(Muito bem r Muito bem 1) 
O S.r. Presidente c f . 

revisor ? on mua a discussão. Como vota 0 sr. 2. o 

O SR. WERNA MAGALHÃ 
do relator. ES- Estou de acôrdo com 0 parecer 

. O SR. OLIVEIRA ANDRADE_ 
ha coz~v~niência na criação de um dSe o Conselho entende que não 
ora _sujeita ao seu exame, deve faze os cargo~ de que trata a minuta 
sentigo e não negar terminantementer sao Governo- u"!a sugestão nesse 

-SR. ANNIBAL GONTIJO -Se nu_a a~rovaçao a medida. 
o Governo precisaria solicitar audiên . aod haCaumento de despesa nem 
que tem em vista realizar. CJa o onselho para a reforma 

. O SR. SOCRATES ALVIM·-Uma v . 
OUVIdo, tem o dever de em·ti . ez, porem, que o Conselho to· 

I r com lealdade e franqueza o seu parece: 
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e, si o cargo é dispens:ivel, não deve ser criado, por medida de eco-
nomia. 

O SR. PRESIDENTE:- 0 sr. conselheiro Oliveira Andrade concor-
da com o parecer do relator. Entende, porém, que a parte restritiva des-
se parecer deve chegar ao Govêrno como sugestão. Aliás, isso está de 
acôrdo com o art. 8.0 do Código dos Interventores. 

Como vota o sr. conselheiro Julio Soares? 
O SR. JULIO SOARES:-Concordo com o relator. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Eu concordo com o sr. conselheiro 

Oliveira Andrade . 
O SR. ABILIO MACHADO:- Eu, igualmente. 
O SR. PRESIDENTE:- E como vota o sr. conselheiro Sebastião 

Lima? 
O SR. SEBASTIÃO UMA:-Voto de acôrdo com o parecer do re-

lator. 
O S r . Socrates .A.Ivim:-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Sr. Presidente, pelo sistema cuja mo-

dificação propugna a peça n. 293, o Inspetor Gerai da Instrução, cargo 
que a minuta do decreto suprime, era também diretor da Revista do 
Ensino. 

Este alto funcionário tinha um auxiliar que, na modificação propos-
ta pelo sr. Secretario da Educação, passa a denominar-se Sub-Diretor 
da Secretaria. O lugar de Inspetor Geral da Instrução passa a ser exer-
cido pelo Auxiliar Técnico do Gabinete do Secretario, e o cargo de Di-
retor da Revista do Ensino provido r vremente pelo Chefe do Govêrno 
entre pessoas de reconhecida capacidade. · 

As funções de diretor da Revista do Ensino poderão ser exercidas 
pelo sub-diretor da Secretaria, cargo que será preenchido pelo antigo 
auxiliar do Inspetor Geral do Ensino. O sub-diretor da Secretaria não 
terá mesmo outra função, pois <\ Secretaria sempre funcionou regular-
mente sem necessidade da colaboração de um sub-diretor . 

Vai-se, portanto, criar um cargo novo, quando as duas funções já 
estão plenamente satisfeitas com os funcionários ora existentes na Se-
cretaria. Por isso é que eu digo não haver necessidade da criação des-
se cargo. Com êste meu ponto de vista, o Estado faz, desde logo, sem 
prejudicar o serviço público, uma economia de 12:000$000 anuais, o 
que não deixa de ser conveniente, sobretudo nesta hora de angustia fi-
nanceira que estamos atravessando. 

O SR. PRESIDENTE:- 0 conselheiro Oliveira Andrade concorda 
com v. excia., mas não quanto ao modo de fazer chegar ao Govêrno 
a opinião do Conselho. Entende que se deve negar a aprovação á 
criação desse lugar. Pensa o conselheiro Oliveira Andrade que se deve 
fazer ao Govêrno uma sugestão n~sse sentido . 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Sugestão que será feita pelos mo-
tivos expostos pelo relator. 

Como disse, não examino a questão sob esse aspéto, encarando-a 
• apenas pelo lado sôbre o qual o Conselho deve se pronunciar, de 
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acôrdo com o Codigo dos Interventores. Faremos a sugestão, deixando 
ao Govêrno resolver s~bre o assunto, tanto mais quanto é êle que dis-
põe de melhores elementos para avaliar da conveniência ou não da cria-
ção do cargo. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Mantenho o meu voto, tanto mais 
quanto minha idéia visa fazer uma economia razoavel, sem prejuízo 
para o serviço público, devendo, pois, ser vitoriosa no seio desta Casa, 
onde todos estão convencidos da necessidade de serem reduzidas, na 
medida do possível, as despesas públicas, para assim atingirmos ao 
ideal dos orçamentos equilibrados. 

O SR. PRESIDENTE:-Estão, portanto, de acôrdo com a formula 
do sr. Socrates Alvim, ôle proprio, o sr. conselheiro Werna Magalhães, 
o sr. conselheiro Julio Soares e o sr. conselheiro Sebastião Lima. 

Estão de acôrdo com a formula lembrada pelo sr. conselheiro Oli-
veira Andrade, s. exc., o sr. conselheiro Annibal Gontijo e o sr. conse-
lheiro Abilio Machado. 

Eu prefiro a formula do s r. conselheiro Oliveira Andrade, porque 
suponho que o govêrno, pelo menos tanto como nós, estará interessa-
do em ap oveitar a oportunidade para fazer economia. 

Entendo, pois, que o Conselho cumprirá seu dever, fazendo a su-
gestflv conforme a formula proposta pelo sr. conselheiro Oliveira An-
drade. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- essas condições, há empate, e o ca-
so deverá ser resolvido na sessão seguinte, de acõrdo com o Regi-
mento. 

O SR. PRESIDENTE:- Perfeitamente. Se, portanto, nenhum dos srs 
conselhei ros deseja tomar a palavra (pausa) , vou encer·rar a discussão, 
devendo a votação se repetir na <=essão seguinte. Se nessa segunda vo-
tação, conforme es+abelece o § 2. 0 do art. 16, do Regimento, verificar-
se ainda empate, caberá ao Presidente o voto de desempate. 

Nesse intervalo cada conselheiro poderá bem se informar do caso, 
afim de re olver da melhor fó rma. 

uDeclaro, pois, encerrada a discussão, devendo a votação se repe-
tir a proxima sessão. 

Consignaçt'io no O'rçamento de vm·ba especial pa1·a o pagamento 
de d espesas imprevistas 

PEÇA N. 294 
Finalmente, é anunciada a discussão da peça n. 294, sendo dada 

a palavra ao Sr. vVerna Magalhães, que procede à leitura do seguinte 

Relato' rio 
O sr. conselheiro Oliveira Andrade, baseado" no art. 8.0 , letra "e", 

do Código dos Interventores, em que é facultado ao Conselho Consul-
tivo sugerir às autoridades competentes qualquer providência que jul-
gue necessária ou conveniente à boa marcha da administração pública, 
e, considerando que o art. 13, § 1. 0

, daquele mesmo Código, prescre• 

. ~ . 
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ve que os créditos extraordinários, suplementare~ ou especia.!s, não de- , 
verão exceder ao saldo da receita arrecadada sobre a re~etta orçada, 
submete à apreciação do Conselho uma proposta nos. segu13tes termos: 

que 0 Conselho sugira ao govêrno do Estado a mc~usao no orç~
mento da despesa de uma verba sob a rubrica «Eventuais ou out:a eqm-
valente», pela qual corram as despesas imprevistas . e. qu~ suf]am no 
correr do exercício financeiro, como sejam ~s de adictonms corres~on
dentes ao tempo de exercício dos funcionános do Estado, as provemen-
tes de condenação judiciária e outras s~n;telhantes, .P?dendo o ?r~ame~
to dessa verba ter por bas~ o v~lo r medto. ~os cred1tos especHus e ex-
traordinários abertos nos tres ulhmos exerciCio.s. 

Justifica a sua proposta, alegando o segumte : . . 
a) Que o Conselho não pode opinar pela abe:tura de credito~ es-

peciais sem verificar se ha saldo disponível da receita arrecadada sobre 
a orçada; · · d os b) que o saldo devedor ou credor, soment~ .na ma10na os cas _ 
pode ser verificado depois de encerra.do o exerclCIO.' porque a arrecada 
ção se faz durante todo o mesmo penodo de tempo, . . . 

c) que na incerteza de se verificar saldo orçamentano, cum~r~ eVI-
tar a abertu;a de créditos extraordinários, supleme!ltares ou espewus de-
pois de promulgado o orçamento anual da receita e despesa do Es-
tado. . 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Socrates Alvim. 

Belo-Horizonte, 25 de dezembro de 1933. - Werna Magalhães, 
relator. 

Parecer 
o Sr. Werna Magalhães:- Quando o nosso eminente colega 

sr. conselheiro Oliveira Andrade apresentou ao Conse~o a proposta que 
ora é objeto de deliberação, eu a receb~ ?om toda a sunpatia, tendo em 
vista que, sua adoção, seria ui"? pas~o efic!ente para que a despes~ geral 
correspondesse com mais exatidao a receita, favorecendo os serVIÇOS de 
Contabilidade e dando lugar a que os departamentos. ~o Est~do m~lhor 
se controlassem, dentro das possibilidades ?r9amentanas, .nao mals re: 
correndo, freqüentemente, aos créditos especiais. Mas, cabendo-~1~ ~~~ 
tar o processo e estudando a questão em ~eus det~lhes, . ch~guet a : 
clusão de que, a medida lembrada não sena exeqm~el d1_a~~e da ext.e~ 
são impressionante a que atingiu o valor total de trus creditOS nos ulti-
mas exerdcios financeiros . os 

Se nos reportarmos aos períodos de 1930 a 1932, notare~os que 
orçamentos foram falhos quanto à previsão das d~spesas realizadas e qu~ 
os créditos especiais se elevaram a dezenas de milhares de conto.' resu~ 
tando que uma grande parte da despesa geral tenha escapado a preVI-
são orçamentária. . . 

Manifestou-se-me até a impressão que o recurso de creditas extraor-
dinários, tenha dado lugar à prática, talvez abusiva, de gastos que pode-
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riam ser evitados ou adiados e ue , . 
para o regime deficitário comoqco'n pro~.? :r~Jmente, tenham concorrido n· . ' sequencia. IantP do resultado a que chegu · 
levarmos ao Govêrno a suaestão n ~1 • pens? qu~ nã~ seja acertado 
çamento de u. a verba tend~ 0 b a mtegra, 1 ~t<? ~· da mclusão no or-
ciais abertos os três exercícits ~lti!s~s 0 valor D?edw dos cr~ditos espe-
tura dos mesmos créditos depois d ' no 1 senhdo de se evitar a aber-
pe a e receita do Estado. e promu gado o orçamento da des-

De antemão podemos reconhec · . -
respeitável, não será cabível no er q~e a mtromissao de verba tão 
do momento. Estou certo que o ~~bamen o 1~r~1, atentas as aperturas 
posta, movido pela melhor in•en ã re ~onse _ eiro, ao formular a pro-
despesa extraordinária. < ç 0 ' nao tena suposto a amplitude da 

Poderemos, quando muito suoerir d -
para atender aos adicionais que' se o d a . a oçao de uma verba 
constituem os casos frequentes de r PJ~n em a _le_i 425,. de 1906, e que 
outras despesas imprevistas ue c ~-!os especiaiS a_qui tratados. Para 
apreciadas por êste Conselho q a : ot '':'ven_ham, dep_OI~ de devidamente 
possibilidades do Tesouro as~im Pu on_~~çao de cred1tos se dará se as 
parágrafo l.o do decreto federa120 ~~~~Irem, como 9uer o artigo 13, 
a gravidade do caso exigir. . ou se recorrera a empréstimo se 

.E ~e o novo govêrno reconhecer a nece . d . 
restrmgir as despesas ás possibilidades fi ssi .ade, como confiamos, de 
co~re~~o. a créditos extraordinários ,· - nanceir~s do ?st~do, não re-
e JUStificaveis, como prescreve aqu'el~m'::: em Circunstancm~ especiais 
voltaremos ao regime normal. esmo decreto, mais depressa 

Observadas que sejam estas medid - . 
casos de créditos extraordinários ao as, se ~ao ficam resolvidos os 
ao minimG possível. , menos serao atenuados, reduzidos 

O meu voto é no sentido de ser feita -
tocante aos créditos de adicionais t da sugestao ao Govêrno no 
pesa do último triênio para a verba' oma.nl o-se o valor médio da des-

(M · . es pecm . uuo bem! MU?J o bem!) 

Discussão 
Em discussão o parecer. 
O Sr. Olhreira .A.ndrad p 
O SR. PRESIDENTE-Tem a e- eço a palavra. 
O SR. OLIVEIRA ANDRAD~a!avra o s~. cons. Oliveira Andrade. 

a proposta que constituiu a eça ;;- s;. Presidente, ~epois_ de ter fe ito 
qu~ no orçamento de todas as PSecretaria~4doo~ ~~ discussao, verifiquei 
o titulo de «Eventuais » de modo ue . . s a o ha uma verba com 
razão de ser se, por o~tro lado n~o ti a mmha p~oposta perderia a sua 
e~sa v~rba «Eventuais » não co;rem asv~~~e venficado tambem que por 
CIO se lazem com as novas a osentador· pesas 9ue durante o exerci-
o pagamento de adicionais }funcioná .Ias concedidas, assim como com 
an?~ de . serviços. Aliás, os créditos ~~~s que completam mais de 3·. 
adtcionais são os mais freqüentes . P pagamento de aposentadoria e 

. ' 
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Estou, portanto, de acôrdo em modificar minha proposta, . conforme 
o parecer do relator, sugerindo-se ao Govêrno a conveniência de ser in-
cluída no orçamento uma verba especial destinada ao pagamento de 
adicionais e tambem, acrescento eu, das aposentadorias a serem con-
cedidas no correr do exercício. 

Desse modo far,se-á uma restrição à minha proposta primitiva, por-
que realmente, cómo observou o relator, se os créditos extraordinários 
vão a dezenas de milhares de contos, não é possível consignar-se para 
«Eventuais,. uma verba que atinja a uma sona de tal vulto. E êsses 
créditos extraordinários que assim tanto avultam, vêm demonstrar que 
.os nossos orçamentos não são feitos com a devida cautela e com a 
sinceridade que deve presidir à sua elaboração. Se o fossem, evidente-
mente não se verificaria a necessidade de tais créditos. 

Concordo, pois, com o parecer do relator, fei to o adendo a que 
acabo de me referir, relativamente à consignação de verba especial tam-
bem para as aposentadorias que se verificarem no correr do exercício. 

(Mui to bem! Mui to bem!) 
Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão, 

sendo aprovados o parecer do relator e o adendo proposto pelo sr. Oli-
veira .. Andrade, adotando-se, por isso, a seguinte 

Conclusão 
O Conselho sugere ao Govêrno do Estado a inclusão no orçamento 

da despesa de uma verba especial destinada ao pagamento de adicio-
nais da lei n. 425, de 1906, e das aposentadorias concedidas no correr do 
exercício financeiro. 

- Volta o processo ao relator para redação do parecer final . 
Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente informadas e revistas, forem enviadas 
à Secretaria com a precisa antecedência. 

- Levanta-se a sessão. 

183.a sessão ordina'ria, aos 20 de janeiro de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRET A'RlO-Sr. Socrates Alvim. 

SU:\IA ' ll lO - Ata- Expediente- Comunicações- Pareceres finais-2 . a parte-
Votação da peça n. 293-lnversão da ordem do dia-Crédito de .. . .. 
39.959:211$600-Relatório e parecer do sr. Socrates Alvim-Discussao 
-- Conclusao- lsençao de impostos pleiteada pelo Centro dos Chauf-
feurs-Relatório e parecer do sr. Oliveira Andrade-Discussão-Con-
clusão-Os pagamentos em ouro e os preços da Cia . Fôrça e Luz 
de Minas-Gerais-Relatório e parecer do sr. Milton Campos-Discus-
são-Votação-Conclusão-Ordem do dia. 

A' hora regimental é aberta a sessão com a presença dos srs. Mil, 
ton Campos, Socrates Alvim, Abilio Machado, Annibal Gontijo, Olivei-
ra Andrade e Werna Magalhães. 
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Ata 
Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sôbre a mes-

ma reclame, é aprovada. 

Expediente 
O Sr. Secretario procede à leitura do seguinte expediente: 

Oficios 
Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do Estado de Minas-Gerais.-

N. 17.-Belo-Horizonte, 1"1 de janeiro de 1934.-Exmo. Sr. Presidente do 
Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais.-Capital. Acuso e agra-
deço o recebimento do oHc!o de V. Excia., datado de 13 do n.ês flu-
ente, comunicando-me a eleição da Mesa Diretora dos trabalhos dêsse 
Conselho, constitulda pelos srs. conselheiros Milton Soares Campos e 
Socrates de Faria Alvim. 

Valho-me do ensejo para assegurar a V. Excia. protestos de minha 
mais elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosas raudações. 
Pedro Baptista Vianna, Presidente do Tribunal Regional de Jus-

tiça Eleitoral. 
Secietaria de Estado dos Negócios do hterior.-G/27.-Belo-Hori-

zonte.-Em 19 de janeiro de 1934. 
Senhor Presidente: 
Acusando o recebimento do ofício datado de 13 do corrente em 

que V. Excia. me comunica a eleição da M sa diretora dos trab~hos 
~êsse Conselho, venho trazer~lhe os meus agradecimentos por esta gen-
tileza, apresentando a V. Excm. e ao Sr. Conselheiro Socrates de 
Faria Alvim minhas sinceras felicitações. 

Renovo a V. Excia. os protestos do meu elevado aprêço e consi-
deração. - Ca1·los L uz, Secretário do Interior. 

Prefeitura de Belo-Horizorlte. -Belo-Horizonte, 16 de janeiro de 
1934.- Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo. 

Ac_uso o rec~bimente _d~ ofício datado de 13 do corrente, no qual 
V. Exna. comumca a ele1çao da Mesa diretora dos trabalhos dêsse 
Conselho. 

Agradecendo a . gentileza da comun~cação, sirvo-me do ensejo para 
apresentar a V. ExcJa. protestos de estima e consideração. - Soares 
de Mattos, Prefeito. 

Diretoria de Saúde Pública do Estado de Minas-Gerais.-Gab. Di-
retor.-N. 12.-Belo-Horizonte, 17 de setembro de 1934.-Exmo. Sr. 
Dr. Milton Campos, D. D. Presidente do Conselho Consultivo do Esta-
do de Minas-Ge-rais.-Capital. 

Venho agradecer-vos pela remessa do vosso ofício de 13 dêste 
comunicando-me ter sido eleita a Mesa diretora dos trabalhos do Con-
selho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

I I 
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Ao ensejo apresento-vos os meus protestos de alta estima t: dis-
tinta consideração.- Mario Alvares da Silva Campos, Diretor de 
Saúde Pública . 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. - N. 29.-Belo-Horizon-
te, 18 de janeiro de 1934.- Exmo. Sr. Dr. Milton Campos. . 

Acuso o recebimento do ofício de 13 do corrente, em que V. Exc~a. 
me comunica a eleição da Mesa diretora dos trabalhos do Conselho 
Consultivo dêste Estado. 

Agradecendo a gentileza da comunicação, apresento a V . Excia. 
as minhas felicitações por sua eleição para o cargo de Presidente .. 

Com toda estima e consideração.- O'i·osimbo Nonato da Stlva, 
Advogado Geral do Estado. 

-0 Conselho fica inteirado . 
Oficio 

Cre'dito para o pagamento de despesas autorizadas 
(PEÇA N. 305) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais.- Belo-Horizon-
te, 18 de janeiro de 1934.-Gabinete do Secretário.-Ofício n. 292. 

Exmo . Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a honra de 
passar às mãos <:~e V. Excia. o incluso proces.so, rel~ti~o ~ abertura de 
um crédito especial para esta Secretana, da 1mportancm ae Rs ........ . 
1.923:540$100, sendo 1.227:307$900 para pagamento de despesas Ja au-
torizadas conforme as relações que êste acompanham, e 696:232$200, 
para a si'mples regularização dJ escrita das contas pagas em ~~33 à 
Companhia Fôrça e Luz de Minas-Gerais, referentes ao exercicto de 
1932. Esta Secretaría deixou de pagar esta importância em 1932, tendo 
a respectiva verba orçamentária, que é de Rs. 1.000:000 000, ficado 
quasi intacta, pois apenas correu pela mesma o pagamento de Rs ...... . 
89:542$500. 

Em relação ao crédito especial da importância de 1.227:307$900, 
para pagamento de despesas já autorizadas, cabe-me informar o se-
guinte: 

A Conta-corrente da Cia. Fôrça e Luz de Minas-Gerais apresentou 
um saldo de requisições não processadas em 1932 no valor de ....... . . 
1.169:766 100, correspondente aos fornecimentos de fôrça e luz naquele 
exercício. Por conta dêsse saldo já pagamos, em 1933, como ficou dito, 
a importância de 696:232$200, faltando pagar a quantia de Rs. 

pa~~- · p~.g~-é~t'c; · â' ··e;~~P~~hi~ · 'ci~· Mi~~;~Ç.j~ · 'M"ét~iÚ~gi~~ 
Brasil, conforme processo junto ........ .. . . .. ... .. ........ . 

para pagamento de material da Imprensa Oficial, conforme 
demonstraçao nmta .. . ........ ... ... -... .. ............... . . 

para atender aos pagamentos que correm por diversas ver-
bas do orçamento desta Secretaria, insuficientemente dota-
das, e para as quais nao se pode mais abrir crédito suple-
mentar ............. ... .... ....... ... ........ . .......... ... . 

473:633$900 

8:066$000 

506:198$800 

239:40g 200 

Soma Rs ......................... , •..... ........ -..... . 1.227:307$900 
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. R_ogo, pois, a V · Excia. se digne de providenciar afim de que êsse 
EgregH~ Conselho se manifeste sôbre a abertura do refe rido crédito. 

Re1tero a V. Excia. os protestos de minha alta estima e distinta 
consideração. 

Alcides Lins - Secretário das Finanças. 
.. o processo pnssa a constituir a peça n. 305, distribuída aos srs. 

Abd10 1achado, Socrates Alvim e Milton Campo respectivamente re-
lator, 1. 0 e 2.0 revi"o res. ' ' 

Comunicações 
O Sr. S~cra_tes A.l~lm traz ao conhecimento do Conselho que 

os sr . Sebastu~o. ~una e Juho Soares, por motivo justo, deixam de 
compa!ecer .ao m1c10 dos trabalhos, da sessão de hoje, dew~ndo entretan-
tc;>. faze-lo amda na seg1mda parte da ordem do dia, caso lhes seja pos-
Sivel. 

- Inteirado . 
~ Sr. A.~i~io Machado- Comunica que, por acúmulo de servi-

ço, nao lhe f01 amda possivel relatar a peça n. 297, sôbre um requeri-
mento d~ . Alfredo Dolabella Portella, pedindo o pagamento de acrésci-
mos venfi cados na execução das obras de uma ponte sôbre o rio das · 
Vel.has, peça que constitue um processo assaz volumoso, a cujo exame 
esta procedendo. 

-0 Conselho fica ciente. 
Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. S o c rates A.lvlm apresenta o seguinte. 

Parecer n. 271 
Serviço de eletricidade no municipio de Ab're Campo. 

(PEÇA N. 285) 

Re~ata.d~.' revista e debatida a peça n. 285, relativa ao processo em 
~~e a rrt!renura de Abre Campo pleiteia a rescisão, nos têrmos do art. 
'. , ~o Decret? !1 ·. 19.398, d~ 1 ~ de novembro de 1930 (Lei Orgânica do 
Governo Prov:sono da Repubh ca), do contrato feito pela dita Prefeitura 
~om. o s~. Jo~e ~rne to K_omel , e referente ao fornecimento de luz para 
1lummaçao publica e particular e fornecimento de eneroia elétrica à mes-
n:a cidade; con_siderando que os males pelo sr. prefeito atribuídos ao 
d_Ito contrat~ sao, em síntese, a insuficiência da energia elétrica produ-
zida pela uzrna do contratante, fato a que atribue o Prefeito a falta do 
construções na cidade, a impossibilidade de novas indústrias, o aniqui-
la'?ento do progresso local, etc.; considerando que no referido contrato 
eXJs~em cláusulas gar~ntidoras do ~; direi tos das duas partes contratantes 
e c~a~s.ulas capazes de ~ssegurar a sua fiel execução pelos meios legais 
ordm~n?s, entre as qua1s a que impõe a obrigação do concessionário 
s~b~t~tmr dentro d~ deter.m.iT,Iado ~razo, a ~nstalação hidro-elétrica pro-
VISOna por uma usma dehmhva, fe1ta de acordo com a técnica e de for-
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ça nunca inferior a 80 KW.; considerando que não se encontra o contra-
to em aprêço na situação dos contratos que são por si mesmos, inde-
pendente de qualquer execução, imorais ou prejudiciais ao iuterêsse pú~ 
blico, mas não dos contratos que se tornam prejudiciais pela fal•a de fiel 
cum primento de suas cláusulas; considerando que, nessas condições, não 
se trata de caso de rescisão por ato do Govêrno, mas im pelos meios le-
gais ordi nários , - delibera o Conselho Consultivo do Estado negar sua 
aquiescência à referida pretensão da Prefeitura de Abre Campo. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais em Belo-
Horizonte, 20 de Janeiro de 1934 . -- Socrates Alvim, relator. 

O parecer é aprovado e, em seguida, assignado por todos os srs . 
Conselheiros presentes, sendo também votos vencedores os dos srs. Ju-
lio Soares e Socrates Alvim. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Secretário do Interior. 

O S r. Werna Maga lhães apresenta também o seg inte 

Parecer n. 272 
Inclu,são de verba n o orçamento p tra a tender rt despesa.' impre-

vistas 
(PEÇA N. 294) 

O Canselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, a que fo i pre-
sente uma proposta da autoria do sr. conselheiro Oliveira Andrade, no 
sentido de sugerir-se ao Oovêrno do Estado, a inclusão no orçamento 
da despesa, de uma verba especial para fazer face às despesas que sur-
jam no correr do exercício financeiro de adicionais correspondentes ao 
tempo de serviço de funcionários públicos, assim como de aposentado-
rias concedidas. 

Considerando que processos dessa natureza são encaminhado , fre-
qüentemente, ao conhecimento do Conselho, para a davida autorização 
da abertura de créditos especiais; 

Considerando que por fôrça do decreto federal 20.348, art. 13. pa-
rágrafo 1.0

, o Consel :1o não pode opinar pela abertura de créditos sem 
que se verifique saldo disponível da receita arrecadada sôbre a orçada ; 

Considerando que na maioria dos casos, essa verificação, não será 
possível no correr do período financeiro, porque a arrecadação se faz 
durante todo o exercício, e o saldo ou cdeficit" , em geral só se pode 
apurar depois do mesmo encerrado ; e finalmente para que os funcioná-
rios beneficiados, não se tornem privados das vantagens que lhe con-
fere a lei, logo que completem o tempo de serviço exigido; 

Resolve: 
Aprovar a proposta para que se sugira ao exmo. sr. Interventor fe-

deral do Estado, a providência da inclusão no orçamento de uma ver-
ba, sob a rubrica «Adicionais e Aposentadorias " destinada ao paga-
mento de adicionais da lei 425, de 1906, e das aposentadorias concedi-
das no exercício financeiro, tendo por base, a média dos réditos auto-
rizados para aqueles fins nos três últimos anos. 
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Sala das Sessões, 20 de Janeiro de 1934.- Werna Magalhães, re-
lator. - q paracer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselhetros presentes, sendo também votos vencedores os srs. Julio 
Soares e Sebastião Lima. 

Segunda parte da ordem do dia 
Votação da peça n. 293 

O Sr .. Presidente:-:-: an~ncia que ~e vai repetir a votação 
da peça n_u~e!o . 293 (Modlficaçao de dtspositivos do Regulamento de 
Ensmo Pnmano). por se ter verificado empate na sessão anterior quanto 
a uma parte do parecer do relator e uma emenda substitutiva à mes-
ma proposta pelo sr. Conselheiro Oliveira Andrade. 

O Sr. Soerates Alvim -Pela ordem, sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra, pela ordem, o sr. Conselhei-

ro Socrates Alvim. 
O S~. SOCRATES ~VIM: - Sr. Presidente, não se achando pre-

se~tes duis srs. conse~heiros que tomaram parte na discussão da peça 
n. ~93 ~ que talv~z runda compareçam aos trabalhos de hoje, conforme 
dec~arei n_o expediente, peço a v. excia. consultar à Casa se consente 
na mversao da ordem do dia, de modo que a votação definitiva da 
!fiesma peça se faça ~m último lugar, proporcionando-se, assim, ense-
JO a.o~ nossos do~s Ilustres colegas, momentâneamente ausentes, de 
partictparem tambem dessa votação. 

Conmltada a Casa, é aprovado o requerimento. 
Cre'dito d e .'}9.959:211$600 

(PEÇA N. 299) 
E' anunciada a discussão da peça n. 299, sendo dada a palavra 

ao sr. Socrates Alvim, que procede á leitura do seguinte 

Relatório 
• + _Pelo ofício_ n. 291, de 5 do corrente mês, solicita o sr. Secretário 
m.ermo. das Ft_?anças, dr. Carlos Luz, o pronunciamento do Conselho 
Con_sultiv?. do Estado sôbre o decreto estadual cuja minuta acompanha 
o ~~~o oficio, fazendo parte desta peça, e se refere á abertura de um 
cre~lto especi~l na impor~â_ncia de 39.959:211$600, destinado á regulari-
z~ç~~ da es~nta e contabthdade do Estado, diante das despesas extraor-
d~n~r~as, mmto exc~~entes ás dotaçõe~ orçamentárias, despesas extraor-
dmanas, que se venhcaram nos exerc1cios de 1930, 1931 e 1932. 

Essas despzsas assim se dividem pelas diversas Secretarias do Es-
tado: 

1)-Secretaria do Interior, inclusive 2.261:711$900 da antiga Secre-
taria da Segurança, 23.593:430$900. 

2) Secretaria das Finanças, 11.329:264$100. 
3) Secretaria da Agricultura 7 5.036:516$600. 
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Total, 39.959:211$600. 
Trata-se, como se verifica das informações prestadas pela Diretoria 

da Contabilidade da Secretaria das Finanças, de uma providência visan-
do a regularização ou legalização da situação de fato existente em face 
de despesas extraordinárias, excedentes ás dotações orçamentárias, des-
pesas feitas e pagas pelo Govêrno, sem a necessária au torização legal. 

O decreto cuja minuta acompanha o ofício do sr. Secretário das 
Finanças, vem. assim, dar forma legal a uma situação de fato já exis-
tente, dêsse modo se regularizando a contabilidade e a escrituração ofi-
cial do Estado, como é mistér se faça. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Werna Magalhães, 
1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 16 de janeiro de 1934.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 
O Sr. Soersies 1Uvim:-Sr. Presidente, meu çarecer é pela 

aquiescência do Conselho á abertura do crédito constante da peça em 
debate. De semelhante procedimento não r.dvirá para o Estado nenhum 
inconvenienL, nem compromissos novos nem despesas, porquanto o 
processo apenas dá fórmula legal a uma situação já existente. 

Svu de parecer, pois, que o Conselho aprove a minuta de decreto 
apresentada, dando assim sua aquiescência á abertura de referido cré-
dito. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Consulto ao nóbre relator se a aber-
tura do crédito é apenas referente a despesas já pagas? 

O SR. SOCRATES ALVll\1:--Sim senhor. Trata-se de um fato con-
sumado. Do processo consta uma relação do sr. Diretor da Contabili-
dade contendo todas as de pesas. Esse quadro elucida a questão e mostra 
as verbas em que houve excesso de despesas. Trata-se, apenas, de re-
gularizar o que de fato existe, porque as despesas foram feitas, pagas e 
liquidadas. Como, entretanto, foram pngas sem autorização legal, é pre-
ciso que êsse pagamento sej~ regularizado, pelo crédito especial cuja 
abertura depende do pronunciamento do Conselho Consultivo. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Está nas atribuições do Conselho re-
solver isso? 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Perfeitamente. 
O SR. ABILIO MACHADO:-J á existia o Conselho quando foram 

feitas essas despesas? 
O SR. SOCRA TES AL VIM:-Apenas quanto á parte delas, pois que 

se referem aos exercícios de 1930, 1931 e 1932. Como os srs conse-
lheiros sabem, as despesas relativas ao exercício de 1930 referem-se 
ainda ao período constitucional, anterior á Revolução de Outubro dêsse 
ano. As que se referem ao exercício de 1931, pertencem a época an-
terior á existência do nosso Conselho Consultivo. Finalmente, as des-
pesas de 1932 são já do tempo do Conselho, isto é, estão compreen-
didas no regime do Código dos Interventores. 

(Muito bem! M~uito bem!) 
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Discussão 
- Em discussão o parecer. 
O Sr. Wer n a Magalhães :-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:-:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. WERNA MAGALHAES:-Justifico o meu voto favoravel á 

medida solicitada, certo de haver da parte do novo Govêrno do Estado 
o empenho louvavel em resolver a dívida flutuante dos diversos depar-
tamentos da administração pública. E na falta de outro recurso, e 
justifica a abertura do crédito para a devida regularização das contas 
que v 3m de longa data . 

Não seria possível ao Conselho proceder ao exame detalhado de 
todas as espesas, mesmo porque outra são as suas atribuições. 

O que se torna necessário é que o Govêrno, se empenhe tambem 
em atuar dentro dos limites do Código dos Interventores, prestigiando a 
lei que exige a consulta prévia ao Conselho sôbre a oportunidade de 
despesa extra-on:amentárias. 

O meu voto favoravel, em virtude das condições especiais do pro-
ces. 0, Hão encerra sómente o apôio á medida que se tem em vista, mas 
também a confiança no honrado Sr. Interventor Federal no sentido de 
manter a integridade do dec. n. 20.348, lei básica do Estados no pe-
ríodo que atrave samos. 

(Mu'do bem! Muito bem!) 
O Sr. Oliveira Andrade:-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Continuo a pensar, sr. Presidente 

que não podemos opinar pela abertura de créditos extraordinários, su~ 
plemeutares ou especiaes sem •que haja saldo da receita arrecadada sô~ 
bre a receita orçada, que o comporte . Tenho sido. nêste ponto, voto 
isolado no Conselho, e continuarei a sê-lo, caso os novos conselheiros ul~ 
timamente empossaâos não me dém razão, ou não tragam algum argu-
mento novo que me convença do êrro em que estou. Até aqui, ao texto 
da lei que invoco em favor da tése que defendo, só tenho visto opôr 
a praxe s~guida pelo Conselho, como se a praxe pudess prevalecer 
contra a lei, ou nao devêsse ser abandonada quando se verifica se sêr 
oposta a ela. 

O _Dec:.. n. 20.34~ •. de 29 de agôsto de 1931, geralmente conhecido pela 
denommaçao de Cod1go dos Interventores, estabelece, no seu art. 13, 
os precejtos a segu!r pela administração dos Estados e dos Municípios, 
e entre esses preceitos encontra-se, logo no n. 1, o seguinte: 

«Os créditos extraordinários, suplementares ou especiais não deve~ 
rã o exeder ao saldo da receita arrecadadas~ bre a receita orçada ,. . Des-
sa disposição resulta clara e insofismavelmente que a existência de sal~ 
do da receita arrecadada sôbre a receita orçada é condição essencial 
para abertura de crédito extraordinário, suplementar ou especial. Um 
depende do outro, como a parte depende do todo. Com êste preceito 
quis o legislador obrigar os Interventores e Prefeitos a realizar o equi~ 
líbrio orçamentário (causa que lhes é especialmente recomendada no 

, 
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final dessa mesma disposição) e impedir que facilmente pudessem gas~ 
tar além das fôrças tributárias locais. 

E se é isto o 9ue dispõe o Codigo dos Interventores, é claro que 
o Conselho Consulhvo a quem compete zelar pela sua fiel observância 
(art. 8. 0 letra e) não pode opinar pela abertura de créditos extraordi-
nários, suplementare ou especiais fóra des as circunstâncias. Com rela-
•ão a saldo os papeis da peça ora em discussão guardam o mais ab-
soluto e religioso silêncio, prova mais evidente de que nenhum saldo 
existe pelo qual possa correr o crédito a se abrir. 

Quando, porém, nã~ ~ouvesse êsse grande e decisivo motivo legal 
para opinar contra o credito de que se trata, eu ainda seria contra êle 
pa ra evitar que o Conselho coparticipe da responsabilidade da vultosa 
despesa de trinta e nove mil e novecentos e tantos contos sem ao 
menos saber em que serviços foram êles gastos e quais o 'credores 
dessa consideravel quantia. 

Ao Conselho se diz apenas que êsse dinheiro é para pagar servi-
ços feitos fóra das dotações orçamentárias pelos diversos Secretários do 
Esta~o nos anos de 1930, 1931 e 1932, o que me parece muito pouco 
e mmto vago para que o Conselho assuma a responsabilidade de tão 
grande despesa. Penso, pois, que o Conselho deve opinar contra a aber-
tura do crédito, ficando salvo ao gov- rno abri-lo sob ua exclusiva res-
ponsabilidade com dispensa do Govêrno Provisório, nos termos do art. 
25 do Codigo dos Interventores. 

(Muito bem! Mui/o bem I) 
O Sr. MIDto n ~ampos-Sendo eu um dos novos membros do 

Conselho, apresso-me em dar minha opinião, que está de acôrdo com 
a do sr. conselheiro Oliveira Andrade. 

A argumentação de s. exc. é irrespondivel. 
Efetivamente a proibição constante do Codigo dos Interventores é 

taxativa: onde não há saldos não se pode abrir créditos especiais e 
onde. ~ proibição é rigorosa creio que o Conselho também não poderá 
transigH com ela, tomando uma deliberação que não está na letra e 
nem no espírito do Codigo. 

Acredito que a lei não seja boa, porque de fato atualmente não se 
consegue orçamento com saldo (Muito bem!) e o maximo que se pode 
conseguir é o equilíbrio nos orçamentos, o que levaria sempre o Govêr-
no a atender às despesas extraordinárias por meio dos créditos extra-
ordinários. 

Mesmo, porém, não sendo boa a lei, dela não nos podemas afastar. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- E o Govêrno tem recurso para re-

solver o caso. 
O SR. MILTON CAMPOS- O que o Govêrno poderia fazer é lan-

çar mão de um outro dispositivo do Codigo dos Interventores, o qual-
no seu artigo 25, determina o seguinte (lê): . 

cEm casos extraordinários, mediante representação do Interventor, 
o Govêrno Provisório poderá dispensar ou suspender, especificadamen-
te e por tempo determinado, em relação ao Estado ou município, qual~ 
quer das restrições ou determinações deste decreto •. 
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. Ç_rei~ que o Gov~rno, lançando mão deste recurso, conseguirá uma 
COl1Ctuaçao entre_ o~ mter~sses da administração e o cumprimento do 
noss_o. deve~. Nao e preciso, portanto, que transijamos, de vez que a 
admm1 ~açao po~e. fazer ~e: ao Go~êrno Provisório que precisa da 
aprovaçao dos creditas solicitados, af1m de ser regularizada a escrita 
do Tesouro. 

O~ que nã? _acho, porém, razoavel é que concordemos com a abeí·-
tura desses credltos. 

Por êsses f~ndam_en~os, mais uma vez sigo a lição do egregio mes-
t:e. sr. conselheuo Ohve1ra Andrade, o qual, n8ste Conselho vem con-
firmando a _sua reputaçiio g~e grangeou no Tribunal da Relação, de 
grande magistrado e de rehlmeo aplicador da lei. 

(.M uíto bem I l'II uíto bem !) 
O Sr. So erat ell9 1Uvim- Peço a palavra. 
O SR. MfL TON CAMPOS - Te:n a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. _SÇ>CRATES AL VIM - Começo pedindo licença à Casa para 

ler a expos1çao que acompanha a peça em debate. E' a seguinte (lê): 
Secretaria da Aoricu/tura: 

Exce~s~ ele despesa em 1930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 285:913$800 
ReqUJstções escrituradas como restos a pagar em 

1931 , sem prévia inscrição. . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 750;602$800 

Secretaria das Finanj.'as : 
Excesso de despesa em 1930 . . 
Excesso de despesa em 1931. .".": ." · ·.· ::~ ·::::: • . 
Despesas do dec. 9. 766- de 1932 . ......... .. .. . 
Despesas do dec. 9.766-1932 
R. P . sem inscri ção prévia .. .":: : .' .': .' :::.::: · · • · ·. 
Despesa a ser recrularizada por créd ito especial 

Impr~~s~ 95ii;i~Í: :: : :: : : ~:: ~ ·. ·: .' .. ." .::: .' .".'. :_ ~ :::: 

Secretaria do l ut :!rior: 
Excesso de despesa de 1930 .. ........••• •••.... 
Excesso de despesa de 1931. . . . . . . .. .. . . ...... . 
E:lcesso de despesa de 1932 ..... . .. . . . .... .... . . 
Pagamento por cheque por cantil do decreto . • . . 

10.644 a ser revigorado ... ..... .... . ... .. .. . 

Secretaria da Segurança : 

5 . 036:51 6$600 

2 . 075:657$00 
2 . 61 0:623S3v0 

16:442$800 
15 !·314$400 

512$000 

6. 190:562$300 
231 :252$300 

11. 329:2fi4S 1 o o 

2 . 290:739$900 
9.194:76 /$100 
8 . 800:0Jü$~00 

386:212$000 

21.331:719 000 

Excesso de de pesa em 1930... . .... . .. .. . . . . . 2 .261:711$900 

39 . 959:211 $600 
Devo lembrar aos nobres conselheiros que em reara eAsses ·d· 

t t d. ~ . - • 5 c: , cre I-
o~ ex .raor manos sao abertos em importância aproximada apenas 

Nao podem . corre~ponder ao mo~tante ~:x:ato das despesas, porque es~ 
tas sao mmtas vezes de valor ImprevJsJvel superior ou infe · 
calculos feitos. ' n or aus 
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De acôrdo com o sistema de escrituração adotado no Estado, a 
despesas não pagas por excedentes aos respectivos créditos, passam 
para o exercício seguinte, escrituradas como «restos a pagar» , a espe-
ra de novos créditos extraordinários ou especiais com cujos recursos 
possam ser liquidadas· 

Acontece, entretanto, que a escrita oficial anda atrazada, devido à 
anormalidade da situação nestes últimos tempos Basta pensar que 
desde 1929 não eram publicados os Relatórios da Secretaria das Fi-
nanças . Só recentemente foi posto em circulação o Relatório referente 
aos anos de 1930, 1931 e 1332, organizado pelo dr. José Bernardino. 
Nêsse volume se encontram referências às verbas constantes desta 
peça, as quais figuram, juntamente com outras, no balanço, como im-
portâncías em poder de responsáveis diversos, à falta justamente da 
legalização que se procura agora completar. 

De 1929 a esta parte, todos os orçamentos têm sido excedidos por 
despesas extraordinárias imprevisíveis e vultosas. Como não seria justo 
ficassem os credores do Estado à espera de pagamento de suas contas 
anos a fio e porque dispusesse, naturalmente, o Govêrno de recursos, 
também extraordinários, cuja origem não consta das informações que 
acompanham a peça, entendeu de pagar essas contas com êsses re-
cursos. As agitações de cada momento e o atrazo da escrituração de-
vem ser respons:í.veis pela demora havida na prestação de contas. Sà 
agora poude o Govêrno submeter ê.::se pedido de abertura de crédito 
ao pronunciameto do Conselho Consultivo. 

Relativamente à primeira parte das alegações do nobre conselhei-
ro ~r. Oliveira Andrade, estou de acôrdo com s. exc., cujo ponto de 
v i ta, rigorosamente legalista, todos conhecemos. Peço licença, entre-
tanto, para ponderar-lhe que não se trata de abertura de crédito para 
pagamento de de pesas feitas e não solvidas, caso em que justificados 
seriam seus escrúpulos. O que se procura é a regularização de urna si-
tuação que, de fato, já existe. 

O Govfi rno, com o crédito especial de que estamos tratando, não 
vai pagar despesas, nem assumir compromissos, emitindo apólices, etc. 
Essas despEsas já foram pagas, como declara em seu oficio o sr. Secre-
tário interino das Finanças e declara em suas informações o sr. diretor 
da Contabilidade dessa Secretaria de Estado. 

Acha o nobre conselheiro que nem assim devemos atender ao pe-
dido do Govêrno, porquanto existe o recurso constante do artigo 25 do 
Código dos Interventores, de aprovação dêsses dispêndios por decreto 
do Govêrno Provisorio da Repút lica. Entendo, entretanto, que o Con-
selho pode resolver por si mesmo a questão, dispensando o Estado de 
ir pleitear tal medida lá fóra. Não houve tempo para submeter ante-
riormente ao Conselho o exame da questão, pelas razões já expostas. 
Divergindo do voto do honrado colega, peço licença a s. exc. para 
lembrar-lhe que nem sempre é possível o cumprimento rigoroso da lei. 
Infelizmente assim acontece muitas vezes. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Não podemos transigir com a lei. 
Quem pode transigir é o Govêrno Provisório. 
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O SR. ABILIO MACHADO- f.;' n ,, d 1· -embaraços ao _., ê ~ ·•1 a nossa e 1beraçao vai criar 
resolução d c:S~~ rno porque mesmo dentro da lei há recursos para 

rosa.O SR. MILTON CAMPOS-O embaraço provém da lei que é rigo-

C? SR.. ~OCRATES ALVIM-Mesmo assim 
deve _translgJr e dar sua aquie cência à m· t • acho que o Conselho 
remetida. mu a do decreto que nos foi 

(Muito bem I Muito bem!) 
O Sr . Milt on Campos O t d · 

so di tinto colega sr. Socrates Alvirf:o;o~e ed VJ~t~ suste~tado pelo nos-
temo o escrúpulo d · · t • e a o , ser justo. Mas nós 
repetí-la (lê): e JUns as porque a pro"ibição é clara. Vale a pena 

_ •As de~p~sa autorizadas nas leis orçamentárias ou resul-
~~~ e~ de ~red1tos extr_aordin~rios, suplementares ou especiais 
. ever~~ exceder a receita ordinária orçada para 0 exerci~ 

~10 . ~s creditas extraordinários, suplementares ou especiais não 
e_verao exceder aos saldos da receita arrecadada sôbre ~ re-

ce1ta orçada. 9s Interventores e prefeitos se empenharão 
t~nto, em reahzar o equilíbrio orçamentário (artigo 13, n: ~)~~ 

Acred1to que o qu tenha determinad t · · · 
nesses ?a os de votação de créditos, seja oo atafgnJ~gê~cia do ConsCelho, 
selho cnar embaraços à administração. Por isso p naot quetrer o_ .. ~n-

Mas 0 n b Ih . , enso, em rans1g100 
ba de mostra~ ~~n~oons:t. euo,dsrt. de_sem_?argado~ Oliveira Andrade, aca: 

_ . • e as e crmmaçoes legai que o Govêrn t 

;~ ~a:ês;n~e~or~~~ó~~;~~s:r é ~~s~ t~~~~~ê~/í~ic~d ec~~~e1~gd:e~r~~~rg1~ 
nos, que somos fipenas · um óraão consultivo ' 

O SR. ABILIO MACHADO-E t o . · . 
tunidade legal Só se r r s amos sendo ouvidos fora da opor-
~~~~a destin~da. Não ~~cap~~e d1!~::~e~~~s u~a ~~~~~~ç2~ ~f~i~~t! 
. .o SR. dANNIBAL GONTIJO - Mas o Código não prevê incidentes tguaJs aos e que nos ocupamos? 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Prevê sim senhor 
O SR. MILTON CAMPOS-Tenho p~rém d'fi ld d 

~e~o e~c~~~u~oe ~~ ~~~~!fg'. embora objcuro ~nàC?_ ~;~ia~o=) ~~a~~~~~n~ 
dos Interventores. Ir no caso a aplicaçao do artigo 13, do Cod. 

. 8. ~~ ·: ~~f~J!iS At~J~:a~e~~oel~· está pago e liqui~ado . 
~esc;~~;~o d~ ~~~~~~n~ro~f;~ri~ ~~~~~~aa:~:~:g~ec~~:alod~ ~i~~~~g.0 ae 
Govêrno. m guma para o 

O SR. MlLTON CAMPOS-E fi · · · O SR OLIVEIRA ANDRADEu Eco com a mmha prehmmar . .. 
d · - ste também é o me t esde que entrei para êste Conselho. u argume~ o 
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O SR. SOCRATES ALVIM-V. excia. tem sido sempre coerente em; 
todos os seus atos, entretanto, no presente caso, a responsabilidade do 
Conselho é apenas teorica ou virtual. Não existe, de fato, porque não 
se vai fazer pagamento algum, nem assumir responsabilidade de outra 
o rdem, segundo declara o sr. Secretário das Finanças. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Então porque vamos assumir a res-
ponsabilidade da despesa? 

O SR. SOCRATES ALVIM-Nos termos do meu relatório, vê-se 
perfeitamente que não vamos assumir respon abilidade alguma . O com-
promisso é todo condicional. Concedemos o crédito nos termos da ex-
posiçfio que recebemos. Se essa exposição não fôr verdadeira, cipso 
facto • , fica sem valor a nossa aprovação. 

O SR. MILTON CAMPOS-Acredito que a disposição constante do 
Cod. dos Interventores, relativamente à abertura de créd\tos, é cabal, 
minuciosa e decisiva. Não podemos concedê-los desde que não haja 
saldos. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Esses créditos extraordinários são aber-
tos justamente quando não há mais saldos nas verbas especificadas. 
Ninguém pode administrar sem créditos extraordinários, seja no domí-
nio da administração pública ou dos negócios particulares. E' uma con-
tingência das leis naturais que impedem o homem de prever com ri-
gor o que será o dia de amanhã. 

O SR. MILTON CAMPOS- Mas o artigo 25 do Cod. dos Interven-
tores dá faculdade ao Guvêrno do Estado para pedir e obter a conces-
ão de que cogita a peça em debate. 

Ora, se assim é, solicitada essa concessão, os negócios do Estado 
marchariam como até agora, continuariam às mil maravilhas, até a re-
solução final do caso. 

Seria muito facil ao representante do Govêrno Federal em Minas 
obter a concessão para que se regula ize a escrita do Tesouro e isso 
devido aos faceis meios de comunicação de que dispomos hoje. Por 
êsse lado nilo haveria atrazo. 

O SR. SOCRA TES AL VIM- O meu parecer é mais prático. Conti-
nuo no meu ponto de vista e declaro que o meu voto é para que o 
Conselho dê sua aquiescência ao pedido de abertura do crédito cons-
tante da peça de que nos ocupamos. 

O SR. MILTON CAMPOS-Vamos então passar à votação. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Mantenho o meu voto . 
O SR. ANNIBAL GONTIJO -Acompanho v. excia. 
O SR. OLIVEIRA Al'IDRADE-Voto contra o parecer. Sou de opi-

nião que o Conselho opine pela não abertura do crédito ... . 
O SR. MILTON CAMPOS-Sugerindo ao Govêrno a aplicação do 

art. 25. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE-... ficando salvo ao Govêrno o di-

reito de recorrer ao dispositivo do art. 25 do Cod. dos Interventores. 
O SR. WERNA MAGALHÃES-Desde que existe o recurso lem-

brado pelo conselheiro Oliveira Andrade, reformo o meu voto, estand·J 
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de acôrdo com a conclusão de s. excia., mantendo, porém, as suges-
tões que fiz. 

O SR. ABILIO MACHADO--Voto com o sr. desembargador An-
drade. 

Rejeitado o parecer do relator, é adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opiná contra a abertura do crédito em virtude do dis-

posto no art. 13, n. 1, do Cód. dos Interventores, sugerindo ao Govêrno, 
como meio de resolver o caso, a aplicação do artigo 25 do Cód. dos In-
terventores. 

--Tendo sido vencido o relator, fica designado para redigir o parecer 
final o sr. Werna Magalhães, 1.0 revisor. 

Isenção de impostos pleiteada pelo Cent'ro dos Chauffeurs 

(PEÇA N. 301) 
Anunciada a discussão da peça n. 301, é dada a palavra ao sr. con-

selheiro Oliveira Andrade, que procede á leitura do seguinte 

Relato'rio 
O Centro dos Chauffeurs de Belo-Horizonte obteve da Prefeitura' 

em 1924, a título gratuito, para a construção da sua séde social, o lote 
n. 23, do quarteirão 12, da 2.a secção urbana (rua dos Tamóios), assu-
mindo o compromisso de pagar os impostos das leis ns. 137 e 310, da 
Prefeitura, afim de conservar o lote sem edificação, depois de findo o 
prazo marcado para esta, q'ue era de um ano. 

Depois de ter pago êsses impostos durante alguns anos, vem o re-
ferido Centro, em 1933, sob o fundamento de que o terreno não se 
presta para edificação sem grandes obras de aterro da alçada da Prefei-
tura, com o pedido de isenção dêsses impostos, até que a Prefeitura 
se resolva a fazer o aterro e o local se torne apto para receber 
construção 

Prc'cessado este pedido na Prefeitura, foi êle indeferido pelo Prefei-
to em 8 de junho do ano passado, em vista dos pareceres colhidos no 
processo e segundo os quais o aterro de que se trata, não era da alçada 
da Prefeitura, mas, sim, dos proprietários dos terrenos. 

Em 20 do mesmo mês de junho, voltou o Centro com o requerimen-
to de fls. em que, alegando não ter o Prefeito competência para conceder 
a isenção de que se trata, pediu que fôsse o processo remetido a êste 
Conselho, afim de se pronunciar { le acê rca de sua justa pretenção. 

Com o ofício de 11 do corrente, do sr. Secretário da Prefeitura, 
foram remetidos ao Conselho, em nome do sr. Prefeito, os papeis relativos 
á dita isenção, devidamente informados, como consta e se vê dêste pro-
cesso. · 

Assim relatados, ao sr conselheiro Socrates Alvim, 1.0 revisor. 
Belo-Horiwnte, 15 de janeiro de 1934.-0liveira Andrade, relator. 
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Parecer 
O Sr. Oliveira Andrade:- O meu parecer é que se devol-

vam os papeis desta peça á Prefeitura, visto não haver matéria alguma 
procedente, ou em es~udo que reclame o parecer do Conselho. 

Trata-se de um pedido de isenção de imposto que foi devidamente 
processado na Prefeitura desta cidade e que teve despac~<? defini_tivo ~o 
Prefeito, em 8 de junho do ano pãssado (1933), denegatono da 1sençao 
solicitada. 

O processo da Prefeitura aqui veiu ter a pedido da parte que en-
tende ser dêste Conselho a competência para deferir ou indeferir a sua 
pretensão, e não do Prefeito como se vê no r~ferido_ despacho. 

Ha, porém, manifesto engano neste conceito, pms que nem tem o 
Conselho qualquer atribuição decisória, nem falece ao Prefeito competên-
cia para resolver o caso. 

Simples órgão consultivo, a m1ssao do Conselho é apenas dizer 
sôbre a legalidade ou conveniência das medidas submetidas ao seu exa-
me, esclarecendo a respeito o govêrno do Estado, ou do município, de 
modo que possam eles resolver com perfeito conhecimento de causa e 
não lhes escape o exame da questão por todos os prismas possíveis. 
Quanto ao prefeito, desde que êle, por fôrça da lei orgânica do Govêr-
no Provisório (decreto 19.398, <..e 11 de novembro de 1930, artigo_ 11, 
parágrafo 4.0 ), concentra em si todas as atribuições dos poderes legisla-
tivo e executivo 1o município, claro é que não se lhe póde negar com-
petência para decidir todos os assuntos municipais, só tendo para revi-
sor dos seus atos o interventor federal que poderá, por fôrça da mesma 
lei, acima referida, revogá-los ou modificá-los. 

E' verdade que no processo administrativo da Prefeitura não foi 
ouvido êste Conselho e que o despacho do Prefeito foi pr Jferido sem 
sua audiência; mas, no caso, essa audiência não era necessária, porque 
a isenção pedida não foi concedida. . 

O que o Código dos Interventores (artigo 10, letra g), veda ou prm-
be aos interventores federais ou prefeitos municipais, é que concedam 
isenção de iinpostos, sem prévia audiência do Conselho Consultivo; mas 
para derrogação dessa isenção tal audiência não se faz necessária, por-
que o interêsse do fisco não corre risco algum. 

A decisão do Prefeito, pois, é valida e legal e só pelo Interventor 
Federal, mediante recurso, poderia ser revogada ou modificada. 

E, assim sendo, nada mais tem o Conselho a dizer neste processo. 
O SR. MILTON CAMPOS :-0 Centro dos ChauHeurs dirigiu-se di-

retamente ao Conselho 7 
O SR. OLIVEIRA~ ANDRADE: -Ao Prefeito e s. exc. indeferiu o 

pedido em vista das informações que lhe chegaram ás mãos. Depois 
dêsse despacho de indeferimento, o Centro voltou novamente, dizendo 
que o . Prefeito não tinha competência para proferir semelhante deci~ão, 
pedindo, por isso, que o processo fôsse enviado ao Conselho Consultivo, 
para que êste se pronunciasse sôbre a sua pretensão. 

O SR. ANNIBAL GONTUO: - O Prefeito só teria de ouvir o Con-
selho se quisesse deferir, 
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O SR. MILTON CAMPOS:- Então o Prefeito não pediu a opinião 
do Con elho? · 

O SR. LIVEIRA ANDRADE :-Não; a parte é que solicitou que 
fôsse ouvido o Conselho. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: - Mesmo porque para indeferir não 
precisava pedir o parecer desta Casa. 

O SR. SOCRATES ALVIM. -Na qualidade de 1.0 revi sor, estou 
de pleno acordo com o parecer do relator, uma vez que se esclareceu 
a última parte da questão sôbre a qual tive ensejo de solicitar, em 
aparte, esclarecimentos ao sr. conselheiro relator. 

Se o Prefeito nos consultasse a respeito, eu estaria então de :1côrdo 
em que entrassemos no mérito da questão, 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Aproveito o ensejo para ler os dois 
requerimentos do Centro dos Chauffeurs. São os seguintes : 

«Exmo. sr. Prefeito de Belo-Horizonte. 
Por concessão dessa Prefeitura, o Centro dos Chauffeurs 

de Belo-Horizonte é proprietário do lote 23, do quarteirão 12, 
da 2.a urbana (rua Tamóios), e de anos a esta parte vem pa-
gando um imposto especial por não estar edificado o prédio. 

Entretanto, sem grandes obras de aterros, da ai ada da 
própria Prefeitura, dado o seu vulto e a sua extensão, pois no 
local existe um paul no antigo leito do córrego do Leitão, em 
grandes obras de aterro é impo sivel edificar naquele lote. 

Assim requer a v. exc. o exima de pagar tal imposto até 
que o local esteja apto para receber a construção. 

E. R. M. 
Belo-Horizonte, 31 de fevereiro de 1933. - Pelo Centro, 

Mauro Quei'roz, presidente ». 
«Exmo. sr. Prefeito de Belo-Horizonte. 
«O Centro de Chauffeurs de Belo-Horizonte requereu, em 

1.0 de fevereiro de 1933, a v. exc. a isenção do imposto que 
recai sôbre um terreno de sua propriedade, nesta Capital, à rua 
Tamóios. 

Os motivos do pedido são razoabilissimos, pois o reque-
re!1te está inhibido de edificar no terreno que é um paul, ainda 
não aterrado, pela Prefeitura. 

Entretanto, o requerente constatou que em face da orga-
nização municipal, não assiste a v. exc. competencia para con-
ceder isenção de impostos. 

Destarte pede a v. exc. se digne encaminhar o nrocesso 
com o pedido incluso ao douto Conselho Consultivo do Esta-
do, para que este se pronuncie acerca da justa pretensão. 

E. R. M. 
Belo-Horizonte, 20 de junho de 1933.- Pelo Centro, Mau-

ro Q'teiroz». 
O SR. SOCRATES AL VL\1- De fa to o Prefeito não podia isentar 

sem nvs consultar. 
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O SR. OLIVEIRA ANDRADE- E' este o meu parecer. 
(Muito bem! Mui to bem!) 
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Não havendo mais quem tome a palavra, é apr~vado o parecer, 
adotando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho devolve o processo por se tratar de um fato já decidido 

pelo Prefeito que é autoridade competente. 
Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Os pagamentos em ouro e os preços da Cia. Fôrça e 
Luz de Minas-Gerais 

(PEÇA N . 304) 
Finalmente, entra em discussão a peça n . 304, sôbre a qual o sr· 

Milton Campos apresenta o seguinte 

Re!atorio 
O decreto federal n. 23.501, de 27 de novembro de 1933, declarou 

nula de pleno direito qualquer estipulação de pagamento e;n ouro, ou 
em determinada espécie de moeda, ou por qualquer outro melO tendente 
a recusar ou restrimrir o curso do mil réis papel. 

Como o contrat~ entre o Estado e a Cia. Fôrça e Luz de Minas-Ge-
rais estipula preços variáveis em função do câmbio, conform~ o valor 
do dólar ouro americano, sôbre êle incidiu o decreto federal citado. 

Cuidou-se, então, de promover um reajustamento dos pre~o~ . Sôbre 
isso se dirigiu ao Prefeito da Capital o ~iscal d~ ~ontra to, ~o~~c1tando o 
pronunciamento do Advogado da Prefeitura. Fm est~ de optmao que se 
promovesse «um reajustamento de tarifas com os d1retor~s. ~a ompa-
nhia Fôrça e Luz, no sentido àe estabelecer, de modo defimtivo, n?vos 
preços para o fornecimento de luz e fôrça, de forma a atender aos mte-
resses do públi :;o e da Empresa Contratante • . Entretanto, como o esta-
belecimento de tabelas definitivas demanda estudos demorados e cons-
cienciosos, sugeriu que, à maneira do q e se fez ~10. I?o de ~aneiro, fir-
masse a Prefeitura com a Companhia, tabela prov1sona, medtante termo 
assinado pelas partes e aprovado por decreto do Interventor (fls. 5~6) . 

Por sua vez, e com o mesmo objetivo, dirigiu-se _a Companhia. a? 
Prefeito, propondo, como solução provisória até o reajustamento defin_I-
tivo, a majoração de 20 °/ o sôbre os preços básicos que a Companhia 
vinha cobrando (fls. 8-11 ). . 

Sobre essa proposta detidamente opinou o Fiscal (fls. 15-18), assim 
concluindo : 

cA minha primeira impre ão é que se deve seguir à risca _integral-
mente o decreto 23.501, isto é, que se determinass .... à Companhia cobrar 
$600 por KW de luz particular, $350 pelo de fôrça e $095 vela mê~ a 
luz pública. Se, porén, v. e~:cia. quiser aceitar alguma~ das alega~o~s 
da suplicante e se orientar pelo que se processa na CapJtal da Repubh-
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ca, baseado também numa parte do parecer do sr. Advogado da Prefei~ 
tura, será mais acertado mandar adotar os preços que vigoraram em 
novembro do ano passado•. 

O Prefeito preferiu o segundo alvitre, e, após entendimentos com 
~ Ç?mpan~ia, a esta propôs (ofício a fls . 21) fossem «adotados, até de~ 
fimtivo reaJustamento, os preços de taxas que vigoraram no mês de no~ 
vembro p. findo , ficando ressalvados a essa Companhla o direito de re-
ceber a diferença, se nesse reajustamento forem adotados preços mais 
elevados • . 

A Companhia respondeu aceitando a proposta {fls. 22), e o Prefeito, 
pelo ofício de 16 do corrente, pede. sôbre o caso o pronunciamento do 
Conselho . 

Assim relatado o processo, passo~o ao sr. conselheiro Abilio Ma~ 
chado, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 18 de janeiro de 1934.-Milton Carnpos, relator . 

Parecer 
O Sr. Milton Campos- Passo a proferir o meu voto. 
O que CLimpre verificar em primeiro lugar, a meu ver, é a conve-

niência ou não de se fazer o reajustamento provisório. A melhor solu~ 
ção seria sem dúvida o reajustamento definitivo, porque resolveria de 
vez o caso. Alega-se, porém, que êsse reajustamento demanda tempo, 
estudo detido, etc. e daí a necessidade de se fazer o reajustamento pro-
yisório. Parece-me realmente que essa necessidade existe e que o rea-
Justamento é sobretudo de interêsse do público, porque o consumidor 
não há de querer deixar que se acumulem as suas contas para depois 
tê-las de pagar de uma só vez (Apoiados). Aliás, foi êsse um dos con-
siderandos com que o Govêrno Federal fundamentou o decreto estabe-
lecendo o reajustamento das tarifas no Rio de Janeiro. 

Diz, com efeito, êsse considerando: 
«Considerando que se impõe a organização dessas tabelas no inte~ 

rêsse público e da própria concessionária, que ficariam prejudicados na 
sua economia, com o acúmulo de contas atrazadas, dependentes de es-
tudos complexos e demorados para a exata fixação dos preços », etc. 

E o Govêrno Federal baixou então o decreto fixando os preços. 
Aqui, isso se está fazendo por acôrdo, porque a Companhia não se re-
cusou a entrar em entendimento com a Prefeitura. Resta saber se êsse 
reajustamento provisório combinado convém ao interêsse público e se 
merece parecer favorável do Conselho. 

Do processo resulta que existe acôrdo do próprio Fiscal, do Advo· 
gado da Prefeitura e do Prefeito. 

A Companhia, a princípio, propôs cobrar as taxas de novembro, 
acrescidas de 20 o/ 0 • Foi impugnada essa proposta e feita à Companhia 
uma outra no sentido de serem cobradas as taxas de novembro sem 
majoração alguma. E acrescentou-se que ficaria salvo à Companhia o 
direito de mais tarde rehaver a diferença se no reajustamento definiti-
vo forem adotados preços mais elevados. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO- E se a diferença fôr para menos? 
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O SR. MILTON CAMPOS- Por enquanto, não se cuidou disso. 
Com a cobrança das taxas de novembro não haverá maiores onus 

para os consumidores porque de novembro até ,aqui a Companhia teria 
de fazer, cada mês, um aumento contratual e progressivo em suas ta-
xas. Assim, se não sobreviesse o decreto federal, as taxas de novem-
bro seriam elevadas em dezembro e progressivamente em janeiro, feve-
reiro, etc. Fixada, porém, a taxa de novembro, não haverá accréscimo 
de onus para os consumidores . 

A adoção da tabela de novembro parece-me uma solução justa, por-
que foi essa tabela que vigorou no último mês anterior ao decreto. En-
tretar1to, à falta de informações ou dados para calcular (eu, pelo menos, 
não tenho nenhuma base para isso) o valor exato das tarifas que resul-
tarão de reajustamento definitivo, deve-se admitir que êsse tanto pode-
rá ser maior como menor. Ora, se a companhia reclama para si, na hi-
pótese de ser maior o preço, o direito de rehaver o excedente, é natural 
que se ressalve para o consumidor o direito de rehaver tambem a dife-
rença se o preço for menor. 

O SR. ABILIO MACHADO - E' preciso que ambos corram 
risco. 

O SR. MILTON CAMPOS- Entendo, pois, que se deve dar pàrecer 
favoravel ao acôrdo feito, com êsse adendo que proponho, dirigindo-se 
tambem um apêlo ao Prefeito, para que não deixe perpetuar-se o provi-
sório. 

O SR. ABILIO MACHADO - Para que se não protele a solu-
ção. 

O SR. MILTON CAMPOS- Sim, porque a solução interessa a am· 
bas as partes 

A despeito da aprovação do ajuste provisório, o Conselho iará um 
apêlo ao Prefeito, afim de que acelere as demarches para o reajusta-
mento definitivo. 

E' êste o meu parecer. 
O SR. SOCRATES ALVIM- V. Excia. permite um aparte? 
O SR . MILTON CAIIlPOS- Com todo o prazer. 
O SR. SOCRATES ALVIM - Consulto a v . excia, se as taxas de 

novembro foram as mais baixas do ano. 
O SR. MILTON CAMPOS -Não sei. 
O SR. SOCRATES ALVIM- O caso é similar ao qu~se verificou no 

Rio Grande do Sul. Ali se resolveu que fossem cobradas as taxas de 
novembro, porque eram as mais baixas do ano, e fixou-se o prazo de 
três meses para a Companhia celebrar o acôrdo definitivo. Tenho aqui 
o número do cCorreio do Povo ", que traz as deliberações do Conselho 
Consultivo do Rio Grande do Sul a êsse respeito. O parecer da co-
missão era por que se concedesse o prazo de seis meses, mas em ple-
nario esse prazo ficou reduzido a três meses. 

O SR. MILTON CAMPOS - Não tenho informações a respeito dos 
preços de novembro entre nós, mas sou levado a crer que esses preços 
não podiam ser os mais baixos do ano, porque, contratualmente, a Com-
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panhia tinha o direito de, em cada mês, fazer um acréscimo em suas ta-
rifas. 

O SR. WERNA MAGALHÃES - Estava · aumentando $015 por KW 
mensalmente. 

O SR. MILTON CAMPOS - Não sobrevindo o decreto, continuaria 
ela aumentando os seus preços. 

O SR. WERNA MAGALHÃES- At ~ $600, que era o limite máxi-
mo. Estavamos p?ganào $550 e teríamos que pagar $600, endo a me-
tade em ouro. 

O SR. MILTON CAMPOS Estabelecido o preço de novembro, es-
taremos deixando de pagar os acrescimos que se verificariam se não hou-
vesse o reajustamento. Não haverá onus á população, pelo contrário · 

O SR. ABILIO MACHADO - O reajustamento provisório, já terá 
orno resultado evitar o acúmulo das contas, e futuramente não haverá 

prejuízo para a população, se se determinar preço menor, com o adendo 
lembrado pelo relator. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO - A pergunta do sr. conselheiro So-
crates Alvim, no sentido de procurar saber se as taxas de novembro fo-
ram as mais baixas do ano, é de todo procedente, porque ha no contra-
to uma cláusula determinando que o pagamento será fei to pelo valor do 
dolar e êste, que em junho valia dezeseis mil e tanto, já em novembro 
valia apenas a metade. Não seria, pois, de extranhar que as taxas de no-
vembro fossem as mais baixas do ano. 

O SR. MILTON CAMPOS - Com os elementos do processo e 
com os fundamentos que expus ao Conselho, eu concordei com a solu-
ção a que a Prefeitura chegou com a Companhia. Apenas julgo conve-
niente êsse adendo que proponho e que me parece de justiça para igua-
lar a situação dos consumidapes com a da Companhia (Muito bem ! 
Muitobeml) 

Discussão 
O Sr. Milton Campos- Está em discussão o parecer. Como 

vota a sr. conselheiro Abilio Machado ? 
O SR. ABILIO MACHADO - Concordo plenamente com o rela-

to r. 
O SR. WERNA MAGALHÃES -- Eu, igualmente. 
O Sr. Oliveira Andrade- Pela ordem, sr Presidente. 
O SR. MILTON CAMPOS- Tem a palavra pela ordem o sr. conse-

lheiro Oliveira Andrade. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Pedi a palavra pela ordem, sr. Pre-

sidente, para manifestar ao Conselho os motivos porque me julgo 
suspeito para tomar parte na discussão desta peça, nos termos do art. 
9. 0

, paragrafo 3.0
, do nosso Regimento. 

O advogado da Companhia fo rça e Luz de Minas-Gerais é o meu 
filho Odilon Campos Andrade, que tem dado todos os passos para a 
consecução dêsse acôrdo provisório. 

Em tais condições, eu me sinto u n pouco coagido para intervir no 
julgamento e, por isso, peço a v. excia. submeter êsse motivo ao Con-
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selho e espero que seja o mesmo julgado procedente, sendo eu dispen-
sado de pronunciar-me sôbre a peça em discussão . 

O Sr. Socrates Alvlm - Pela ordem, sr. Presidente. 
O SR. MILTON CAMPOS -Tem a palavra pela ordem o sr. conse-

lheiro Socrates Alvim. _ 
O SR. SOCRATES ALVIM - Sr. P residente, o Conselho conhece de 

sobra o elevado senso com que o nosso illustre e prezado compar.bei-
ro, sr . desembargador Oliveira Andrade, se tem conduzido nesta Casa, 
colocando sempre os superiores interesses públicos acima de Qi.latsqU'" r 
interesses particulares e, principalmente, acima de qualquer interêsse 
C} Ue por ventura s. ex . pudesse ter em qualquer questão sôbre a qual 
tenha de se manifestar . (Apoiados gerais. Muito bem!) 

O SR. MILTON CAMPOS - E' um dos seus fl orões de magis-
trado . 

O SR. SOCRATES ALVIM- E' um dos seus florões de magistra-
do e tambem de cidadão, que na vida privada sempre primou em se-
auir a mesma linha reta e ascensional de agir. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE - Muito obrigado a vv. exc . 
O SR. SOCRATES ALVIM - Acho, portanto, excessivos os escrupu-

lo de s. exc., e entendo que o Eeu parecer, as suas luzes, seriam úteis 
ao Conselho, não obstante a situação de parentesco que s. e. cia. tem 
com o ilustre e digno advogado da Companhia de Eletricidade. 

Meu voto, é, pois, por que o Con elho ponha . exc. á vontade, 
em se considerar iohibido de manifestéu-se no processo. (Apoiados ge-

raes . Mui to bem !) 
O §r. Milton Campos:- Diz o art. 9.0

, parftgrafo 3.0
, do Re-

gimen to: 
«Só mediante motivos declarados e reconhecidos procedentes pelo 

Conselho, poderã o os seus membros d<tr-se de suspeitos ou er con i-
derados tais • . 

Creio interpretar os sentimento~ da Casa, brilhantemente expostos 
pelo sr. Socrates Alvim, declarando que o Conselho nunca reconheceria 
mo1ivos de inhibição num colega tão proemjnente e probo como o sr. 
desembargador Oliveira Andrade (apoiado gera'is). 

Quaisquer que sejam as circunstâncias, o parecer de s. e_ cia. será 
sempre um parecer que esclarece, marcado, além di so, pela mais com-
pleta isenção. 

O SR. ABILIO MACHADO :-Muito bem. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Entretanto, o Conselho, embora reco-

nheça is o, deixará s. excia. à vontade para que acautele delicadezas 
pessoais. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE: - Isso não póde ficar na minha 
vontade. J,á aleguei suspeiçã o e o Conselho, de acôrdo com o Regi-
mento, deverá dizer se são ou não procedentes os motivos alzgados. Se 
o Conselho não reconhecer procedentes esses motivos, terei então de me 
pronunciar sôbre a peça em debate. 

(Consultada a Casa, esta não 'reconhece qualqner m otivo que 
in ibia o s1·. c .nselheiro Olivei?'a .Andrade de se manifestar sobre 
o processo ) . · · 
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O Sr. Oliveira Andrade:- Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Tem a palavra o sr. conselheiro Oli-

veira Andrade. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Sr. Presidente, à vista da delibe-

ração da Casa, devo declarar que estou de acôrdo com o parecer de v. 
excia., exceto no ponto em que estabelece que o direito de reversão ca-
berá tanto à Companhia como aos consumidores, no caso de diferença 
de preços entre o reajustamento provisório e o definitivo. 

Parece-me que semelhante restrição é justa para a Companhia, por-
que a Companhia deixa durante êsse tempo todo de elevar o preço até 
$600, como era de seu contrato. Ela se priva dêsse direito. 

Portanto, é justo que se fôr estabelecido um preço maior, ela possa 
rehdver a diierença. 

O SR. MILTON CAMPOS:- A solução que se quer dar ao caso será 
um ato declarativo, quer dizer, determina-se o preço que devia vigorar 
a partir do decreto. Quer a Companhia aumente, quer diminua o pre-
ço, com a declaração posterior retroage a decisão para que possa o pre-
judicado rehaver a diierença. Em rigor, da data da publicação do de-
creto deveria ser cobrado o preço mínimo. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- O direito da Companhia elevar as 
taxas ficou abolido. O decreto do Govêrno Provisório não se referiu a 
êsse ponto, e a Companhia tinha o direito de continuar elevando as 
suas taxas, conforme o contrato. Essa elevação, porém, se fez apenas 
até novembro, quando veiu o decreto segundo o qual a Companhia não 
póde mais cobrar em ouro. Entretanto, o direito de ir aumentando as 
taxas até $600 ela continua a ter. Ora, pelo acôrdo provisório, ela se 
priva disso. 

O reajustamento deve tratar desse pormenor. Psr isso é que a pró-
pria Prefeitura propôs que se ressalvasse a Companhia o direito de 
receber a diferença se no reajustamento definitivo forem adotados preços 
mais elevados, não se dando o mesmo direito aos contribuintes, porque 
êstes nada perdem, só têm lucro com a falta de elevação da taxa duran-
te a vigência da tabela provisória. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Nesse caso, qualquer que fosse o pre-
ço do reajustamento, ela deveria readquirir o direito de vir aumentando 
gradualmente as taxas. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- No caso de serem adotados pre-
ços mais elevados no reajustamento definitivo, ela cobrará a diferença. 

O SR. MILTON CAMPOS: -Até o limite do preço contratual. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Até êsse limite, não há dúvida. 

Continua a discussão 
O Sr. Soerates Alvim-Peço a palavra. 

O SR. MILTON CAMPOS-Tem a palavra o sr. conselheiro Socra-
tes Alvim. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Sr. Presidente, tenl;10 em mãos, como 
já disse, o número do «Correio do Povo ,. de 30 de dezemb~o próximo 
passado, que traz a sumula, dos trabalhos do Conselho Consultivo do ~sta-
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do do Rio Grande do Sul, na sessão justamente em que ali se tratou 
de caso identico ao nosso, relativo á empresa de fornecimento de luz á 
cidade Porto-Alegre. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-:-V. exc. permite um aparte? 
O SR. SOCRATES ALVIM -Os apartes de v. exc. muito me dis-

tinguem. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE-V. excia poderá informar-me se a 

companhia que fornece luz a Porto-Alegre se achava, como a Com-
panhia Fôrça e Luz de Minas-Gerais, na fase de aumentar progressiva-
mente o preço da luz até o maximo do contrato? 

O SR. SOCRA TES AL VIM-Isso não consta da noticia públicada. 
O SR. OLIVEIRA ANDHADE-Já vê v. exc. que as hipoteses 

não são perfeitamente iguais. Aqui, a Companhia tem prejuízo. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Dêsde que se trata de acôrdo, acho 

que é justo que se estabeleça um preço fixo, que convenha ás duas par-
tes, interessadas,-a Empresa e os consumidores. Do contrário, não se-
ria acôrdo, mas a continuação do mesmo estado de cousas. 

Se estabelecerm o:..; um preço razoavel para base, penso que a Com-
panhia poderia tran ~ igi r nessa parte, dispensando-se de ir cobrar al-
guns tostões de seus contribuintes nesse rápido período de reajustamen-
to. Trata-se de um acôrdo, e acôrdo sempre impõe transigência de 
lado a lado. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-A Companhia já fez o acôrdo com 
a Prefeitura e esta, pelo chefe do executivo municipal e por todos os 
seus funcionários, concordou com a medida. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Acho que o Conselho não está inibi-
do de formular sugestões que acautelem melhor os interesses públicos. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Pode sugerir, não há dúvida. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Eu lembraria o caso de Porto-Alegre. 

Ali. a solução foi a segl.!inte: que se fizesse o acõrdo por trê meses, 
considerando-se êsse prazo suficiente para qee a Companhia e o Go-
vêrno entrassem em entendimento, fixando-se o reajustamento definitivo. 

O OLIVEIRA ANDRADE-Parece que é ao Govêrno Federal que 
compete fazer êsse reajustamento definitivo. 

O SR. MILTON CAMPOS-Realmente, o decreto federal deu essa 
competência ao ministro da Viação. Acho, porém, razoavel que o Con-
~elho trate do assunto, porque o Estado deve reivindicar para a sua 
competência a discussão de materia que interessa a sua população. Efe-
tívamente, cada Estado, cada cidade mesmo tem as mas condições pe-
culiares, de modo que o Govêrno não zelará bem os interesses mineiros 
e os dos habitantes de Belo-Horizonte se não reivindicar para si o di-
reito de ser ouvido. E' natural, pois, que discutamos o assunto e deve-
riamos mesmo acrescentar uma sugestão ao Govêrno do Estado para 
que tome a si essa função. 

O SR. ABILIO MACHADO-O custo da produção de energia ele-
tríca varia de Estado para Estado. 
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O SR. SOCRATES ALVIM- Em Porto-Alegre ficou resolvido que 
se estabelecesse o preço minimo do ano, preço que se verificou justa-
mente em novembro. 

Em nosso caso, acho que andaremos bem aceitando o preço de 
novembro, como um acôrdo. 

Em Porto-Alecrre se estabeleceu também, como eu disse, o prazo 
de três meses, co;siderado suficiente para que as duas partes contra-
tantes discuti ssem e chegassem a acôrdo definitivo. 

Na verdade, acho intere sante que se,estab~leça um prazo, porque 
do contrário poderão as partes prolongar indefinidamente 

O SR. MILTON CAMPOS- Nesse caso, seria preciso ~ calcular o 
tempo ne ·esfário. Eu invocaria a êsse respeito a opinião dos técnicos 
do Conselh . O sr. conselheiro Werna Magalhães acha que três meses 
constituem um prazo suficiente J 

O SR. WERNA MAGALHAES ·- São bastantes. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Outra questão que me parece inte-

ressante é a relativa ao prazo de móra. As taxas já não são pagas 
há mais de dois meses e dentro em pouco entraremos em três meses, 
de modo que se algum contribu"inte deixar de pagar o terceiro n::ês, a 
Companhia poderá imediatamente cortar a luz. Ora, a populaçao de 
Belo-Horizonte, é, no geral, constitu'ida de gente pobre. Parece qu~, 
pelo contrato, a Companhia só tolera dois meses de atrazo. Depots 
dêsse prazo, tem o direito de cortar a luz. 

O SR. MILTON CAMPOS- Dois meses, quando hà cobrança e 
não há pacramento. Mas não havendo cobrança _ .. 

O SR."' SOCRATES AL VIM- A Companhia devia rans1g1r. 
O SR. ANNIBAL GOl\JTI.JO -Parece que a hora está terminada . 
O SR. SOCRATES ALVIM - Sr. Presidente, requeiro a V. Excia . 

consulte á Casa se concede prorrogação da hora até que sejam ulti-
madas a discussão e a votação da peça n. 304. 

(Consultada a Casa, esta concede a prorrogação solicitada). 
b SR. MILTON CAMPOS- Continúa com a palavra o sr. Socrates 

AI vim. 
O SR. SOCRATES ALVIM -- Como ia dizendo, sr. Presidente, penso 

que 0 Conselho poderia sugerir ao ~refeito . a conveniência de _re~~izar 
um entendimento com a Companhia, relatJ varnente aos contnbmntes 
em atrazo, de maneira que a população pobre da cidade não ficasse 
privada do serviço de iluminação,_ consideran_do que. se trat~ de urna 
situação excepcional. A Companlna, sem duvida, fara um acordo nêsse 
sentido, porquanto tell! procurado bem servir aos habítantes de Belo-
Horizonte. 

Estou certo que não se recusará a e~sa transigênc~a .. p~in?ipalmente 
se se orientar pelo seu advogado, que e ~m moço distintissimo, com-
preendendo perfeitamente o momento dehcado que estamos atraves-
sando. 

Sintetisando, pois, a minha argumentação, eu lembraria á Casa a 
conveniência de se sugerir ao sr. Prefeito : 

1.0 ) Que seja delimitado o prazo dêsse acôrdo provisório; __ 

7~ 
----------------------------------------------------~ 

2.0
) Que sejam fixadas as tabelas de novembro, sem direito de 

reclamação de parte a parte, até que se delibere definitivamente; 
3.0

) Que sé!jam mantidos os abatimentos constantes da tabelas 
de consumo superior aos mínimos. 

4. 0
) Que a Companhia tranr ija com seus contribuintes, procurando 

receber o que for possível, mas sem empregar meios violentos como, 
por exemplo, cortar a luz, etc., durante o período em que vigorar o 
acôrdo que estamos discutindo. 

O SR. MILTON CAMPOS -Realmente, o acôrdo não faz referência 
á forma de cobrança dos meses atrazados. Póde-se fazer uma sugestão 
nesse sentido. 

O SR. SOCRATES ALVIM --São estas as sugestões que proponho 
e termino salientando que no acôrdo firmado em Porto-Alegre se esta-
beleceu tarnbem que permaneceriam os abatimentos para os consumi-
dores de maior quantidade de energia eletríca, o que é muito justo e 
razoavel, devendo ser, como disse, incluído nas sugestões. 

(Muito bem! Muito bem!} 
Votação 

O Sr. Milt o n Campos - Tendo se manifestado sôbre o assunto 
todos os srs. Conselheiro , posso anunciar a votação, que se fará por 
partes. 

Vai ser votado em primeiro lugar o parecer do relator (sem as su-
gestões propostas) no sentido do Conselho se manifestar favoravelmente 
ao acôrdo feito entre a Prefeitura de Belo-Horizonte e a Companhia 
Fôrça e Luz de Minas-Gerais, afim de serem «adotados, até definitivo 
reajustamento, os preços de taxas que vigoraram no mês de novembro 
próximo findo , ficando ressalvado a essa Companhia o direito de rece-
ber a diferença, se nesse reajustamento forem adotados preços mais 
elevados ". 

- Os srs. Conselheiros concordam com o parecer? 
(Sinais gerais de assentimento). 
Está aprovado . 
Passemos agora ás sugestões : 
1.8

) Que se faculte tambem aos consumidores a devolução da 
diferença, se no reajustamento definitivo, o preço vier a ser menor que 
o de novembro do ano passado. 

Os srs. que aprovam a sugestão queiram ficar como se acham 
(pausa). Aprovada. 

2.8
) Que em tres meses esteja fixado o reajustamento definitivo . 

O SR. OLIVEIRA ANDHADE- A sugestão é para se fixar o prazo 
de três meses ou é apenas no sentido de ser estabelecido um prazo 
sem, entretanto, se determinar qual deva ser? 

O SR. SOCRATES ALVIM- Eu sugeri o prazo de tré meses, 
tendo em vista o precedente do Conselho Consultivo do Estado do Rio-
Grande do Sul. Eu até pediria que se mencionasse na conclusão o 
precedente de Porto-Alegre, porque esse caso é muito semelhante ao 
nosso. 
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O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Poder·se-á fazer como sugestão. 
O SR. SOCRA TES AL VIM -- Isso concorre para esclarecer o as· 

sunto. 
O SR. MILTON CAMPOS- O Conselheiro Socrates Alvim sugere 

três meses. Entretanto, eu já havia sugerido que se dirigisse um apêlo 
ao Prefeito, afim de acelerar o reajustamento definitivo, sem fixar praz?. 
A respeito dêste ponto interpelei há pouco ? adv?gado da Companhia 
e êle declarou-me que dependendo essa deliberaçao do Govêrno Fede-
ral, três meses talvez sejam um prazo insuficiente. 

O SR. SOCRATES AL VIM - A minha sugestão funda-s e no prece· 
dente de Porto·AJegre. O Prefeito poderá aceitá-la ou não. 

O SR. WERNA MAGALHÃES- As condições da Companhia de 
Porto-Alegre talvez sejam diferentes. Acho melhor agirmos com pru-
dência, e considero preferível a fórmula proposta pelo relato.r, no sen· 
tido de se apelar para o Prefeito, afim de acelerar o reaJustamento 
definitivo. 

O SR. ABILIO MACHADO -Eles serão zelosos nesse sentido, 
tanto que já procuraram, com 9 acôrdo provisório, abreviar a solução. 

O SR. WERNA MAGALHAES- Apoiado. 
O SR. SOCRATES AL VIM- Lembrando, na sugestão, o reajusta· 

mento de Porto-Alegre, não ha nenhuma incompatibilidade entre as duas 
fórmulas- a do relator e a minha. Uma completará a outra . 

O SR. MILTON CAMPOS- V. Excia. propõe que, adotada minha su-
gestão, se acrescente uma invocação do precedente de Porto-Alegre ... 

O SR. SOGRA TES AL VIM - Onde foi fixado o prazo de três 
meses. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Onde se estabeleceu o prazo de três 
meses , por ser considerado suficiente. 

O SR. SOCRATES AL VIM : - E' verdade. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Os srs. conselheiros aprovam a mi· 

nha sugestão com o adendo proposto pelo sr. Socrates Ahtim? 
(Sin ais ge'rais d e assen timento). 
Aprovada. 
3.3

- Que a Prefeitura obtenha da Companhia um modo de cobran· 
ça que faci).ite o pagamento do atrazado pelos consumidores. 

O SR. ABILIO l'MCHADO :- Sem exigência do pagamento total 
de uma só vez. 

O SR. SOCRA TES AL VIM:- E sem interrupção da luz. 
O SR. MILTON CAMPOS : - Os srs . que aprovam a sugestão quei· 

ram se conservar como estão (pausa ). 
Aprovada. 
Aprovados o parecer do relator e as sugestões propostas, proclamo 

a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente ao acôrdo que lhe foi submetido 

pelo Prefeito, acrescentando· lhe, porém, as seguintes sugestões: 

81 

1. a_ Que se ressalve também aos consumidores o direito de re· 
haverem a diferença, caso no reajustamento definitivo se fLxe preço 
menor do que o de novembro do ano passado ; 

2. 3
- Que se acelere o reajustamento definitivo, lembrando o pre· 

cedente de Porto·Aiegre, onde o prazo de três meses foi considerado 
suficiente para tal fim ; 

3. a_ Que se encontre um meio de facilitar aos consumidores o pa· 
gamento das quantias correspondentes aos meses vencidos, evitando·se 
a cobrança acumulada. 

- Submetida a votos é a conclusão unanimemente aprovada. 
Volta o processo ao ~elator para redação do parecer final. 

Ordem do dia 
Estando terminada a hora o sr. Presidente desígna para a próxima 

sessã0 a seguinte ordem do dia: 
Primeira parte - A regimental. .. 
Segunda parte- Votação (para desempate) do parecer errut~do 

pelo relator da peça n. 293 e da emenda ao mesmo parecer oferecida 
pelo sr. conselheiro Oliveira Andra?e. . 

Discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem 
enviadas á Secretaria com a necessária antecedência. 

Levanta·se a sessão. 

184.a Sessão Ordina'ria, aos 23 de Janeiro :de 1934 

P'l·esidente - Sr. Milton Campos. 
Sec'retário- Sr. Socrates Alvim. 

SU:\IA'IUO: Ata.- Expediente.- Explicação pessoal do sr. Wema Magalhães:-
Pareceres finais . Segunda Parte.- O desempate do caso da extm-
ção da Inspetoria do Ensin?. -J';lstiticaçao de voto dos srs. S<;>crates 
Alvim, Julio Soares, Sebastião Lrma e Werna Magalhães.-: Dtscurs? 
do sr. ll/.ilton Campos. -Conclusão. - Isen~ão da taxa de agua pler-
teada pelo Clube Atlético Mineiro.- Relatón? e parecer do sr. Sebas· 
tiao Lima. - Discus ao. -Conclusão- Crédrtos para o refôrço de _ver-
bas do orçamento ~unicipal e dive~sos pagamentos.- Relatóno e 
parecer do sr. Oliverra Andrade.- D•scussão -Empate de votação .. 
-Crédito para pagamento ao pess.oal contratado dé?- Imprensa Ofi~ 
cial.- Relatório e parecer do sr. Mrlton Campos.- D1scussao.- Em-
pate de votação. -Ordem do dia. 

Á hora regimental, acham·se presentes os ~rs. Milto~ Campos, 
Socrates Alvim, Abilio Machado, Julio Soares, Anmbal GonbJO, Werna 
MaO"alhães Sebastião Lima e Oliveira Andrade. o , 

Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

8 
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Expediente 

O Sr. Secretário dá onta do seguinte expediente: 

Oficios 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado_ de Minas-Gerais. 
-Belo-Horizonte, 22 de janeiro de 1934.-Sr. Dr. Milton Soares Cam-
pos. 1 . - d Respondendo o oficio em que V. Excia. me _comunica a e e1çao a 
Mesa di retora dos trabalho do Conselh o Consultwo do Estado, agradeço 
penhorado essa comunicação e transmito a m_in_has sinceras felicitações 
pela escolha acertada de seu nome para presidir o.s trabalhos do Con-
selho. b"d Reitero a V. Excia _ os protestos de minha alta estima e su I a 
con ideração. -JS?·ael Pinhei'ro, Secretário da Agricultura. 

Procuradoria Geral do Estado de Minas-Gerais.-N. 77.-Belo-Ho-
rizonte, 17 de janeiro de 1934.-Exmo. Sr - Dr. Presidente do Conse-
lho Consultivo.- Capital . 

Agradecendo a V. Excia. a comunica~ão de haver tomado poss_e 
e entrado em exercício do cargo de Pres1dente do Conselho Consulti-
vo do E tado, formulo-lhe voto de felicidades no desempenho das 
atribulçõec dêsse elevado pôsto. 

Valho-me do ensejo para apresentar a V. Excia. os protestos de 
estima e alta consideração. - Alberto Fonseca,, Sub-Procurador Geral. 

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.-Belo-Horizonte, 22 
d.c janeiro de 1934.- Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do 
Estado. , . 

Tenho o prazer de acusar recebimento de vosso atencioso ofí-
cio de 13 do corrente, no qual tivestes a gentileza de comunicar-me ha-
ver se realizado, naquela data, a eleição da mesa diretora dos traba-
lhos dêsse Conselho. 

Agradecendo-vos a atenção a mim di pensada, aproveito o ensejo 
para apresentar-vo os prote~tos da minha alta es?~a e distinta con-
sideraçào.- .l1ario Jlllatos, Duetor da Imprensa Oficml_. _ 

As:;ociação Comercial de Minas-Gerais.- Belo-Honzonte, 20 de Ja-
neiro de 1934. - Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, D. D. Presidente do 
Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. - Belo-Horizonte. -
Exmo. Sr. - A Associação Comercial de Mina cumpre o grato dever 
de vir à presença de V. Excia. agradecer-lhe a gentileza de sua comu-
nícacão da eleição e posse da Mesa diretora dos trabalhos do Conse-
lho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

Valemo-nos do ensejo para apresentar-lhe nossas sinceras felicita-
ões pela sua eleição para o cargo de Presidente, escolha essa qu~ 

recaíu em pessoa por todos os títulos digna de se encarregar da di-
reção dos trabalhos dessa Casa. . . 

Apresentamos a V. Excia. nossos protesto de alta estima e dis-
tinta consideração. 

• 
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Pela Associação Comercial de Minas - Theodulo Leão, Pre~i
dente. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 
Suspensão provisória dos ef eitos dos arts. 3.0 e 1.0 dos decretos 

municipais 46 e 58 
I (PEÇA N. 306) 

Prefeitura de Belo-Horizonte.-Pela Secretaria.-N. 5.-Belo-Hori-
zonte, 22 de janeiro de 1934.-Exmo. Sr . Presidente do Conselho 
Consultivo· 
. Co_mo V. Exci~. e êsse ilustre Conselho tem verificado, a situação 

fmanceua da Prefeitura, em que peze à escrupulosa economia dos di-
rigent~s dêsse Departamento, vem se agravando dia a dia, por moti-
vos diversos, de todos conhecidos, e que dispensam especificação. 

E' pensamento meu, obter a todo transe, o equilíbrio orçamentá-
rio, que me obriga a medidas extremas, sendo para notar-se que a 
deficiência dá arrecadação da receita orçada dificulta, sobremodo, o re-
ferido equilíbrio orçamentário. 

Nestas c_ondi9ões, recorro às luzes dêsse egrégio Conselho, pedin-
do a V. Excm. d1gne-se submeter à sua apreciação, de como recebe-
ria o recurso exiremo de um decreto suspendendo por três anos os 
efeitos do~ artigos 3.0 e 1.0 dos decretos municipais 46 e 58, que di-
zem respeito à amortização dos empréstimos de 7 °/ 0 , de 1929 e 7 °/0 
de 1930. 

Esperando que V. Excia. e êsse ilustre Conselho considerem e 
estudem com urgência e interêsse o assunto, sirvo-me do ensejo para 
apresentar a V. Excia. os protestos da minha estima e consideração.-
Soares de Mattos, Prefeito. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 306, distribuYda aos 
srs. Werna Magalhães, Julio Soares e Oliveira Andrade, re spectiva-
mente, relat.Jr, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Explicação pessoal 
Créditos extrao'rdinários 

O Sr. Werna Magalhães- Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS -Tem a palavra o nobre Conselheiro. 
O SR. WERNA MAGALHÃES- O sr. conselheiro Oliveira Andra-

de. na última sessão, quando tratou do processo de crédito extraordi-
nário, declarou que tem sido sempre voto isolado e vencido, e que a 
praxe adotada neste Conselho, sôbre o assunto tem sido contrária à 
lei. Eu peço licença para obtemperar a s. excia., que no julgamento 
de processos que se relacionam com créditos extraordinários tem ha-
vido sempre o máximo escrúpulo. As decisões a que temos chegado, 
desde longa data, penso que não se dintanciam do texto da lei. Se 
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não têm sido consideradas as palavras do art. 13, parágrafo 1.0
, outras 

são adotadas que exprimem o mesmo o?j~tiv~. Invariavelme!lte, ao to-
marmos conhecimento dos casos de adicionais,- todos bem mformados 
e documentados a autorização de crédito tem sido subordinada à fór-
mula de ser ou~da, primeiramente, a Secretaria das. !in~nça~, sôbre a 
possibilidade do pagamento, quando . os processos ]a nao vm~~m de-
vidamente informados de se ach::tr o Tesouro do Estado habilitado a 
resolver o crédito. Ora, sempre entendi que cumpre à Secret~r!a d~s 
Finanças e não ao Conselho Consultivo, a observância da venhcaçao 
do saldo e o pagamento far-se-á se patentear-se a sua possibilidade: 
O Código foi organizado para o~s ~nterventores, est~~elece ~u~s atn-
bulções nos casos de ordem econom1ca, o Conselho ai figura, InCidente-
mente, como órgão consultivo. . 

O saldo da receita arrecadada sôbre a orçada, pode vanar de um 
dia para outro, pode deixar de existir e ser tamb~J? negativo. Qualq~er 
caso depe! de do estado da execução orçamentana. O sr. Secretáno, 
determinará o pagamento, aguardará op~rt';lnidade para ~~zê-lo ou o 
incluirá no orçamento vindouro. Qualquer hipotese pode venficar-se sem 
que a decisão do Conselho seja desvirtuada, função como é das po~ 
sibilidades da Tesouro. 

Não me parece que o Conselho tenha se afa.stado da lei, autori-
zando ou opinando pela abertura de crédito es~edal quando há ~nda
mento como nos casos de adicionais. O govêrno é que transgnde a 
lei se 'efetuar o pagamento fora do que está previsto no art. 13 n. 1, 
do Código. . . _ 

E' possível, sr. Presidente, que esteJa erra.do .na apre?Iaç.a_? que ~aço. 
O que eu desejo, nesta explicação pessoal, e somente ]USllfi9ar mmha 
atitude, nos processos de créditos extraordinários quando estao ~m or-
dem e documentados, e também esclarecer aos nobres conselheiros re-
centemente empossados que nunca houve intenção de minha _Parte, 
como dos antigos membros do Conse~ho, de nos afastarn~os da lei, pelo 
contrário sempre temos procurado agu dentro de seus termos. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. Werna Magalhães apresenta o seguinte 

Parecer n. 273 
Crédito de 39.959:211$600 

(PEÇA N. 299) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vista 

0 ofício do sr. Secretário das Finanças, em que solicita a abertura de 
um crédito de 39.959:211$600, para atender à regularização da escrita 
de despesas que foram efetuadas sem prévia autorização nas leis de 
meios e, 
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Considerando que o Sr. Secretário das Finanças, em sua exposi-
ção não se refere a saldo que existia no Tesouro do Estado, e pelo 
qual possa correr o crédito a se abrir; 

Considerando que é facultado ao Govêrno do Estado, abrir o 
crédito, sob entendimento com o Govêrno Provisório, nos termos do 
art . 25 do Código dos Interventores, 

Resolve: 
Opinar contra a abertura do crédito, em virtude do disposto no 

art. 13, n. 1, do Dec. Federal 20.348, sugerindo ao Govêrno do Esta-
do o recurso da aplicação do art. 25 do mesmo decreto. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 23 de janeiro de 1934.-
Werna Magalhães, relator. 

O parecer é aprovado, e em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros, declarando os srs. Socrates Alvim e Annibal Gontijo te-
rem votado contra. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer ao Sr. 
Secretário das Finanças. 

O Sr. Oliveira Andrade oferece o seguinte : 

Parecer n. 27 4 
Isenção tle impostos pleiteada pelo Centro dos Chauffeurs 

(PEÇA N. 301) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em 

vista o processo administrativo de isenção de impostos pedida pelo 
Centro dos Chauffeurs de Belo-Horizonte, que lhe foi encaminhado 
pelo Prefeito desta cidade, a pedido do mesmo Centro, resolve que 
seja êle devolvido á Prefeitura, visto não haver nele matéria alguma 
pendente que reclame o parecer do Conselho. 

Trata-se de um processo findo com despacho definitivo do Prefei-
to, proferido em 8 de julho de 1933, denegando a isenção solicitada, 
despacho que só poderia ser reformado por meio de recurso interpos-
to para o Interventor Federal, nos termos do art. 35 do decreto n. 
20.348, de 29 de agôsto de 1931. · 

Há manifesto engano da parte do suplicante quando afirma que 
ao Prefeito falece competência para conhecer da espécie e pede a re-
messa do processo a êste Conselho, como se fosse êle o competente 
para tomar conhecimento do seu pedido. 

O Conselho Consultivo não tem função alguma decisória, ao pas-
so que ao Prefeito, dêsde que êle, por força da lei orgânica do Go-
vêrno Provisório (Dec. n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, art. 11 , 
§ 4. 0

), concentra em si todas as atribuições dos poderes legislativo e 
executivo do Município, não se lhe pode negar competência para deci-
dir todos os assuntos municipais, com recurso para o Interventor, 
Federal. 

Nenhuma importância tem, no caso, o fato de não ter sido ouvido 
o Conselho no processo administrativo da Prefeitura, por se tratar de 
uma decisão denegatória da isenção pedida. O que o Código dos In-
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terventores véda a êsses funcionários, ou aos Prefeitos m~n!cípaís 
(art. 10, letra g) é que concedam isenção de impostos sem preVIa au~ 
diência do Conselho Consultivo. Para a denegação da isenção tal au~ 
diência não é necessária, porque nenhum perigo corre o interêsse do 
fisco. 

Tratando~se, pois, de um processo findó e acabado por decisão 
final de autoridade competente, não há mais matéria alguma sôbre que 
se tenha de pronunciar o Conselho Consultivo. 

Belo-Horizonte, 20 de janeiro de 1934. - Oliveira A n drade, 
relator. 

O parecer é aprovado e, em segwda, assinado por todos os srs. 
Conselheiros. 

Devolva~se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Prefeito da Capital. 

O Sr. Milton Campos - apresenta o ~eguinte: 

Parecer n. 275 
Os p agamentos em ouro e os preços da Cia. Fôrça e Luz 

de Minas~ Gerais 

{PEÇA n. 304) 
Q Sr. Preft:>ito da Capital submeteu ao exame do Conselho Con~ 

sultivo o acôrdo em que entrou com a Companhia Fôrça e Luz de 
Minas-Gerais para, provisoriamente, enquanto não se faz o reajusta-
mento definitivo das tarifas resultantes do decreto federal n. 23.501 , 
de 27 de novembro de 1933, s~rem adotados os preços do mês de~ 
novembro do ano passado, ficanao ressalvado à Companhia o direito 
de receber a diferença, i no reajustamento final forem adotados pre~ 
ços mais elevados. 

Detidamente examinado e debatido o caso, e pelos fundamentos 
constantes das notas taquigráficas, é o Conselho de parecer que o 
acôrdo deva ser feito, acrescentando, porém, a êsse parecer, as se~ 
guintes sugestões : 

1) que se ressalve também aos consumidores o direito de reha~ 
verem a diferença, caso no reajustamento definitivo se venha a fixar 
pre<;o menor que o de novembro do ano passado; 

2) que se ::>celere o reajustamento definitivo, lembrado o prece~ 
dente de Porto~AJegre, onde o prazo de três meses foi considerado su~ 
fíciente para tal fim; 

3) que se encontre um meio de facilitar aos consumidores o pa-
gamento dos meses vencidos, evitando-se a cobrança acumulada. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1934. Milton Campos, presi-
dente e relator. 

O parecer é aprovado, e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

O Sr. Socrates .A.Ivim. : requer que o processo seja acom-
par:h,.do das notas taquigráfir.as para melhor esclarecimento do r. 

. . ' 
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Prefeito, tanto mais quanto u:na de.:, sugestões que lembrou não figu- , 
ra na conclusão. 

E' deferido o requerimento. 
Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, assim 

como das notas taquigráficas ao sr. Prefeito da Capital. 

Segunda parte da ordem do dia 
O desempate d o caso ela exl ·nçào da Inspet'.Jria do Ensino 

(PEÇA N. 293) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é anunciado o d~
sempate da votação da peça n. 293, relativo à e:x-tinçã~ da lnspet?na 
Geral do Ensino e criação dos cargos de Auxiliar Técmco do Gabme-
te do Secretàrio da Educação e de Diretor da Revista do Ensino. 

O Sr. Socrat.es .A.lvim:- Pela ordem, sr. Presidente, 
O SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra, pela ordem, o sr. 

conselheiro Socrates Alvim. 
O SR. SOCRATES AL VIM :-Sr. Pre idente, tratando-se de desem-

pate da votação da peça n. 293, n.'>s os Conselheiros qu~ v.o~am~s de 
acôrdo com o parecer do relator, apresentamos a nossa JUStificaçao de 
voto, que peço à Casa licença para ler (lê): 

Jnsti fi cação ele voto que f azem os abaixo-assinallus nn SJegundlt 
votação d a peça n. 298 

A's razões do parecer, constantes das nota taquigráfica respecti-
vas, queremos acrescentar as con iderações que se seguem, justificati-
vas do nosso voto de hoje, mantendo o parecer que, ôbre a peça 
n. 293, foi submetido à consideração do Conselho Consultivo. 

Alegam os srs. conselheiros que dívergiram da fo rma do referido 
parecer: 

a) Que o caso em apreço escapa à competência do Conselho, visto 
não importar a criação do novo qugo proposto pelo Sr. Secretàrio da 
Educação «em aumento da despesa total do pessoal na repartição ou ser-
viço respectivo " (artigo 10, alinea c, do Código dos Interventores); 

b) Que competência não se transmite, não podendo, por conseguin-
te, o Conselho manifestar-se sóbre a consulta do govêmo sinão em for-
ma de sugestão. 

Diremos que, certamente, a consulta do r. Interventor Federal foi 
devida em parte ao fato do decreto suprimir cargo antigo em uma Se-
cretaria do Estado, cargo que vinha preenchendo suas finalidades e de 
criar dois outros cargos cujas funções, abrangendo as do lugar extinto, 
compreendem tambem outras (minuta d decreto constante da peça 
293, cargos de auxiliar técnico e de sub-diretor da Secretaria). 

O artigo 20 do decreto n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, diz tex-
tualmente:-e: Cada interve tor ou prefeito mandará proceder ao estudo da 
organização administrativa do Estado ou municipio respectivo, procu-
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rando melhorar, facilitar os serviços, redusir os quadros do funciona-
lismo. ,. etc. 

Ora, a reforma proposta pelo sr. Secretário da Educação aumenta 
o quadro do funcionalismo, invez de reduzHo. Está, nesta parte em 
desacôrdo com o Código dos Interventores. ' 

O artigo 8.0
, letra b, do referido Código (decreto n. 20.348 de 29 

de agôsto de 1931) dispõe:- «Compete ao Conselho Consultivo ~os Es-
tados e no Distrito Federal: . . . b) «emitir pa1·ecer escrito sôbre as con-
sul~as que lhe propuser o respectí110 Intt!:trvento1· ou o Govêrno Provi-
s6rzo ,. . 

Assim, entendemos ter procedido com acerto e louvavel propósito 
de consideração para com o Conselho o sr. Interventor Federal man-
dando solicitar o pronunciamento prévio do Conselho Consultivo do Es-
tado sôbre a minuta do decreto que acompanha a peça n. 293. 

Não somos incondicionalmente contrários á criação de cargos no-
vos na adm~nist~aç~o pública. Estaremos mesmo prontos a dar o nos-
so voto a tms cnaçoes, desde que sejam realmente n·ecessárias e inadiá-
veis, o que não foi justificado na proposta do sr. Secretário da Educa-
çãc e Saúde Pública. Isto posto, nosso voto é pela manutenção integral 
do :parecer de 16 do corrente_ mês, submetido hoje a votação final, çor 
motivo de empate na votaçao da referida sessão de 16 do corrente. 

Belo-Horizonte, 23 de janeiro de 1934.-Socrates Alvim, 1.0 relator da 
peça~Julio S?ar~s--S~bastião Lima-Ernesto de Werna Magalhães. 

E esta a JUStJficaçao do voto que peço a v. exc. fazer juntar ao pro-
cesso. 

E' deferido o requerimento. 
_ O Sr. Milton Va_mpos-Ao verificar o empate havido na ses-

s.ao passada, para encaJ?mhar•a votação, uma vez que se trata de maté-
na de magna 1mpo~tâncm porque envolve questão de competência do 
~onselho, quero dizer algumas palavras sôbre o voto que venho profe-
nr. 

PPlo que verifiquei do debate, há acôrdo de todos os srs. conselheiros 
sôbre a substâ~cia da questão. O nobre relator, com o espírito esclarecido 
com que examma sempre todos os casos que lhe são afetos ... 

O SR SOCRATES ALVIM-Muito obrigado a v. exc. 
. O SR. MU: TON CA_MPÇ>S .... entendeu que o cargo de diretor da 

Re~sta _do Ens1~o parecia d1spensavel e, por isso, achou que o govêrno 
devm evitar a cnaçao do mesmo, por motivo de economia. Todos concor-
daram com isso: apenas o sr. conselheiro Oliveira Andrade falando em 
seguida, entende_u que o ~onselho não podia n·egar aprovação á medida. 
O Conse~ho podm era opmar contra e sugerir ao govêrno, porque apro-
var ou nao aprovar não estava nas atribuições do Conselho. De modo 
que o empate se verificou a propósito do modo como deve o Conselho 
fazer chegar ao govêrno a sua opinião. 

E' êste o ponto, por conseguinte, sujeito á verificação de hoje. 
E' certo que, não havendo no projeto em debate aumento de des-

pesa, não é obrigatória a audiência do Conselho, isto é, o caso não era 
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o do artigo 8.0
, letra c, do decreto 20.348, que torna obrigatória esta au-; 

diência quanto se trata de «Criar cargo ou emprêgo ou aumentar ven-
cimentos, desde que acarrete aumento da despesa total de pessoal na 
repartição ou serviço respectivo ,. . 

Mas, o caso está na alçada do Conselho, como consulta, em virtude 
do disposto no artigo 8.0

, letra b, segundo o qual compete ao Conselho 
«emitir parecer escrito sôbre as consultas que lhe propuser o respectivo 
Interventor ou o Govêrno Provisório ». 

Ora, emitir parecer não é dar ou negar aprovação, mas dar opinião, 
mostrar a conveniência ou inconveniência da medida proposta, esclarecer 
enfim a matéria da consulta. 

Demais, em nenhuma hipótese a ação governamental fica condicio-
nada á aprovação do Conselho, pois o Dec. 20.348, em certos casos, de-
termina que o Conselho seja ouvido, mas não dispõe que seu parecer será 
necessariamente seguido. 

Com efeito, em virtude do art. 10, certos assuntos, como a criação 
de impostos novos, os empréstimos internos, as concessões, os acôrdos 
judiciais, a promulgação do orçamento, etc., não poderão ser resolvidos 
pelo Interventor sem a prévia audiência do Conselho Consultivo. Essa 
audiência, porém, não significa que deverá ser adotada a opinião que 
dela resultar. Em certos casos o juiz não pode decidir sem a audiência do 
Ministério Público, cujo parecer, entretanto, poderá ser adotado pela 
sentença. 

Além disso, o próprio decreto 20.348, quando quer condicionar cer-
tos atos do Govêrno dos Estados á aprovação ou permissão de outro poder, 
muda de linguagem, e, em lagar de falar em audiência, fala em autoriza-
ção. Veja-se o art. 11: 

«E' vedado aos govêrnos dos Estados, como aos dos municí-
pios, sem prévia e expressa autorização do Govêrno Provisório, 
mediante parecer anterior do Conselho Consultivo ... ,. 

De acôrdo com êsse espírito de sistema, a letra «C» do art. 8.0
, esta-

belece para o Conselho a regra geral de «opinar, nos têrmos da alinea c a ", 
nos casos mencionados nêste decreto ». Quer dizer que em todos os ca-
sos de interve1ção do Conselho, o que lhe compete é opinar nos termos 
da alínea «a », isto é, «dizer, por e crito, sôbre os recursos de átos do In-
terventor respectivo, não só no ponto de vista legal e jurídico, como ainda 
sôbre a sua equidade ou conveniência para o Estado ou Distrito Federal" . 

Poder-se-á dai concluir pela mesquinhez ou ineficiência de nossas 
funções ? Não. 

Em primeiro lagar, se o nos o parecer, fundado nas determinações 
do Código dos ·Interventores, não fôr seguido, temos o recurso, que 
para nós é um dever, de representar ao Govêrno Federal (letra «e ,. do 
art. 8°.). Essa letra atribue ao Conselho o dever de «Zelar pela 
fiel observância dêste decreto, representando para êsse fim ao Govêrno 
Provisório ou ao Executivo Estadual, ouvindo antes a êste, quando a 
representação fôr dirigida áquele • . 

Além disso-e a meu ver está aí a nossa maior eficiência-o deba-
te público de cada caso, no Conselho, terá como conseqüência interes, 
sar no assunto a opinião pública, a qual, então, entrará em contato com 
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o Govêrno . Sem o Conselho tudo se resolveria no silêncio e na reser-
va dos gabinetes. O ato administrativo seria levado ao conhecimento 
público depois de resolvido e não antes, na sua elaboração. Com o 
Conselho, o púbHco assiste á elaboração do ato e acompanha a sua 
preparação, podendo intervir com oportunidade, por meio de seus ór-
gãos normais de expres5.o . 

E' a homenagem do poder á opinião pública; é a transigência da 
Ditadura com a de. ocracia, porque, na justa expre são de um publi-
cista americano, podemos dizer que o Gov~n o popular, pelo menos 
num de seus aspetos mais importantes, con iste no contr "lle dos nego-
cios públicos pela opinião pública. 

O SR. ABILIO MACHADO- Muito bem. 
O SR. MILTON CAMPOS -E ninguem conte tará que o debate, no 

Conselho vem possibilitar á opinião esse contrôle dos negócios públi-
cos sujeitos ao nosso parecer. 

São estes os fundamentos pelos quais eu proferi, na sessão pas ·a-
da, meu voto de acôrdo com o parecer do sr. cotiselheiro Oliveira An-
drade, e como os quatro conselheiros que dêle divergiram, já confirma-
:am seus votos em declaração escrita, consulto aos demais colega se 
mantêm seu ponto de vista anterior. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE.-Eu mantenho. 
OS. SRS. ABILIO MACHADO E ANNIBAL GONTI,TO. se mani-

festam do mesmo modo. 
O SR. MILTON CAMPOS - Neste caso, meu desempate é de acôr-

do com o voto do desembargador Andrade e posso, assim, anunciar a 
seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que póde ser promulgado o decreto que 

lhe foi ubmetido pelo sr. Secretário ria Educação, mas ugere ao Go-
vêrno , por motivo de economia, a não criação do cargo de Diretor da 
Revista do Ensino. 

-Tendo sido vencido o relator, o processo é enviado ao sr. con-
selheiro Oliveira Andrade, 1. 0 revisor, para a elaboração do parecer 
final. 

Isenção da taxa de agua, pleiteada pelo Clube 
Atle'tico Mineiro 

PEÇA N. 298 
Passa-se á discussão da peça n. 298, sendo dada a palavra ao sr. 

conselheiro Sebastião Lima, que procede á leitura do seguinte 

Relato' rio 
O Clube Atlético Minei ro, sociedade esportiva de «tuo~ball • , cons-

tituída nesta Capital há 25 anos, solicitou á Prefeitura a 12 de setem-
bro do ano findo a oncessão de forneçimento gratuito por 10 anos de 

.... 
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água necessária para uma piscinà de natação que mandou cons~uit 
em sua sede, á rua Bernardo Guimarães, alegando os relevantes servtç?s 
que tem prestado á educação física de nossa mocidade, agora mwto 
acrescidos com o melhoramento que pretente inaugurar brevemente. 

A Sub-Diretoria de aguas da Prefeitura, informando a respeit?, de-
clarou pelo chefe da 3. a Secção que achava razoavel . a pretençao do 
Clube, atendendo á elevada finalidade que tem em VJsta, mas que o 
pedido não se enquadrava em nenhum~ disposi~ão. de_ l~i; pois que o 
decreto n. 85, que regulamentou o serv1ço de d1stnbUJ ,.ao e consu~o 
de águas só concede o abatimento de 50 o I 0 nas taxas pa.:a .os pred~os 
escolares, templos religiosos e hospiítüs que derem ass1s~enc1a gra~tta; 
e que só o Conselho Consultivo poderia opinar a re peito, no regime 
especial em que ainda nos encontramos. . . 

-0 sr. Prefeito, em despacho de 19 de outubro, mdefenu o pe-
dido. 

Agora o Clube Atlético Mineiro recorre a êste Con~elho, ~o qual 
pede estudar o caso e alvitrar ao sr. Prefeito a conces~ao 1 edtda ale-
aando mais o notavel realce que o Clube tem consegmdo dar ao no-
me mineiro nas competições esportivas da Capital Federal, de S. Paulo 
e mesmo no estrangeiro. 

Passo a peça n . 298 ao sr. conselheiro dr. Julio Soares, 1.0 re-
visor. 

Belo-Horizonte, 18 de janeiro de 1934.- Sebastião Augusto de 
Lima. 

Aditamento 
O S r . S e bas tião Llma.-Em aditamento ao relatório devo di-

zer que do processo consta a cópia de uma carta do sr. Prefeit~, ~ri
aida ao Presidente do Clube Atlético Mineiro, declarando que, a VJsta 
da informa~ão da secção respectiva, o caso deveria ser submetido ao 
Const:lho e êste, se assim o entendesse, poderia atender á pretenção. 

Parecer 
O S r . S ebastião Llm.a.-Feito o relatório, sr. Presidente, passo 

a emitir meu parecer: . . . . 
Pelo relatório que acaba de ser lidp e que Ja f01 exammado pe-

los dignos srs. revisores, ficou suficientemente esclarecido o assunto de 
que trata a peça número 298. _ . 

O Clube Atlético Mineiro pede a concessao do fornecimento gra-
tuito, por 10 anos, de água para uma piscina de natação que acaba 
de construir nesta Capital. 

A lei municipal que rege a matéria, não cogita absoluta_mente de 
favor dessa espécie, e só permite 

4 

o. abatimento de 50 ° I o na ~~portân
cia das taxas de água para os predios escolares, templos religiosos e 
hospitais que dêem assistência gratuita. . 

Entreta;Jto a construção da p_iscina do Clube Atlético, qut! eu t~ve 
ocasião de visitar a convite do sr. engenheiro encarregado do ervtço 
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é uma~ o~ra de real e indiscutivel utilidade publica, de verdadeira be-
nemerencm para a eugenia da nossa raça. 

Sou, pois,_ de parecer que que o Conselho opine no sentido de 
~onceder-se, n~o o favor completo que pede o Clube, mas sim o aba-
tunent~ 9e 50 /o na taxa de consumo de água para sua piscina, com 
a restnçao constante do parágrafo unico do art. 18 do Regulamento n. 
85, ~e 4 de setembro de 1930, podendo o sr. Prefeito revogar a con-
cessao a qualquer tempo, se verificar a infração das condições exigi-
das. 

(Mui to bem! muito bem!) 

Discussão 
O Sr. Milton Campos- Está em discussão o parecer. Como 

vota o sr . 1. 0 revisor? 
O SR. JULIO SOARES- Acompanho o relator. 
O SR. MILTON CAMPOS-E o sr. 2. ~ revisor? 
O SR. ANNIBAL GONTUO- Eu, igualmente. 
O Sr. Oliveira Andrade-Peço a palavra. 
O SR . MILTON CAMPOS- Tem a palavra o sr. conselheiro Oli-

veira Andrade. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- O caso de que se trata no proces-

so em debate é ig11al a um que foi aqui decidido na sessão passada. 
O Clube Atlético Mineiro solicitou ao Prefeito isenção da taxa de 

água para uma piscina que mandou construir em sua sede, e o sr. Pre-
feito negou a isenção pleiteada, pondo, assim, fim ao processo com essa 
sua decisão definitiva. Vem o Clube agora e pede que o Conselho se 
pronuncie sôbre o assunto. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA- Aliás, aconselhado pelo mesmo Pre-
feito, conforme carta constante do processo. 
. _ O SR. OLIVEIRA ANDRADE- E' uma espécie de recurso da de-

c~são do Prefeito para o Conselho, ao qual, entretanto, falece competen-
cm para reformar essa decisão. 

O Clube poderia recorrer para o Interventor e não para nós, que 
apenas opin:1mos em esclarecimento às autoridades que nos con-
sultem. 

O SR. MILTON CAMPOS- O Prefeito somente deveria nos ouvir 
para deferir o pedido. Uma vez, porém, que o indeferiu, não temos que 
nos pronunciar sôbre o assunto, tanto mais que o Prefeito não declarou 
o desejo de reformar sua decisão anterior. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE- O Conselho não tem mais que 
emitir parecer sôbre o pedido, já negado pela autoridade competente 
que é o Prefeito. , 

O SR. WERNA MAGALHÃES- A carta existente no processo é di-
rigida a quem ? 

O SR. SEBASTIÃO DE LIMA- Ao Presidente do Clube. 
A lei é omissa sôbre o caso de que trata o · processo, de modo que 

só o Conselho poderia decidir a respeito. 

ÉST.Abo DE irti:NAs- GERAis gj 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Não entro na apreciação da maté-
ria; digo que o Conselho não tem competencia para reformar o despacho 
do Prefeito, despacho que é definitivo. 

O SR. ABILIO MACHADO- O Prefeito deveria ouvir o Conselho 
no caso de pretender deferir o pedido. 

O SR. JULIO SOARES-- Parece que o Prefeito sempre recorreu ao 
Conselho nos casos e_m que a lei é omissa, e esse é um deles. 

O SR. SEBASTIAO LIMA - A parte não pode ficar prejudicada 
com a omissão da lei. 

O SR. OLIVEIRA_ ANDRADE- O Prefeito, porém, já decidiu. 
O SR. SEBASTIAO LIMA- Ele próprio aconselhou o Clube a se 

dirigir ao Conselho. 
O SR . OLIVEIRA ANDP..ADE- O Conselho não pode se pronun-

ciar sôbre um pedido já indeferido pelo Prereito. 
O SR. JULIO SOARES- Deveríamos, então, converter o julgamen-

to em dHigencia afim de ouvirmos o Prefeito sôbre o assunto. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- O recurso que a parte tem é reno-

var o pedido. 
O SR. MILTON CAMPOS- Parece que o Prefeito mandou o pro-

cesso ao Conselho sem dizer precisamente para que fim. Podíamos, en-
tão, converter a decisão em <1iligencia para s. excia. declarar se deseja, 
reformando o seu despacho anterior, o parecer do Conselho, ou se quer 
submeter diretamente a este a solução do caso. 

O SR. ABlLIO lVIACHADO - Pediremos ao Prefeito que positive 
a sua intenção. 

O SR OLIVEIRA ANDRADE- Positivar como ? O caso já e~tá 
decidido. O que parece é que o próprio Prefeito está convencido de que 
o seu despacho pode ser refor_!J1ado pelo Conselho, quando não pode. 

O SR. WERNA MAGALHAES - O processo não devia ter vindo 
ao Conselho uma vez que o Prefeito já havia indeferido o requeri-
mento. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA- O próprio Prefeito, conforme já decla-
rei, aconselhou a-) Presidente do Clube que se dirigisse ao Conselho. 

O SR. JULIO SOARES- E' possível que essa sua deliberação fos-
se devida à sugestão de algum funcionário antigo da Prefeitura, q!!e tal-
vez lembrasse a s. excia. ser sempre praxe ouvir o Conselho nos casos 
em que a lei é omissa. 

O SR. MILTON CAMPOS- Nesse caso, pressupõe-se no Prefeito a 
intenção de atender. Para não pressupOr isso, seria conveniente conver-
ter o julgamento em _diligencia afim de que s. excia. nos esclareça. 

O SR. SEBASTIAO LIMA -Aceito essa solução. Com os esclare-
cimentos que nos forem prestados pelo Prefeito, poderemos resolver o 
assunto com melhor conhecimento de causa. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Continuo a achar que o Conselho 
não tem competencia para reformar a decisão do Prefeito. Dessa decisão 
não se poderia recorr~r para o Conselho. 

O SR. SEBASTIAO LIMA- Mas não poderemos decidir intransigen-
temente. Seria fechar a porta a pretensões muito justas. 
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O SR. OLIVEIRA ANDRADE -A parte pode voltar a requerer de 
novo, formando-se novo processo. 

O SR. MILTON CAMPOS - Nesse caso, a diligencia, de certa ma-
neira, já fará saber ao Prefeito que, se quiser nos mandar o processo, 
será para que opinemos sôbre o merecimento do caso e não para deci-
dirmos. 

O SR.. OLIVEIRA ANDRADE- Digo que o Prefeito está convenci-
do de que podemos reformar sua decisão, porque foi êle próprio quem 
sugeriu, na carta dirigida ao Pr2sidente do Clube, uma espécie de re-
curso do seu despacho para o Conselho, dizendo que tinha indeferido o 
pedido porque as leis municipais não permitem conceder a isenção piei- · 
iearla e só o Conselho poderia fazer. A parte, então. dirigiu-se ao Con-
selho, pedindo a este que reformasse a decisão do Prefeito. 

O SR. MILTON CAMPOS- Como se o Conselho fosse revisor dos 
atos do Prefeito. 

Acho que a diligencia satisfaz, porque o Prefeito esclarecerá melhor 
o eu pensamento. 

Proponho, pois, como preliminar, essa diligencia para que o Prefei-
to d>:!clare se pretende reformar seu despacho, e para isso se dirigiu ao 
Con. clho, ou se deseja que este decida o caso. 

Como é uma preliminar, deve ser submetida a voto em primeiro 
ugar. 

Votação 
-Procedendo-se à votação, é a preliminar aprovada, contra o voto 

do s.·. conselheiro Oliveira Andrade, sendo anunciada esta 

Conclusão 
O Con elho resolve converter em diligencia o julgamento da peça 

n. 298, afim de que o Prefeito, revogando, se quiser, o anterior despa-
cho que deu ao requerimento do Clube Atlético. Mineiro, positive sua 
intenção, declarando se pretende o parecer do Conselho, ou se quer sub-
meter diretamente a este a decisão do caso. 

- Devolva-se o processo ao Sr. Prefeito da Capital, para o fim de 
prestar os esclarecimentos solicitados . 

Créditos para o refôrço de verbas do orçamento muni-
cipal e diversos pagamentos 

(PEÇA N. 302) 
E' anunciada a discussão da peça n. 302, sendo dada a palavra ao 

relator, sr. Oliveira Andrade, que procede á leitura do seguinte 

Relatorio 
No oficio de fi . 1, solicita o sr. Prefeito de Belo-Horizonte, por 

intermédio do Secretário da Prefeitura, o parecer dêste Conselho sObre 

~STAOO DE MINAkEiLus 

a abertura de um crédito suplementar de quinhentos e sessenta e qua-
tro c<:mtos, quatrocentos e setenta mil réis (564:470$000) e de um outro 
espec~al de quarenta e um _contos e seiscentos mil réis (41:600$000), o 
pm;n~1ro para refôrço de diversas verb8s do orçamento da despesa in-
s~fict~ntemente d<_:>tada ·, e o segundo para pagamento de diversas inde-
mzaçoe - e de ma1s um conto e seis centos mil réis (1:600 000) devi-
das ao servente do Conselho Deliberativo-José Simão-de seus ven-
cimentos de março a dezembro, que deixou de receber por falta de ver-
ba no orçamento. 
. . Ç> p_edido está acompanhado de dois processos administrativos 
Ju_stJficativo da despesa e em um dêles se encontra a exposição do 
Dueto~ da Despesa e C.ontabilidade da Prefeitura em que consta que 
a receita arrecadada ate outubro de 1933 não havia ainda atinmdo à 
receita <_:>rçada, estando desta distanciada em rs . 256:798$831, n;nhum 
esclar~c1mento se encontr~ndo mais no processo, quanto à arrecadação 
posteriOr a essa data. Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor-
conselheiro Abilio Machado. 

Belo-Horizonte, 18 de Janeiro de 1934. - Oli veira A1Jdrade, re-
lator. 

Parecer 
O S r .. Oliveira .Andra~e-0 meu parecer é que o Conselho 

e pronuncie contra a abertura dos créditos de que se trata, por não o 
permitir o Código dos Interventores (decreto 20.348, de 29 de agôsto 
de 1931). 

. _De fato, êst~ .d~creto dispõe, no art. 13, n. 1, 2.a parte, que os 
cred1 tos extraordmano , suplementares ou especiais não deverão exce-
der ao saldo da receita arrecadada sobre a receita orçada. 

De o_ndAe ~e concl~e que a_ abertura de u~ dêsses créditos depen-
de da extstencm dt> sa.do refendo e na proporçao de comoortar o mes-
mo crédito. · 

Teve o legislador em vista om essa disposição obriaar os inter-
ventores e prefeitos a realizarem o equilíbrio orçamentário~ como nela 
mesmo se declara. 

Da peç~ em ap~êço não consta saldo aJgum, e antes o que dela 
s~ mostra, e . que, ate outubro, a receita arrecadada não havia atingido 
amda a recetta or ada, havendo na primeira, comparada com a segun-
da, uma diferença para menos de 256:798$831. 

Assim send_o, não pode o Conselho, em respeito ao Código dos 
Interventores, opmar pela abertura dos créditos em questão, só restando 
ao Prefeito, por intermédio do Interventor Federal, o recurso ao Govêr~ 
no Provisório, nos têrmos do artigo 25 do Código dos Interventores 
(decreto n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931}. 

(Muito bem! Muito bem! 

Discussão 
O S r . Milton C a m p os-Està em discussão o parecer. 
O Sr . .Julio Soares-Peço a palavra. 
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O SR. MILTON CAMPOS-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR: JULIO S9ARES-Sr. Presidente, antes de pronunciar o meu 

vot9, deseJO fazer sobre o assunto em questão as seguintes conside-
raçoes: 

.. 9 Conselh~ Consultivo do Estado de Minas considerava a sua atri-
bmçao ~ r~~olv1a por si, até ~gora, êsses casos de créditos especiais e 
extEaordmano~ e, talvez, por 1sso mesmo, isto é, pela facilidade da so-
luçao, os governos .pass~d_os não se preocupavam muito na observação 
dos detalhes das dispostçoes do Código dos Interventores. 

. O co!lselheiro Oliveira Andrade, com o seu espírito justo e escla-
recido vem c~~mar-nos. a atenção para os inconvenientes dessa praxe 
~ontra a qual Ja se haviam insurgido, com os nossos aplausos, nus úl-
timos ~eses . do ano passado, os conselheiros Israel Pinheiro e Werna 
Magalbaes, fica?do mesmo o primeiro dêles incumbido por nós de en-
tra_r, nesse sentido, em entendimento particular com o Interventor in-
termo, dr. Gustavo Capanema, para gue essa situação se modificasse, 
de modo a desaparecer o constrangimento de aprovarmos créditos e 
homologarmos atos que, em rigor, não podiam ter sido feitos sem a 
audiência prévia do Conselho. 

E eu estou de acôrdo com o conselheiro Andrade em que se mu-
de de orientação nesse sentido, mas sàmente quanto aos futuros cré-
ditos,. I_)Or d~spesas f~itas 01:1 . autorizadas pelo atual govêrno, pois, do 
contrano, .cnaremo~ .a admmistra~ão, pela. de112ora do recurso aponta-
do no artigo 25, seno embaraço a regulanzaçao da situação financei-
r~ .e econômica do Estado. E não é justo que se criem, no momento-
dificuldades a um govêrno bem orientado, cujos atos só têm mostrado 
a_ elevação e o patriotismo de suas intenções. Por outro lado, penso. 
nao devemos concorrer para estimular e facilitar aos interventores meios 
de praticarem atos administrativ<?s sem a sanção da opinião pública 
aqm representada pelo Conselho, situação evidentemente con :rária ao 
espírito do Código dos Interventores. 

De ac?rdo, p~rtanto, com a orientação que acabo de expor, voto 
por que seJa autonzada a ~bert~ :a dos créditos que con tituem objeto 
da presente peça, os qums, alias, se enouadram nas disposições do 
Código dos Interventores. · 

(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. Milton Vampos- Continúa a discussão (pausa). Como 

da outra vez voto de acôrdo com o sr. Oliveira Andrade e devo de-
clarar que a única .r~zão . que. m~ l~va? preliminarmente, a não opinar 
pela abertura do credito e a mexistencm de saldo entre a receita orça-
d~ ~ a arrecadada porquant~ ~este ponto a proibição é expressa no 
Cod1go dos Interventores, Cod1go do qual somos fi éis executores. 

Dessa forma prefiro sugerir ao Govêrno, como relator, o disposto 
do artigo 25, que faculta à administração do Estado a abertura de cré-
dito, uma vez que obtenha autorização do Govêrno Provisório, autorização 
que poderá ser ampla e genérica para que o representante do Poder 
Federal no Estado possa regularizar a escrita do Tesouro. 

r 

Não creio que isso venha embaraçar o atual gol.Têrno e nem mes-
mo colocá:-lo· mai, de vez que o nosso objetivo áe-<re ser executar a lei. 

Não posso acreditar que, dada a situação difícil em que nos. acha-
mos e demonstrada a imperfeição. do Código dos Interventores, possa 
daí advir posição incômoda ao govêrno . 

J'á na sessão passada fiz ver que o artigo 13, n. l, está brigando 
com a realidade em que vivem todos os Estados da União. 

Todos sabemos a situação de dificuldades financeiras, que atraves-
sa o país; por iS.so;. o mais que podemos conseguir e o equilíbrio or-
çamentário, de vez que o regime dos. saldos é impossível. 

Sei perfeitamente que as despesas do Estado são enormes e cres-
centes e que a receita, devido à pobreza da população e ao retraí-
mente dos negócios, diminue, e obras urgentes, que precisam ser fei-
tas, só po.derão ser custeadas por meio de. créditos extraordiná11ios. 

Esses créditos, entretanto, não podem. ser concedidos por esta Gas-<4 
de modo que, repito, o Conselho a única cousa que pode fazer é lem-
brar ao govêrno a faculdade c<m&tante- do artigo 25. O Conselho, cum-
prindo assim o seu dever, não traz embaraç.o á administração e colo-
ca-se a si mesmo e até o próprio govêrno muito bem diante da opinião 
pública. . _ 

O SR: WERNA. MAGALHAES- Desejava que se começasse essa· 
praxe no orçamento vindouro, porquanto, agora trata-se apenas de pa-
gamento. 

O SR. MILTON' CAMPOS- O alvitre melhor seria que o govêrno 
reunisse todos os créditos e pedisse ao Govêrno Provisório uma auto-
rização genérica de acôrdo com o artigo 25, do Código dos Interven-
tores, que assim se expressa Uê): 

«Em casos extraordinários, mediante representação do Interventor, 
o Gmtêrno Provisório poderá dispensar ou suspender, especificadamen-
te,. por tempo determinado, em relação ao Estado ou município, qualr 
quer das restrições ou determi.Jações dêste decreto . " 

Quer. dizer: o Govêrno Provisório, atendendo às dificuldades finaru-
ceiras do Govêrno do Estado, pode, por tempo determinado, um, ou 
dois meses, suspender o n. 1, do artigo 13, isto é, mesmo sem a exis.-
tência de saldo.;, o Govêrno poderia abrir esses créditos. 

Isso não será difícil porque estamos sob a . administração dB um 
delegado do Govêrno Provisório e êsse govêrno, naturalmente, não qu.e.-
r.erá criar dificuldades à administração de um seu representante. 

Era o que tinha a dizer. 
(Muito bem I Muito bem!) 
Não havendo mais. q,uem peça a palayra, encerra-se. a dis<mssão . 

Votação 
O Sr. ~illton Campos-Como vota o sr. Julio Soares?' 
O SR. JULIO SOARES-Voto de aoordo com a minha declaração 

jà feita no sentido de se conceder o crédito. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO-Aeompanh0) c:o. nobre eonselh-eiro. 
O SR. SEBASTIÃO UMA-Tambem• eu 

7 
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O SR. SOCRATES ALVIM-Et iaualmente 
O SR WERNA M - ' ,., o · 

t · AGALHAES-t_;oerente com a explicação que ho1·e dei, vo o com o relator. 
O SR. ABILIO MACHADO-Eu tambem 
O ~~· MILTON CAMPOS-Tambem aco~panho o relator 
Venfi~a.ndo-se empate na votação, fica a solução do cas~ adiada 

para a prox1ma sessão, de acôrdo com o Regimento. 

Crédito para pagamento ao pessoal contratado da 
Imprensa Oficial 

(PEÇA N. 303) 

. Finalmente, entra em discussão a peça n. 303 sôbre a qual 0 sr. 
Milton Campos apresenta o seguinte 

Relatório 
Verificando-se insuficiência de verba ara ~ 

novembro e dezembro de 1933 1 f P pagamento das folhas de 
prensa Oficial, o sr. Secretário' d:sa ~r~:n ao . pe~soal contratado da . Im-
o crédito especial de 136.347$200 çals ~mut?u decreto abrmdo 

· t · para o a ud1do fim e encaminho mmu a do decreto ao Conselho em ofício de 16 d · · u a 
Assim fei to 0 relatório .' e 1ane1ro corrente. 

tia-o L"lma 1 o . ' passo o processo ao sr. conselheiro Sebas-, . reVISOr. 
Belo Horizonte, 18 de · · d 193 1ane1ro e 4.-Milton Campos, relator. 

Parecer 
O Sr. Milton Vampos- 'ão precis al 

porque o caso é. perfeitamente igual ao que ~c7:~am~~~~ d~r:;at~~~~~s, 
~~scod~oi~p~~~~~odffc~ d~~~e~o~::sc~~~~t~~~t:s~ ~r~ads~ de fu~âio~:~ 
~~ber seus tvencimentos, por ter sido insuficiente a ver~~xa~~~ig~a~~ 

orçamen o para aquela repartição. 
Como quer que seja, trabalharam : bem 1 

e prestaram serviços ao Estado E . d t ou m_a • _fo_ram contratados 
tado lhes negue a remuneração·. VI en emente, nao e Justo que o Es-

0 SR. SOCRATES ALVIM- A · d N-regime do calote. pom 0 · ao devemos oficializar o 
tend~ _SR. MIL_TON CAMPOS-Nem isso se pretende O que se re-
é a do e a~ue 2~eJ~~ ta·~<?s e~ses Ifuncionários, mas pela fórma legal ~ue 
\ oto. . o Igo os nterventores. Neste sentido é o , meu 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 
O ~r. Milton Vampos-Está em discussão o 

pronuncia o sr. conselheiro Sebastião Lima, l.o revisg:;ecer. Como se 

1 
·I 
1'-

. {" 
I; 
( 
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O SR. SEBASTIÃO LIMA-Eu opino por que o Conselho seja fa-
voravel à abertura do crédito. 

O SR. MILTON CAMPOS-E o sr. 2.0 revisor? 
O SR. WERNA MAGALHÃES -Acho que primeiramente deve er 

consultada a Secretaria das Finanças. Se o Tesouro estiver em condi-
ções de satisfazer ao pagamento, opino no sentido do Conselho se pro-
nunciar favoravelmente à abertura do crédito. 

O SR. MILTON CAMPOS-Realmente, pareceria mais razoavel que 
se consultasse primeiramente à Secretaria das Finanças para se verificar 
se há ou não saldo orçamentário. Com isso, porém, atrazariamos o 
pagamento desses funcionários que já deixaram de receber os vencimen-
tos de novembro e dezembro. 

O SR. WERNA MAGALHÃES - Se o Conselho vai negar ... 
O SR. MILTON CAMPOS-O Conselho pode negar, mas encami-

nhará desde logo o processo para que tenha o fim indicado no art. 
25 do Código dss Interventores, isto é, para que êsse crédito especial 
possa ser imediatamente aberto, ao passo que com a diligência retar-
daríamos isto com grave dano_ para es es funcionários. 

O SR. WERNA MAGALHAES-A's vezes, não. Talvez a diligência 
seja mais rapida do que essa solução. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Isso, na hipotese do Govêrno de-
clarar que tem saldo. 

O SR. WERNA MAGALHÃES - Perfeitamente . Mas não temos ain-
da a respeito nenhuma informação oficial. 

O SR. MILTON CAMPOS ·-Eu proporia que o Conselho proferisse 
a sua decisão de modo a poder atender desde logo às duas hipoteses: 
de haver saldo ou de não haver. 

O SR. WEHNA MAGALHÃES-Na hipotese de haver saldo, sou a 
favor do pagamento. 

O SR. MILTON CAMPOS-Tambem eu. Entretánto, se não houver 
saldo, entendo que se deve sugerir ao Govêrno a aplicação do art. 25 
do Código dos In terventores. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Sei que não há saldo. Por isso, vo-
to desrle já contra a abertura do crédito. 

O SR. WERNA MAGALHÃES -Sigo a formula que tem sido sem-
pre adotada pelo Conselho : voto pela abertura do crédito, dentro das 
possibilidades do Tesouro Nós aqui sempre temos resolvido os casos 
dessa natureza, ouvindo o sr. Secretário das Finanças. 

O SR. MILTON CAMPOS-Acho que v. excia. tem razão quando 
deseja que nos sejam prestadas informações oficiais. O que me inco-
moda nisto é o retardamento que naturalmente se dará e que muito 
atrazará o pagamento. _ 

O SR. WERNA MAGALHAES-0 meu empenho é que esses fun-
cionários sejam pagos o mais depressa possível. 

O SR. MILTON CAMPOS-Eles já deixaram de receber os venci-
mentos de novembro e dezembro. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Seria uma clamorosa injustiça negar-
mos_ êste crédito . 
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Q . SR. MILTON ~AMPQS-Ll.e modo que o meu parecer. fica assim 
formulado: estou de acôrdo em que se abra o credito, na hipó1ese de 
haver saldo orçamentária. Se; entretanto, ê'sfu não existir; penso, que o 
Conselho deve se pronunciar de modo eontrário; aplicando-se ao caso 
o art. 25 do Código. dos Interventores. 

O SR: JULIO SOARES-Ew requenia então, para• o. caso anteriar a 
mesma solução. 

O SR. MILTON CAMPOS-Não é passível, por já ter sido o mes-
mo votado. 

- Não havendo mais. quem tome a palavra . encerra-se a discussão. 
Passando-se à· votaqão, opinam. pela abertura do. cl1édito a.s srs. 

Sebastião Lima, Julio Soores, Socrates Alvim e A!llniba1 @ontijp. 
Votam com o· nellttol' os srs Werna· Magalhães, .Abllio Machado e 

Oliv.eira Andrade. 
Desse modo, fica. empatada, a votação, que se repetirá na proxima 

sessão, cabendo aG) Presidente, se se verifican ainda empate, o v.oto. de 
desempate. 

Ordem dn dia 
Não· havendo mais nada. a se tratan; . 0 se Presidente: designa para 

a próxima sessão a seguinte ordem do dia: 
Primeira parte- A regimental. 
Segunda parte-Desempate da votação das peças. ns .. 302 e 303 e 

discussão das materias que, devidamente refutadas e revistas1 forem en-
viadas à Secretaria com a necessária antecedência 

Levanta-se a sessão. 

185a. Sessão ordinaria aos 27 de ianeir.o· de 19'34 
PRESIDENTE- SR. MILTON CAMPOS. 
SECRETA'RIO- SR. SOCRA:rES AL VIM. 

Suma 'r!o: - Ata- Fxpediente- aplicação do Sr. Milton Campos- Sugestões 
tendentes a. melhorai' a situaçãm financeira dooEstado -· E>iscurso e 
indicação do sr. Oliveira Andrade - Pareceres finais - Segunda 
parte- Desempate da votação das peças ns. 302 e 303 - Crédito 
para a conclusão da Penitenciária Agrícola· de Neves- Relatório• e 
parecer do sr. Julio Soares--Votação - Conclusao - Isenção· de 
impostos de profissão pleiteada por d. Anna. Carolina de Lacerda 
-Relatório· e parecer do sr. Werna M'agalhães - Discussão - Vo-
tação -Conclusão - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs-. Mlltoo Campos, So• 
~mtes- Alvim; Abilio Machado; JuliG.Soares, Wenna MagalhãeS;l, Annibal 
Gontijo, Sebastião Lima e Oliveira Andrade-.. 

-Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessã(}· anteriur. 

, 
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-Expe-diente 
rO ·Sr. 1iJeerebuio dá ·conta do seguinte e~pediente : 

Oficio 
Gabinete do Presidente do Estado de Minas .. Qerais. 
Belo-Horizonte, 22 rl.e Janeiro de 1934. - Exmo. ST . Dr. Milton 

Soares Campos, Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 
Te11ho o prazer de acusar o rre:cebimento do oficio de 13 do ~ar

rente, em que se dignou comunicar-me haver o Conselho . Consultivo, 
em sua primeira teüniãu ordinária dêste ano, eleito V . Exma. e o con-
selheiro Socrates Renan de Faria .Al'mm para seu Presidente e Secretá-
rio, respectivamente. . . 

Agradecendo a gentileza da comunicação, faço votos pela felici-
dade de V. Exa. no exercício dessa honrosa investidura e apresento-lhe 
meus proteBtos de elevado aprêço e distinta mmsideração. -Benedicto 
Valladares Ribeiro, Interventor Federal. 

Secretaria da Agricultura- Diretoria Geral - N. 120- JE/PS. 
Belo-Horizonte, 23 de Janeiro de 1934.-Exmo. Sr. dr. Milton Soares 

Campos, 1vL D. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.- Acus? 
o recebimento do ofício de 13 do corrente, pelo qual V. 'Exc. me parti-
cipa a eleição da nova Mesa diretora dos trabalhos do Conselho Con-
sultivo do Estado. 

Ao agradecer-lhe a gentileza da comunicação, congratulo-me com 
o Conselho pela acertada escolha que fez. 

Sirvo-me êla oportunidade para apresenta a V. "Exc. a segurança 
de .minha estima .e alto aprêço.-Benedicto Santos, -Dii:etor Geral. 

-0 Conselho lica inteirado. 

Oficio 
Gabinete do Interventor do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizonte, 

25 de Janeide 1934. -Exmo. Sr. Dr. Milton Soares Campos, Presidente 
do Conselho Con'sultivo do Estado. 

Tendo o Sr. Interventor necessidatle de examinar a peça n . 295, 
deste ~ conselho Consultivo, venho, em ·nome de 'S. Excia., pedir-lhe a 
fineza de mantlar enviá.Jla a êste 1Gabinete. -Atenciosas saudações. -
Juscelino Kubitschek, Se-cretário da llnterventoria. 

·--'IDevolva-se. 

Oficio 
Prefeitura de Belo-'Hotizonte. - Pela Secretaria. - N. 6.·- lBelo-

florizonte, 24 de Janeiro de 1934. 
Exmo. ·sr. Presidente do Conselho Consultivo do 'Estado. 
~m nome ·do sr. Prefeito, solicito de V. Exc. a tlevôlução do ofí-

QÍQ n. 5
1 

de 22 do currente, no qual solicitava o parecer desse Egregio 

i 
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Co~s~lho no !o.ca~te ao adiamento, por três anos, da amortização das 
Apohces Mumcipais. 

~otiva êsse pedido o fato de haver se verificado que o assunto 
pode;a ser resolVIdo dentro do contrato que determinou a emissão dês-
ses títulos. 

Reitero a V. Excia . protestos de estima e consideração.- João Lu-
cio Brandão, Secretário. 

-Devolva-se. 

Ofício 
Os pa.qameutos em ouro e os P'reços da Oia. Força e Luz ele 

M incts-Germ·s 

PEÇA N. 304 

Prefeitura ~e Belo-Horizonte.-Pela Secretaria.-N. 7-Belo-Horizon-
te, 27 de Janeiro de 1934 . 

. Exmo. Sr. Dr Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Con-suJuvo 
Havendo a Companhia Fôrça e Luz de Minas-Gerais desistido da 

ress~_va .que . lhe. garantia !l acôrdo feito com esta Prefeitura, e que deu 
ocasm<? a pnmeu~ sugestao dêsse egrégio Conselho; e, considerada a 
urgência da. soluçao <!_o caso, resolvi, depais de ouvir de V. Excia., au-
tor da refend~ .sugestao, ~ declaração de estar a exclusão da ressalva 
de?tro do espmt<? qu~ f!!Otivou a9uela sugestão, assinar com a Compa-
finhia o têrmo, CUJa copia passo as mãos de V. Excia., para os devidos ns . 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração. - Soa.res de Mattos, Prefeito. 

Termo de ajuste proviso·rio 

Aos 27 dias do mês .de Janeiro de 1934, na Secretaria da Prefei-
tura. presen!es o Dr. Jose Soares de Mattos, Prefeito Municipal, devida-
mente aut,mzado pelo dec~eto e~tadual n. 9.206, de 4 de novembro de 
1~29 e o Sr_. R. U. Stoelqmst, duetor da Companhia Fôrça e Luz de 
Mmas-.Ge.rais, com as ~testemunhas adiante nomeadas e assinadas, por 
eles fOI ?1to que nos termos da proposta feita à Companhia pelo oficio 
d.a Prefeitura n. 1 de 16 d.o .corrente, e a aceitação da mesma pelo ofí-
CIO n. 1.901 do ~esmo dia, e tendo em vista o parecer emitido pelo 
Cons~lh.o Consultivo do Estado e da Prefeitura e os ofícios n. 4, da 
Prefeitura. e 1~13, da Compan~ia, ficavé! ajustado entre a Prefeitura e a 
Companhia For~a e L~z de Mm t!s-Germs_. o seguinte: 

1. -Ate que se faça o reajustamento definitivo dos pre-
os ~ serem cobrados, a Companhia Fôrça e Luz de Minas-

Gera!s, ressalvando os direitos decorrentes do seu contrato co-
brara o consumo de energia elétrica para fôrça, luz e c~Ieia-
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ção em Belo-Horizonte, pela tabela que vigorou erri novembro • 
do ano passado. 

2.0 
- As contas cujo recebimento a Companhia suspendeu 

pela superveniência do decreto n .. 23.501, do ~<;>Vêrno Provi.só-
rio, serão por ela cobradas com mtervalo, mmuno de 10 ~1as , 
de modo a facilitar o pagamento por parte dos consumido- · 
res. 

E por assim haverem combinado e ajustado, assinam o presente, 
com as testemunhas. 

-Inteirado. 
O Sr. Milton Vampos-A propósito desta comunicação do Pre-

feito devo uma explicação ao Conselho. Fui procurado pelo Advogado 
da Prefeitura e também pelo da Companhia Fôrça e Luz, que me expu-
seram o seguinte : em lugar de aceitarem expressamente a sugestão do 
Conselho de se ressalvar à Companhia o direito de cobrar o excesso 
que por ventura se venha a verificar entre os preços de novembro e 
os do reajustamento definitivo, caso êsses sejam maiores, e de, por 
outro lado, se ressalvar tambem aos consumidores o direito de reha-
verem a mesma diferença se o preços do reajustamento forem me-
nores, aqueles advogados deliberaram suprimir essa condição, consul-
tando-me, porém, se o pensamento do Conselho foi o de equiparar a 
situação das partes. 

Como relator da peça, fiz-lhes vêr que o pensamento do Conselho 
era colocar as partes em identica situação. Só depois de ouvida essa 
minha declaração é que foi lavrado o termo de ajuste, do qual nos dá 
conta o ofício do Prefeito que acaba de ser lido. 

Acredito ter, por essa forma, interpretado o pen3amento do Con-
selho (.Apoiados gerais). 

O SR. ABILIO MACHADO-Perfeitamente. 
O SR. MILTON CAMPOS-Foi, pelo menos, êsse o pensamento 

do relator. 
Quanto à facilitação do pagamento, foi determinado que haverá 

um intervalo entre as cobranças das contas. 
O SR. ABILIO MACHADO-Qual é êsse intervalo? 
O SR. MILTON CAMPOS-E' de 10 dias, no mínimo. 
Quanto à outra sugestão do Conselho-de se acelerar o reajusta-

mento definitivo-é uma atribuição do Prefeito que não tinha mesmo 
de figurar no acôrdo. 

Esta, a comunicação que tinha a fazer à Casa relativamente ao ofí-
cio do prefeito que acaba de ser lido. 

Oficio 
Requerimento d o Automovel Club 

(PEÇA N. 307) 

Gabinete do Presidente do Estado de Mina -Gerais.-Belo-Horizon-
te, 25 de Janeiro de 1934.-Exmo . Sr. Dr. Milton Soares Campos.-

I 
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if>resid~~e do Cons~Iho Consultivo do Estado.-T.enho a :honra de 
transmitir a V. E?CcJa., para que se digne submete-lo .a0 parecer do 
·Con~elho Consultivo, o «memorial " aqui junto em que ·o A t 1 ·Oiub de Mi G . I" ·t d" , u omove . . nas~ · er311s » so ICI a Ispensa dos enca"Igos da escritura pú~ 
bhca, de 27 d!! Agosto de 1931, pela qual adquiriu do Estado 0 terreno 
para c_onstr~çao d_e sua séde sócia!, e pede doação dêsse terreno, bem 
como Isençao de Impostos e taxas estaduais e municipais 

~eitero a V. ?xcia. meus protestos de alto apreço e distinta consi~ 
deraçao.-Benedwto Valladares Ribeiro, Interventor Federal. 

Memorial 
Autom ovel Club de Minas~Gr:wais 

E~mo. Senhor Interventor Federal.-Respeitosas saudações e votos 
·~e fehz Ano:Novo. - ~e~1do o Automovel Club de Minas-Gerais adqui~ 
-r~do da Prefeitura Mumcipal de Belo~Horizonte, esta devidamente auto~ 
nzada ~elo Govêrno ~o Estado, o terreno situado nesta Capital, entre a 
~~a G_m_az e a Av~mda Alvares Cabral, nos fundos do seu atual edi~ 
!I~H~- soc~al, com a area de 783,m2 650, constituido por parte do quar-
.eua0_ numero 34, IV Se~ção urbana, planta cadastral de Belo~Horizon~ 
t~,. afim de completar as mstalaçôes necessárias as suas finalidades so~ 
ciru~, pelo preço e quantia c~rta de cem contos de réis (Rs . .. ..... . 
J00.000$000), em_ dez ~restaçoes anuais de dez contos de réis cada uma 
sua .atual D!ret_ona Soei~ pede venia para submeter ao alto espírito de 
vo

1
ssap ex?delentcJa Sas ra1z?~s abaixo alinhadas neste Memorial, assinado 

pe o rest en e e ecre ano do A C de M G e com as q · t d · f · · · · ·• urus pre en e 
seJa. o re er.td<? Automovel Club dispensado dos encargos constantes da 
escntura publica, de cfv, lavrada em data de 27 de Agôsto d 19~1 
em notas d? _Tab. Everardo Vieira (4.0 ofioio), e devidamente ~e · st~a: 
da no Cartono de Reg. ~eral de I~óveis do Tabel. Bolivar (doc. ~nexo 
s~b n. 1 ,), bem . . coAmo, ferta a doaçao do terreno objeto da referi da es-
cntura, sem mars onus para êste Automovel Club. 

§ O Auto~ovel Club de Minas~Gerais é uma Sociedade Civil fun~ 
dada nesta Capital em 17 d~ :r_:>ezembro de 1925, e instalada aos i 4 de 
Jun~? _de 1926. Os seus obJetivos sociais e arrojado alcance do seu 
.patnotico programa de ação-previstos pelo Art 1 o do 1 o d E t tut d t · · · · os seus s~ 
~ os:- e ~rm~naram naturalmente o nobre e imediato movimento de 

stmpatia e JUS.tiç~ e~ seu favor por parte de nossas camadas de Go~ 
vêrno _que lhe atnbmam a honrosa credencial de Utilidade p · bl" 

Nao será de · d ·t u 1ca · d al d f masia o, rep1 amos, Excelência, Senhor Interventor Fe~ 
er ,- e ato-o Automov~l Çlill> de Minas-Gerais tem sabido com~ 

preender e desempenhar a missao a que foi e está destinado c 
dendo, em toda linha, à e~pectativa .geral que ,0 cerca em ~s ~:~~sp~~= 
nores gestos. 

. Além de. ~dmiráv~l- núcleo 'formador de novas e cada vez mais 
apn_moradas eht~s soCiaJS constataremos com natural satisfação 0 que vale 
: t//ue.a:;:~ = o nosso_ A~tomovel Club em matéria •de aproximação 

erc IO e gente ·uma ·e estranha, mantendo uma reoiprooida• 
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de de todo ·ponto vantajosa para nós outros, homens civilizados do in-
terior brasileiro, Entre nós, a -par de uma brilhante e cada vez mais marcante exi:: ~ 
tência social, êle tem sido um pioneiro infatigavel do automobili mo, 
seja em exposições de novos modêlos de carros~automoveis, como a 
realisada em princípios de 1931; seja nos interessantes trabalhos sôbre 
o assunt , apresentados em diferentes certamens e que foram publica~ 
dos nos seus «Anuários a , ou, seja ainda na valorosa contribuição d~ 
suas delegações ao seio de magnas Assembléias, Congressos e Con-
venções sôbre rodoviarismo e sôbre turismo no pais. 

Ao lado de tudo isto, devemos pôr em relevo o valor da colaboração e 
coadjuvação do nosso Automovel Club em programas de festas e so~ 
lenidades oficiais. Vezes sem conta, tanto o Govêrno Estadual, como 
o Poder Executivo Municipal, tem encontrado no A C. de M. G. a nota 
da elegância, de distinção, e de êxito social para suas recepções e bai-
les de gala em honra de hospedes ilustres de nossa cara terra mineira. 

O A. C. de M. G. tem sido-frequentemente-para eminentes visi-
tantes da terra e da gente montanhezas uma espécie de csalão nóbre » 
dentro dos muros desta linda e jovem «urbs • brasileira. Atestam, em 
nossos anais, essa privilegiada posição social as seguintes festas e re~ 
cepções, todas elas em inteligente cooperação com os altos Poderes Pú~ 
bliCDs do Estado: a) Recepção e baile de gala, em honra de SS. AA . 
RR. Britânicas, o Principe de Gales e o Príncipe George; b) Recepção 
dada em homenagem a sua excelência o senhor Chefe de 2.

0 
Govêmo 

Provisório da República, Dr. Getulio Dornelles Vargas e aos senhores 
Ministros de Estado da República que o acompanhavam em sua visita 
ao Estado de Minas-Gerais; c) Recepção aos srs. Membros do Con-
gresso de Arquitetos, reünido no Rio de Janeiro, em visita a es~ Ca~ 
pital; d) Bailes de gala em regosijo pela posse na Presidência do Es-
tado de Minas dos Srs. Presidente Antonio Carlos e Presidente 01egario 
Maciel; e) Recepção do Sr. Presidente Fernando Mello Vianna; f) Bai~ 
le oferecido a S. Excia. Ministro da Marinha de 'Guerra do Brasil, Sr. 
Almirante Protogenes Guimarães e a sua luzida comitiva; g) Bailes em 
honra de SS. Excias . os Srs. Interventores Federais no Estado de São 
Paulo e no Estado da Baía; h) Recepção aos srs. oficiais da Aviação 
Naval Brasileira, por ocasião da chegada da primeira esquadrilha aérea 
a esta Capital; i) Festas e recepções feitas a SS. Excias. os srs. Em-
baixadores e Ministros Plenipotenciários de Nações amigas-Alemanha 
-Argentina-Bélgica-E. U. da America do Norte-França-Inglaterra 
-ltália-Japão-Mexico-Uruguai-em suas respectivas visitas ao nos~ 
so Estado e ao seu Govêrno;-bem como outras homenagens presta-
das a diverc;as delegações científicas, oriundas dêstes e de outros pai-
ses amigos e que foram hospedes de nossa Capital. 

§ Além disto, o Automóvel Clube de Minas-Gernis, traduzindo um 
nobre propósito de boa vontade da unanimidade de seus assoaiados em 
uma fórmula impessoal de deferência e respeito aos Poderes do Esta~ 
do, inscreveu-desrle seu início-em suas disposições ·estatutárias ·€> se~ 
nhor Presidente do Estado de Minas~Gerais Gome seu Presidente de 
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:teo~~; e o Senhor Secretário da Acrricultura 
Ir:_as, como seu Membro Hono"'. . , Viação e Obras Públicas Nao pa . rano. rou ru o nosso preito -

aproximação e máxima cordialidad:m razao de uma elevada Política de 
Aos . senhores Membros do G . . . 

cultou a mscrição no quadro socia~~êrno 1\;Tu?eiro, considerados tais fa-
os senhores representantes mineiros os csocios temporários »; e, out;óra, 
ou do_ Congresso Federal, tinham 1ivr~embros, do Congresso Mineiro 
. . Fmalmente, cumpre-nos acentuar acesso em nossa sede social. 

teno de uma atenciosa deferência be, prevalecendo sempre o cri-
exp!esso em nossos Estatutos ao ovêrno de Minas-Gerais ficou 
derao se__r cedidas para quais u~~e as. nos~as dependências soci~is po-
quando ste delas necessitar e qa s cl~r~mt omas ao Govêrno do Estado 

Ü CO t t d O ICI ar. n es o e nossos •Anu . . ,. . . 
ao ano de 1931, revela bem n · t~Ios ' prmcipalmente o que se refere 
uma_ bem orientada colabora ã~ I c amente ess.? nossa disposição para 
precwsos informes oficiais de ç int ~m o Go~erno Mineiro, divulgando 
perto~om as finalidades da A C~râ~s~. c8letivo, e que dizem mais de 

· Na hora presente Excelê · · 
pois de tantos, tão eficlentes ~~Ja, senhor Interventor Federal de 
se sabe q~e mais causa espant~ e ao r~fulg_entes esforços, em qu~ nã~ ?e ~e~s_pnmeiros obreiros; ou a admJraçao, se .a audaciosa aventura 
mshtmçao particular em oito 'an;;n~olga~te_e ~apJda ascenção de uma 
V!!L. C~UBE pE MINAS-GERAIS t e ~XIstencia apenas; o AUTOMO-
gustia . financeira que corre mund' ambem, tem o seu quinhão na an-

Eis po q o ... ' r ue, nos dispomos 1 ·t 
só a di spensa dos encargos da ~ p ei ear perante Vossa Excelência não t'ZüB entre a Prefeitura Municip~m~a re~cio.nada ~scritura Públi~a de 

E; e, conseqüêntemente a d e_s a apitai e este AUTOMOVEL 
tura;- como, e também, um~' oaçao _do ter~eno objeto desta escri-
t~s e félYas, estaduais e municic~~preensJve~ .e JUSta isenção de impos-
a:o Miq~e tanto tem feito pró-civfJisaÇã~me au"':'Illo de uma grande institui-

s T nas-9erais. pro-renome da gente e da terra 
- uJo Isso que aqui pleiteamos 

P
ta,t ':1 no~so vêr a salvaguarda de u~e;att~_Y_?ssa Excelência represen-

a_ nmomo que, pelos foros ad ui . . ra IÇao e o resguardo de um 
adiantamE·nto social da terra ~- n.dos, . p~rtencem mais à cultura e ao 
que aos 300 Mineiros de boa meJra, mdice exponencial que é dêles 
CLUBE DE MINAS-GERAIS voptade que ergueram o AUTOMOVEL 
no sacrifício , e vem mantendo a custa de não N t · peque-

. es _es termos, aguardando 
ExJelencia a esta justa pretenção od cof"p~tente deferimento de Vossa 
na os. apresentam a V. Excia as s o . . . de M. G., os abaixo assi-
A. Gmmarães, presidente - c· N I uas mais respeitosas homenagens-

A sua Excelência 0 Se · e son, 1. a Secretário. · 
nas-Gerais, Doutor Benedicfoh~Jn~rventor F~d~ral do Estado de Mi-

. -:-0 processo passa a con . a_ ares.-Palacw da Liberdade . 
f1Ive,ra Andrade, Werna Mag~~!lllr a ~eça n~ 307. distribui"da aos srs 
e, relator, 1. o e 2. o revisores. aes e ocrates Alvim, respectivamen~ 
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Sugestões tendentes a meihorar a situação financeira 
do Estado · 

PEÇA N. 308 

O Sr. Oliveb~a An dra.de-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS - Tem a palavra o sr. conselheiro Oli-

veira Andrade. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Com a indicação que ten ho em 

mãos, sr. Presidente, eu pretendo que o Conselho sugira ao Govêrno 
do Estado algumas medidas que me parecem capazes de concorrer 
pa ra melhoria da situação financeira do Estado, porque visam a dimi-
nuição de despesas e evitam abusos, de que tanto se fala, caso êles 
existam. 

São temas obrigatórios de todas as conversações sôbre as despesas 
do Estado, a pletora de fundonórios nas repartições públicas, os en-
costados ou fun ionários que são desviados de suas atribuições para 
serem postos à disposição de outras reparti ões, onde às vezes jamais 
comparecem; as grandes despesas com a Fôrça Pública, o u~o e abuso 
dos automoveis oficiais e outros semelhantes. 

Não sei se são verdadeiros es es abuso , se êle existem; mas 
i o, para mim, pouca importância tem, porque o meu fim não é cor-
rigir dirétamente abu sos. Êles serão corrigidos com as suge tões que 
faço, caso existam, mas, se não existirem, a minha proposta ainda pre-
valece, porque concorrerá para regular os serviços públicos, tornando-
os mais econ Amicos e por um preço certo e de ante-mão-conhecido. 

Eu pretendo, com e ~tas ugestões, fixar o número de funcioná rios 
e impedir que êles sejam desviados das suas reparti ões, ocasionando 
as ubstitulções e interinidades prolongadas, que são sempre prejudi-
ciai ao serviço; pretendo baratear o custo da nossa policia. fixar a 
despesa com automoveis, impedir a construção de obras adiaveis e 
to rnar mais eficiente a arrecadação dos impostos. 

Das st~gesC es que proponho, podem parecer severas, aquelas que 
se referem á arrecadação, mas as coisas não podem ser de outra ma-
neira. Ou o fisco há de ser inclemente, para os que não paguem os 
impostos na hora devida, ou o Estado há de ficar sem recursos para 
satisfazer os seus fins. O imposto é um dever cívico do cidadão, e, 
portanto, deveria ~er pago com prazer. Não é isso, porém, o que acon-
tece: poucos são os que assim pensam. Em sua grande maioría, o 
contribuintes estão convencidos de que o imposto é uma extorsão que 
se lhes faz, consideram-no um mal , a que só se sujeitam, pagando 
para evitar o mal maior que lhes pode advir como conseqüência do 
não pagamento. 

Nessas condições, é claro que a condecendência que o Estado tem 
tido, relevando constantemente as multas em que incorrem os que não 
pagam o imposto nas épocas própria , e fazendo abatimento mesmo na 
dívida ativa, como incentivo para o pagamento, longe de produzir efei-
to, vem afastar, tirar o único móvel que tem a grande ma ·a da po-
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ptila-ção ·para wnurar e :t . 1 
Ç
ão do . tr-15 . m . empo, mov:e --êsse que é i> .Eeaeio .da m::tiora-

Impos o a pagar. ""\\ 

~~s"~~",?~~·~~~e q~~o~o~~:;,c~~~~ã~';;.:•ir:;~~~;~~ 's!ãf:;.j~:':;~~: 
São estas, por alto, -as razões que tive 'Para lembrar ·ao !Conselho 

as _sugest0es que vou lêr. O Conselhs naturalmente .terá outras mais 
valiosas, ou para ampará-las, 0 d na sua alta sabedol'ia. u para repu !á-las, conforme entender 

·o v prazer e propor à ·Casa é a seguinte (lê) : A indicaç·ão que 'tenh d 

Indicação 

Indico q.ue 10 Conselho Consulti d d ~~~1er_e o. artigo 8.0
, letra. d~ do dec;~f~ ~~a~O.~~út~:~~u~~õe:g6~~ 1~: 

• sug~ra ao govêmo ao -Estado as ·seg · t. d'd . -clamadas pela situação fin. . um cs me I as que julgo re-anceua em que nos achamos : 
l.a 

Reor-ganização dos quadres d fu · · · ções 'Pú:blicas, de •modo .a ficarem ~~ ' nmo~ar~_os de todas as -reparti-
mente necessário para f> servi.Ço de e:adc~~~~Idos do pessoal .estr:íta-

2.a 

P~r em aisponibilidade •remunerada rtodos •os 
que nao se incluirem nos quadros acima refePidos. atuais !funcionários 

:ta 
'Preencher as vagas que se él f . exclu~>ivamente com os funcionário e rem nos re e.ndos. q.~attros •única e 

rada até que sejam totlos aproveí~a~~~~0'S em d1sponrbihdade remune-

-4.a 

. .Proibição absoluta de Juncionarem, t b publl.cas, sob qualquer denominação ou ~a alharem nas repartições 
venctmentos .mensais, Jlessoas ~que ~eja, mediante ordenado ou 
vo guadro. que nao sejam funcionários do respecti-

5.a 

Broíhis:;ão ,absoluta de serem t fu . . 
.:~w.q~disposição de outras, ou ct~0~~~qu~~'".:'X~i~~~~ ':".c=~; 

6.a 

~bolição completa de momeaç- d fu . . mento para le:xeroerem em comi:ssã~eqs ' f I ncionárlos ·de .um .departa--- ua quer o.utr.o cargo ~blica. 

too 
7.a 

Redução da fôrça pública, ou Policia Milil<W dn Estad<1 . alJI míni-
mo p<IBsível, sendo Glassificados em- quadr4<l especial os oficiais que 
não- fmem aproN.eitado.s nessa opera(}~o. 

s.a 
Preenchimento das vagas de oficiais que se derem na fôrça pública, 

p.elas: de ig-Ual P.atente: retiradoJi, do quadtG. espacial, não1 hav.e.ndo.. piO-
moções enquanto as vagas yuder.em ser preenclüâas por· @sse 
modo. 

9~ 

Organização da policia civil na qual serão aproveitadas as praças 
dos batalhões da fôrça pública dissolvidos em vírtude da redução acima 
referida. 

10.6 

Fechamento da gacag.e,. o.u .. ofiGinR1 de automóveis do Estado e· ven-
da de todos os seus pertences, bem como de todos os automóveis do 
Estado. 

ll.a 
Determinação especificada em lei das autoridades, funcionários ou 

empregados públicos que, pela sua·. dignidade, ou pela· naturezao d~ suas 
funções, de.vam ter direito a conduçãll por cunta do- Estado: 

12.a 
Pagamento mensal' a essas autoridades e funcionários de uma 

quantfa em dinheiro. dererminada p-o~ leit e· suficiente para. que: pG.SSam 
ter, por aluguel, permanentemente, ou· pelo tempo realamado, pelo ser-
viço público, conforme-o; caso, um automóver á· sua disposiç_ão. 

1 .-í 1'3.6 

Pro'ibjç_ão do iníci.o de toda e- q.ualque.r. obra, emquanto nã·o melho-
rai' a situação financeira elo Estado, s-aLvo aB reclamadas por necessida-
de inadiável. 14.a 

Suspensãa das obras iniciadas- que puderem ser suspensas; sem 
prejuizo do EStado. 

ts.a 
Abolição completa das relevaq~es; cre- multas- DOI"' falta. de pagamen-

to. de impGstos,. nos "@razos legais, e muitG menos redução do imposto 
devido, como incentivo ao pagamenfo do mesmo impostu. 

1-6~ 

Energia na aTrecadação dos-' impesfu's. e na cobrança dm dixtidEII a& 
va do Estado, pelos meios legafs. Sala. das sess0es de Conselho. C.e.nsultivo~. em Belo.-Horizonte •. 27 de 
janeiro de 1934.-01\veira Andrade". 
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E' esta a indicação que submeto à consideração do Conselho. 
(Muito bem ! Muito bem I) 
A indicação passa a constituir a peça n. 308, distribuída aos srs. 

Sebastião Lima, Julio Soares e Abilio Machado, respectivamente relator, 
1. 0 e 2. 0 revisores. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Oliveira Andrade apresenta o seguinte 

Parecer n. 276 

Modifico,ção de dispositivos do Regulamento do Ensino Primaria 

(PEÇA N. 293) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas~Gerais, tendo em vista 
o projeto de modificação dos dispositivos em vigor do Regulamento do 
Ensino P rimário, quanto á extinção do cargo de Inspetor Geral da Ins~ 
trução e Direto r da Revista do Ensino e criação dos cargos de Auxiliar 
Técnico do Secretário da Educação e Diretor da Revista do Ensino, e a 
mudança do nome de auxiliar do Inspetor Geral da Instrução que pas~ 
sará a ser de Sub-Diretor da Secretaria da Educação e Saúde Pública, 
projeto que lhe foi remetido pelo exmo ~ sr. Secretário da Educação e Saú~ 
de Pública, com o ofício de 21 de dezembro p. findo, é de parecer 
que o dito projeto está em condições de ser convertido em Jei ; mas 
tendo em consideração a má situação financeira do Estado, sugere, 
usando da atribui'ção que lhe confere o art. 8. 0

, letra «d » do Dec. n. 
20.348, de 29 de agôsto de 1931 (Código dos Interventores), ao exmo. 
sr. dr. Interventor Federal a conveniência de ficarem as funções de 
Diretor da Reviste do Ensino anexas ás do Auxiliar Técnico do Secre~ 
tàrio da Educação, ou ás do Sub-Diretor da Secretaria da Educação e 
Saúde Pública, evitando· se assim a criação do cargo distinto de Di retor 
da Revista do Ensíno, com o que fará o Estado uma economia anual de 
doze contos de réis (rs. 12:000$000) ... 

Belo~Horizonte, 23 de Janeiro de 1934 - Oliveira Andrade, rela~ 
to r. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
-conselheiros, tendo os srs. Socrates Alvim, Julio Soares, Werna Maga~ 
lhães e Sebastião Lima votado com restrições. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr-
Secretário da Educação. 
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Segunda parte da ordem do dia 
Creditas para o reforço de verbas do Orçamento Municipal e diversos 

pagamentos 

PEÇA N. 302 

Desempate de votação 

O Sr. Milton Campos-Na forma do Regimento, consulto aos srs . 
conselheiros se mantêm os votos já proferidos sôbre a peça n. 302. 

Não havendo quem altere seu voto (pausa) , eu desempato de 
acôrdo com o voto que proferi na sessão passada, isto é, opinando con-
tra a abertura dos créditos, à vista do art. 13, n. 1, do Dec. 20.348, e 
sugerindo ao Govêrno a aplicação do art. 25 do mesmo decreto . 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Crédito para pagamento ao pessoal contratado da Im-
prensa Oficial 
(PEÇA N. 303) 

Desempate d e votação 

O Sr. Milton Campos:- Consulto aos srs. conselheiros se 
mantém seus votos anteriores quanto à peça n. 303 (pausa ). 

Permanecendo o empate, eu desempato de acôrdo com o parecer 
que emiti na última sessão, com o acréscímo feito pelo sr. conselheiro 
Werna Magalhães, isto é, o Conselho opina pela abertura do crédito, 
se houver saldo orçamentário, na forma do art. 13, n. 1, do Código dos 
Interventores. Na hipótese, porém, de não haver saldo, o Conselho opi~ 
na contra a abertura do crédito, sugerindo ao Govêrno a aplicação do 
art. 25 do referido Código. 

- Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Crédito para a conclusão da penitenciaria Agricola de 
Neves 

(PEÇA N. 276) 

E' anunciada a discussão da peça n. 276, sendo dada a palavra ao 
relator, sr. Julio Soares, que procede a leitura do seguinte: 

Relato ri o 
A peça n. 276 que passo a relatar, tem por objeto submeter á 

apreciação dêste Conselho a emissão de seis mil contos de réis em apó~ 
lices ao portador, a juros de 7 o f" ao ano, que o Estado pretende fazer 
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para entregá-las, em, caução, á Caixa Econômica do Rio de Janeiro, 
como garantia de um empréstimo de quatro mil contos de réis que 
será. Rar esta feito áquele, destinada essa importância à conclusão de 
obras da Penitenciária Agrícola, em Neves. 

O assunto vem encaminhado a ês te Conselho por um ofício do 
exmo. sr. Secretário das Finanças que, fazendo vêr a necessidade da 
operação, julga a emissão inofensiva à cotação dos títulos até ago ra 
postos em circulação, por isto que aqueles a serem emitidos ficarão cau-
cionados e fora do mercado. 

A êste ofício acompanha a minuta do con trato de cobertura de cré-
dito de quatro mil contos, redigida nos seguintes têrmos: 

«Pelo presente instrumento particular de abertura de crédito garan-
ti® cam cauçãG de títulos do Dívida Pública do Estado de Minas-Gerais, 
convencionam o referido Estado, que adíante será denominado Credita-
do, e é representado por. . . . . . . . .... ... ..... ... .... . . .. · · · · .. . . . , 
á Caixa, Econômica do Rio de Janeiro, adiante denominada Creditadora, 
e é representada por .. . . ....... . ... .. .... . .. . ...... .. .. . .... . . . ... , 
e Carneiro de Rezende & Cia , firma comercial de Belo-Horizonte, como 
intervenientes, neste ato representados pelo sócio ....... . ........... . 
o seguinte: 

Cláusula primeira: 
A Creditadora abre ao Creditado um crédito até o limite max1mo 

de 4.000:000$000 (quatro mil contos de réis), pa ra o fi m especial e ex-
clusivo, de ocorrer o Creditado às despesas com a construção da Peni-
tenciária Agrícola de Neves, no Município de Pedro-Leopoldo. 

Cláusula segunda : 
A importância total do crédito aberto fica à disposição do Creditado, 

na. Tesoura ria da sede da Creditadora para se r levantada pelo Credita-
do, dentro do prazo de 24 meses, a pa rtir da data da assinatura do 
presente instrumento, na forma estabelecida na cláusula seguinte. 

Cláusula terceira : 
A soma de 4.000:000$000 (quatro mil contos de réis) será levantar-

da em prestações no valor máxin10 de 300:000$000 (trezentos contos de 
réis) e com o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias , prestações que só 
poderão· ser pagas aos intervenientes, que são os contratantes da cons-
trução, .mecUante cheques emitidos contra a Creditadora, pelo Secretário 
das Finanças do Creditado e em favor dos referidos intervenientes. 

Cláusula quarta: 
As importâncias fornecidas pela Creditadora vencerão os juros de 

7 112°10 (sete e meio por cento) ao ano, elevados, todavia, para 8112 °10 
(oito e meio por cento) ao ano, no caso de impontualidade do Crecl:itar 
do, no pagamento de qualquer das anuidades. 

Cláusula quinta: 
O capital fornecido pela Creditadora, nos têrmos da cláusula tercei-

ra, lhe será reembolsado pelo Creditado, no prazo de 10 (dez), anos, em 
prestações- anuais de 400:000$000 (quatrocentos contos de réis}, acresci; 
das dos juros estipulados na cláusula quarta, vencendo-se a primeira 
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prestação de juros um ano depois da assinatura do presente contrato, 
a primeira de amortização dezoito meses após a mesma assinatura e as 
demais prestações sucessivas um ano depois de cada uma dessas épocas. 

Cláusula sexta: 
Em garantia do pagamento do principal e juros, entregará o Credi-

tado à Creditadora, a título de caução e antes de levantar qualquer das 
prestações do presente empréstimo, 6.000 (seis mil) apólices da Dívida 
Pública do Creditado, do valor nominal de 1:000$000 (um conto de réis) 
cada uma, ao portador, juros de 7 o I 0 (sete por cento) ao ano. 

Cláusula sétima: 
No caso de impontualidade no pagamento de 4ualquer das anuida-

des, fica a Creditadora autorizada a vender na Bolsa da Capital Federal 
tantas das apólices caucionadas quantas bastem para se pagar dessa anui-
dade com os juros de 8 112 o I 0 (oito e meio por cento), na forma da 
cláusula quarta. . 

Assim ajustados, lavra-se o presente instrumento que as partes as-
sinam, em presença de duas testemunhas. , 

O empréstimo, nos têrmos desta minuta, foi submetido, conforme 
documento de fls. 5 desta peça, ao estudo do sr. Secretário das Finanças, 
que, achando a operação viável e declarando ser necessária a emissão 
em assunto, visto o Tesouro não possuir no momento as apólices sufici-
entes para a caução de seis mil contos estipulada na cláusula 6.a, pede 
em o ício de fls. 8, ao sr. Interventor Federal interino, dr. Gustavo Ca-
panema, autorização para submeter a matéria à consideração dêste Con-
selho. O despacho do sr. Interventor, consentindo a autorização pedida, 
por estar de acôrdo com a emissão, enfeixa a primeira parte desta peça. 

A segunda parte, iniciada por um ofício do sr. Secretário do Inte-
rior e juntada à peça por despacho do sr. Presidente dêste Conselho é 
o complemento da primeira pelos dados que encerra sôbre a fundação , 
funcionamento e finalidade da citada Penitenciária e ante as quais me-
lhor se poderá julgar a oportunidade da emissão pmpo ta. Dêsse ofício 
constam as seguintes e textuais informações : A Penitenciária foi insta-
lada e iniciada em 1929, na Fazenda Mato-Grosso, com a área de 350 
alqueires, tendo o Estado despendido nos trabalhos ali executados, neles 
se incluindo a construção de estradas de automóveis, compras de má-
quinas, materiais e etc., a quantia de 1.200 contos. 

Nesse mesmo ano, em 10 de junho, em concurrência pública , foram 
as obras de construção contratadas pela firma Carneiro Rezende & Cia., 
desta praça, que já realizou trabalho na importância de 3.100 contos, 
na sua maior parte pagos em apólices de 7 °/0 aotipo 90. Já se acham 
ali concluídas as casas de residência, serviço de abastecimento de água, 
esgôto e muralhas. A importância do impréstimo solicitado, destina-se 
à conclusão de dois presídios com a capacidade para 600 presos, edifí-
cio da administração, hospital, cozinha, lavanderia, instalação de fôrça e 
luz e qua rtel. 

Além de várias fotografias das obras ali já realizadas, o sr. Secre-
tário do Interior enviou ainda a cópia de um trabalho do engenheiro 
fiscal dr. Walter Euler, dando completa descrição do projeto e mais ou-
tra de um memorial dirigido ao presidente Antonio Carlos pelo dr. AI-

S 
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cides Lins, quanào engenheiro chefe da construção das obras, documen· 
tos êsses que, demonstrando as grandes vantagens econômicas que trará 
o funcionamento da Penitenciária, foram por isto anêxadas a esta peça. 

Posteriormente veiu ao Conselho um ofício do sr. Secretário das 
Finanças, datado de 9 de dezembro p. findo, nos seguintes têrmos: 

«Em aditamento ao ofício que enviei a v. exc., expondo a necessi~ 
dade d que fosse feita uma operação de crédito para permitir o pros· 
seguimento das obras da Penitenciária Agrícola das Neves, em Pedro 
Leopoldo, tenho a honra de comunicar a v. exc . que a Caixa Econô-
mica Federal somente recebe as apólices, em caução, na base de 70 ° I o 

do valor de sua cotação. Nessas condições, caso êsse Egregio Conse· 
lho dê parecer favorável á emissão a fazer-se para aquele fim, a mes· 
ma deverá ser de 6.500 contos e não apenas de 6.000 contos. ,. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Werna Magalhães, 
1. 0 revisor. 

Belo-Horizonte, 20 de janeiro de 1934.-Julio Soares, relator. 

Parecer 
O Sr. Julio Soares-A Penitenciária Agrícola de Minas é uma 

obra grandiosa, de muito alcance social, humanitário e econômico, para 
o nosso Estado. Criada, como vimos no relatório que acabo de lêr, no 
Govêrno Antonio Carlos, por sugestão e orientação do nosso eminente 
patrício Mendes Pimentel, essa obra já consumiu dos cofres públicos, na 
sua localização e edificação, cerca de 4.300 contos de réis. 

E' evidente que a paralisação de uma construção dessa natureza 
importará em prejuízos materiais enorme::., motivo pelo qual o sr. Se~ 
cretário do Interior procurou encaminhar uma solução para o assúnto, 
já que o nosso . orçamento não comporta despesa dêsse vulto. 

O plano organizado pela Caixa Econômica, parece bom como ope· 
ração financeira, porque a emissão não influirá na cotação dos títulos 
em circulação e oferece ainda a grande vantagem de controlar o em· 
prêgo do dinheiro e precipitar a conclusão da obra. 

Em seu memorial, o então diretor de Obras Públicas, dr. Alcides 
Lins, baseado em dados retirados da tabela orçamentária, relaciona as 
despesas do erário público com a manutenção dos presos, nos exercí-
cios de 1926 a 1929, demonstrando que essas despesas no total de .. .. 
1.177:958$000 relativas a 1.600 reclusos no período de 1926, chegaram, 
pelo aumento progressivo nos seguintes exercícios, a atingir o total de 
2.061:622$000 com o custeio de 1.800 presos no ano de 1929. Esse au· 
mento de despesas, no período citado, não tem, entretanto, nenhuma 
justificação fundamentada em reformas ou inovações úteis no nosso re· 
gime presidiário , que até aqui continúa a ser o mesmo, inadaptavel a 
toda e qualquer regeneração daqueles que a êle se acham submetidos. 

A Penitenciária construida nos moldes em que está traçada e ini~ 
ciada, com o ensino de agricultura prática, instrução primária e outros 
elementos que cooperam para a regeneração moral dos criminosos, irá 
trazer, pelo seu funcionamento, além de outras economias, o alívio de 
diversas despesas improdutivas com a construção e conservação de ca~ 

·~ 
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aeias, pelo interior do Estado. E' o que afirma o autor do mémorial de· 
monstando êsse resultado por meio dos seguintes cálculos : 

Os 600 reclusos que comporta a Penitenciária, bem dirigido e bem 
orientados nos trabalhos agrícolas e profissionais do estabelecimento, de-
verão produzir, no mínimo, sem levar em conta a produção da fazenda, 
o salário médio dos nossos meios agrícolas-3$500 por dia. Admitindo· 
se que cada recluso só trabalhe 300 dias por ano, êle vencerá 300 x 
3$500 ou 1:050$000 de salário anual . 

E nesse caso os 600 presos produzirão anualmente 630:000$000. O 
custeio dêsses homens, feito em grande parte com a produção própria da 
faze nda, em alimento e vestuário, deverá trazer para o Tesouro uma 
economia de 30 ° I o na despesa anual de cada preso, chegando-se as· 
sim à seguinte economia global: 

Custeio médio do preso em 1929, 1:145$386. 
30 ° I 0 de economia, 343$603. 
Custo de cada preso, 801$743. 
De acôrdo com êsses cálculos, o funcionamento da Penitenciária 

virá trazer sôbre o orçamento estadual o seguinte efeito: 
Economia e manutenção, 600 x 343$603, 206:161$800. 
Produção dos presos, 630:000$000. 
Total, 836:161$800. 
Esse presídio proporcionará, portanto, a economia de 836:161$800, 

em um orçamento de 2.061:622 000, o que vale dizer, reduzirá quasi 
de 50 ° /o aquilo que o erário público dispendeu no exercício de 1929 . 

Esses cálculos, feitos por um engenheiro ilustre, de notória compe-
tência e probidade, vêm mostrar as vantagens da conclusão dessa obra, 
cujo funcionamento, como acabamos de vêr, aliviarão os encargos do 
Tesouro, oferecendo uma economia anual mais do que suficiente para 
o pagamento dos juros e amortização do emprsétimo. 

O meu parecer é, pois, pa ra que êste Conselho opine favoravel-
mente à consulta feita pelo Govêrno do Estado. 

(Muito bem I Muito bem!) 

Discussão 
- Em discussão o parecer. 
O Sr. Milton Vamp os-Como vota o sr. 1.0 revisor? 
O SR. WERNA MAGALHÃES- Acompanho o voto do relator. 
O SR. MILTON CAMPOS-E o sr. 2. 0 revisor? 
O SR. SOCRATES ALVIM-Tambem voto de acôrdo com o relator. 
O SR. MILTON CAMPOS-E os demais senhores Conselheiros? 
O SR. ANNIBAL GONTIJO-Concordo com o parecer. 
O Sl<. OLIVEIRA ANDRADE- Voto de acôrdo, porque pelas peças 

que constam do processo, das instruções que nelas existem, já se gas-
taram 4.000:000$000. De sorte que é uma obra que, interrompida, tra-
rá prejuizos ao Estado. Está, assim, de acôrdo com a sugestão que há 
pouco fiz .. . 

O SR. MILTON CAMPOS-A sugestão de V. Excia. é para que 
não se façam obras novas. 
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O SR. OLIVEIRA ANDRADE-.. . para que não se façam obras 
novas e se st spendam aquelas que possam ser sm~pensas, mas não 
aquelas que, sendo suprimidas, trarão, como esta de que trata a peça 
em debate, grande prejuízo ao Estado. 

O SR. ABILIO MACHADO-Estou, inteiramente, de acôrdo com o 
relator. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-Tambem eu. 
Aprovado o parecer, é adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que se faça a em1ssao de apólices desti-

nadas a caução na Caixa Econômica do Rio de Janeiro, em garantia da 
abertura do crédito a que se refere a peça 176, para a conclusão da Pe-
nitenciária Agrícola de Neves. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Isenção de impostos pleiteada por d. Anna Carolina 
de Lacerda 
(PEÇA N. 300) 

E' anunciada a discussão da peça n. 300, sendo dada a palavra ao 
sr. Werna Magalhães, relator, que procede à leitura do seguinte 

Relatorio 
O Sr. Prefeito da Capital passa ao conhecimento do Conselho um 

requerimento de d. Anna Carolina de Lacerda, em que pede seja cance-
lado o lançamento a que se viu , sujeita, do imposto de profissão, pelo 
fato de fornecer a alguns parentes, uma modesta pensão que mal lhe 
proporciona os meios de subsistência. Alega que sendo parcos os recur-
sos auferidos, não dispõe de elementos para fazer face ao pagamento. 

Informam os funcionários da Prefeitura que a requerente tem, a seu 
cargo, uma casa de pensão em pleno funcionamento sem a devida licen-
ça municipal e que se recusa ao pagamento do imposto, razão por que 
foi autuada, tendo sido iniciada a ação executiva. 

O valor do i mposto se eleva a 104$500- das multas -81$400 -
total a pagar, 185$900. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor sr. conselheiro Olí-
veira Andrade. 

Belo-Horizonte, 19 de janeiro de 1934.-We?·naMagalhães, relator. 

Parecer 
O Sr. Werna Magalhães- O Sr. Prefeito, submetendo o 

processo ao exame do Conselho, quando poderia resolvê-lo sem esta 
formalidade, parece admitir a hipótese do cancelamento do imposto. E' 
o que deduzo, tendo em vista o art . 10 letra cg • do Código dos Inter-
ventores, que diz : 

"A isenção não se pode dar sem prévia audiência do Conselho " . 
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O elemento de que poderÍ10s dispõr, para emitir opinião, prende-se à 
lei municipal que fixou o orçamento da Prefeitura em 1933, dec. 161, art. 
4.0

, cujo texto é o seguinte: .. 
«Continua o Prefeito autorizado a mandar cancelar ~s ?íVldas pr~

venientes de cindústrias e profissões• em favor dos contrtbumtes A faleci-
dos ou insolváveis, que não tenham deixado ou possuam bens, sobre os 
quais possa recair a execução ». Examinando o processo, notamos que.~s 
informações dos funcionários da Prefeitura, se referem, de modo positi-
vo, a uma casa de pensão em pleno func!onamento. A requerent~, de eu 
lado, se diz desprovida inteiramente de recursos para atender ~o Imposto, 
porém, não oferece uma ~rova, _ ~ ates~a~o. nem trata do I~P.?S!o es-
tadual a que estaria tambem suJeita, se f01 dispensada da c~ntnbmçao, ou 
se não se procedeu ao lançamento o que sena uma atenuante a seu favor. 

Atentas estas observações, não seria prude~te que _o Co!"lselho se 
manifestasse a favor do requerimento sem restriçoes. Sena abnr _u_m pre-
cedente prejudicial à Prefeitura, outros casos análogos _so~>r~vmam A 
meu ver, o parecer do Conselho não se deve afastar dos ~rmc1p10s q~e en-
cerra o art. 4.0 da lei citada, isto é, que o cancelamento do Imposto se]acon-
cedido se verificar-se a insolvabilidade da peticionária._E' 'ste o meu voto. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 
-Em discussão o parecer. 
O Sr. Oliveira Andrade-Peço a palavra. . 
O SR. MILTON CAMPOS- Tem a palavra o nobre conselheuo. 
O SR . OLIVEIRA ANDRADE - Meu parecer é contrário à preten-

são da requerente. Ela quer isentar-se do impos!o. _!\_lega <;JUe não tem 
casa de pensão, mas a Prefeitura por seus funcwnanos afirma que _ela 
tem casa de pensão em pleno funcionamento. E', como se vê, uma sim-
ples questão de fato. 

Não temos elementos para resolver por uma ou outra p~te. 
Nessas condições, mantenho o meu modo de ver no se~hdo . de ser 

indeferido o pedido da requerente, mesmo porq~e se ela nao _tem c~sa 
de pensão pode provar isso em juizo e ser a?solvida na_ execuçao. _Opmo 
no sentido de que o Prefeito indefira o ped1~0 da suphca.J?-t~, continuan-
do ela sujeita ao imposto mesmo porque ]á c~rre ~m. JUiz_o, segun_do 
consta do processo, ação executiva contra ela, e m se bqmdara a questao. 

(Milito bem!) . 
O Sr. Milton Campos -Também estou de acôrdo com o In-

deferimento por não haver no processo prova de que não tenha a .sl!-
plicante exercido a profissão . Pela ~alta ?~ outras pro~as em contrariO 
sou obrigado a acreditar na informa~ao o_hCI_al. Quanto a cobrança e~e
cutiva, propriamente dita, o conselheiro Ohve1ra Andrade observo~ ~wto 
bem que, de fato, existindo ela, é fácil a requerente provar em JUIZO o 
que não poude provar agora ... 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Isto é, a injustiça do lançamento. 
O SR. MILTON CAMPOS... a injustiça do lançamento. 
(Muito bem I M u-ito bem!) 
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O Sr. Socrates .Aivim- Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS - Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRA TES AL VIM -Acho que o parecer do sr. relator 

prevê e ressalva convenientemente essa hipótese, dizendo que «Se ficar 
verificada a insolvabilidade da requerente •, concorda o Conselho com o 
cancelamento pedido. Acho, pois, que votando de acôrdo com o pare-
cer do relator, estaremos acautelando os interesses do fisco só conce-
dendo o favor solicitado rigorosamente dentro das condições estabele-
cidas pela lei. 

Já temos precedentes no Conselho, relativamente a casos idêntico , 
em que senhoras viuvas, sem recursos, obrigadas a se apegar a êsse 
meio de vida, para ocorrerem a própria subsistência com honestidade, 
se vêem perseguidas pelo fisco e recorrem ao Conselho, por intermédio 
da própria Prefeitura. O voto do Conselho Consultivo tem sido sempre 
o mesmo, isto é, o que acaba de ser proposto pelo sr. conselheiro re-

- lator. 
Nessas condições, voto com o relator. 
(1Jtluito bem !) 
O Sr. Milton Campos- O sr. conselheiro Werna Magalhãe 

poderá lê r o artigo que citou no_ seu parecer? 
O SR. WERNA MAGALHAES - Está no relatório ... 
O SR. MILTON CAMPOS - Perfeitamente, está transcrito aqui; é 

o seguinte (lê): 
«Continúa o Prefeito autorizado a mandar cancelar· as dí-

vidas provenientes de - indústrias e profissões - em favor dos 
contribuintes falecidos ou insolváveis, que não tenham deixado 
ou não possuam bens, ôbre o quais possa recair a execução » 
(artigo 4.0

, do decreto n. 161, de 1933). 
O SR. ABILIO MACHADO - Onde não há, el-rei perde. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Se há uma ação em juizo é por-

que encontraram bens a penhorar. 
O SR. MILTON CAMPOS- A informação é incompleta; pode ser 

que tenha sido apenas expedido o mandado; o artigo 4. 0 há pouco lido, 
e ao qual se retere o nobre relator, é para a situação de pobreza ... 

O SR. SOCRATES AL VIM- Medida muito justa. 
O SR. MILTON CAMPOS- Com essa explicação voto de acôrdo 

com o relator, reservando-se ao Prefeito a p rerrogativa do parágrafo 4. 0 

da lei municipal n. 161. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Também não faço questão diante 

dessa explicação, que fique ressalvado ao Prefeito a faculdade de apli-
car o artigo 4. 0 do decreto citado, e de votar a favor do parecer do relator. 

-Sem mais debate, é aprovado o parecer e anunciada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina no sentido de não ser atendido o pedido da re-

querente, ficando, entretanto, ressalvada ao Prefeito a faculdade de apli-
car ao caso ·o artigo 4. 0 do decreto municipal n. 161, de 1933. 

-Volta o processo ao relator para redigir o· parecer finaL 
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Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente ~esig?a pa~a 

a próxima sessão, além da parte regimental _da ordem do di;;t. diSCt_ISsao 
das peças que, devidam~nte r~latadas e reV1stas, forem envmdas a Se-
cretaria com a antecedência regliDental. 

Levanta-se a sessão. 

186a. sessão ordinarla, aos 30 de janeiro de 1934 
Presidente, sr. Mi·lton Campos 
Secretario, sr. Socrates Aluim 

SUt\IAIUO-Ata-Expediente-Comunicação-Pareceres finais-Seg_u!lda parte-
Reclamação de Orozimbo Gonçalves da Fonseca-~elatono e parecer 
do sr. Milton Campos-Discussão-C_onclusão-Creditos par~ pagamen: 
to de despesas autorizadas- Re!atóno e parecer do sr. Abilto Macha 
do-Discussão-Conclusão-Oraem do d1a. 

A' hora regimental, compareceram os ~rs . Milton _Çami_>OS, Socra-
tes Alvim, Abilio Machado; Werma Magalhaes, Sebastmo Lnna e Oli· 
veira Andrade. 

Abre~se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, st.m observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretario dá conta do seguinte expediente: 

Oficio 
SECRETARIA DAS FINANÇAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

BELO~HORIZONTE, 20 de janeiro de 1934 . 
Exmo. Sr. dr. Milton Campos, O. D. Presidente do Conselho Con-

sultivo do Estado. . 
Acuso recebido vosso oficio de 13 dêste mez, em que me comum-

cais haver sido eleito Presidente do Conselho Consultivo do Estado-em 
sessão recentemente realizada. 

Agradecendo a gentileza da comunicaóão, sírvo-me. do momento 
para apresentar-vos os meus sinceros parabens pela fehz escolha do 
vosso nome para o nobre cargo que fostes convidado a ocupar. 

Com a minha profunda admiração, reitero-vos os protestos de mi-
nha estima e alto apreço. 

Candido Naves.-Diretor Geral do Tesouro. 
- Inteirado. 

Oficio 
Do sr. Adolpho Bueno, 1.0 secretário da Associação Bene~cente 

Tipografica, comunicando a eleição da diretoria para o ano social de 
1934. -Ciente, agradeça-se, 
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Comunicação 

_o S r. '!em a ~agalhães ~omunica ao Conselho que os srs. 
Ann~bal GontiJo e Juho Soares deixaram de comparecer á presente 
sessao por motivo justo.- Inteirado. 

Apresentação, votação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. Oliveira Andrade ap resenta o seguinte 

Parecer n. 277 
Credito para o reforço de verbas do Orçamento Municipal e di-

versos pagamentos. 

(PEÇA N. 302) 

O Çonselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vista 
os papel~ que lhe foram encaminhados pelo Secretário da Prefeitura de 
Belo-Hon~o!'lte, em nome do respectivo Pref~ito, e relativos á abertura 
de um credito suplementar de quinhentos e sessenta e quatro contos 
quatro centos e setenta mil réis (564:470$000) e de um outro especiai 
de 9uarenta e um contos e seiscentos mil réis, (41:600$000), depois de 
de:n?amen_te estudada e discutida a D;J.atéria, é de parecer que tais 
creditas nao podem ser abertos, por não o permitir o Codigo dos Inter-
ventores ( decr~to _ n. 20.348, de 29 de agosto de 1931). 

. _De fato, diSP_?~ ~sse decreto, no artigo 13, n. 1, 2a. (Jarte, que os 
cred1tos extraordínanos, suplementares ou especiais não deverão exce-
der ao saldo da receita arrecadada sobre a receita orçada, de onde se 
conclue que a_ abertura de um desses crédito depende da existência 
do saldo refer1~o e na proporção de comportar o mesmo crédito. 

Teve o leg~~lador em vista, com essa disposição, obrigar os inter-
ventores e prefe1tos a realizarem o equilibrio orçamentario, como nela 
mesma se declara. 

Da ~eça em. apreço não consta saldo algum, e antes o que dela se 
mos_tra, e. que ate outubro a receita arrecadada não havia atingido ain-
da a r~ce1ta orçada, havendo na primeira comparada com a segunda 
uma diferença para menos de 256:698$831. 

Assim sendo, não pode o Conselho, em respeito ao Codiao dos In-
tervento~es, opin~r pela abertura dos créditos em questão, sÓ restando 
ao Prefeito, por mtermedio do Interventor Federal o recurso do artigo 
25, do mesmo Codígo. ' 

Belo-Horizo_nte, 27 de janeiro de 1934.-0liveira Andrade, relator. 
O p_arecer e aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 

conselh e1ros presentes. 
. Devo}va:se a peça, acompanhada do relatório e parecer ao sr. Pre-

feito da Capital. 
O Sr. Milt on Ca mpos oferece o seguinte 
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Parecer n. 278 
Credito para pagamento ao pessoal contratado da Imprensa Oficial 

(PEÇA N. 303) 

Verificando-se insuficiencia de verba para pagar.1ento das folhas de 
novembro e dezembro de 1933, relativas ao pessoal contratado da Im-
prensa Oficial , o sr. Secretario das Finanças minutou decreto abrindo o 
credito especial de 136:347$200 para atender a essas despesas e enca-
minhou a minuta do de"reto, acompanhada do respectivo processo, ao 
Conselho Consultivo, cujo pronunciamento solicitou. 

Após detido debate do assunto, é o Conselho de parecer que o 
credito especial só possa ser aberto se houver saldo, á vista do dis-
posto no artigo 13, n. 1, do decreto 20.348, de 29 de agõsto de 1931, 
o qual determina que os créditos extraordinários, suplementares ou es-
peciais não deverão exceder ao saldo da receita arrecadada sôbre a 
receita orçada. 

Assim, verificada a existencia de saldo, deve o crédito ser aberto 
para se efetuar o pagamento, já em atrazo, dos contratados da Impren-
sa Oficial. Inexistente, porém, o saldo, o Conselho, em obediencia ao 
dispositivo citado e no seu dever de velar pela fiel execução do refe-
rido decreto, opina contra a abertura do crédito, mas sugere ao govêr-
no a aplica(ião do artigo 25. do mesmo decreto 20.348, segundo o 
qual, cem casos extraordinários, mediante representação do interventor, 
o Govêrno Provisorio poderá dispensar ou suspender, especift-
cadamente e por tempo determinado, em relação ao Estado ou munici-
pio, qualquer das restrições ou determinações dêste· decreto ». E' esse o 
recurso legal para o caso e deve ser utilizado num momento, como o 
que atravessan1os, de retraímento de negôcios e de dificuldades para 
as finanças públicas, trazendo como consequência a quasi impossibili-
dade da existencia de saldo . 

Belo-Horizonte, 30 de janeiro de 1934.-Milton Campos, presiden-
te e relator. 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, tendo os srs. Socrates Alvim e Sebastião Lima, 
assinado com restrições. 

Devolva-se a peça acompanhada do relatório e parecer, ao sr. Se-
cretário das Finanças. 

O Sr. Wer n a Magalhã e s apresenta o seguinte 

Parecer n. 279 
Isenção de impostos pleiteada por dona Anna Carolina de Lacerda 

(PEÇA N. 300) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, a que foi pre-
sente, o ofício n. 2 do sr. Prefeito da Capital em que solicita o seu pro-
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nunciamento, sobre um requerimento da sra. d. Anna Carolina de La-
cerda, pedindo isenção do imposto de casa de pensão, por lhe faltarem 
recursos para atender ao pagamento, e, considerando que, de acôrdo 
com o art. 4. 0 do decreto municipal n. 161 de 1933 o cancelamento de 
dividas provenient~s de «Indústrias e Profissões », só~ente pode incidir 
em _pessoas que n~o possuam. bens sobre os quais possa recair a exe-
cuçao, resolve: Opmar no sentido ?e não ser atendido o pedido, fican-
d_o, entretanto, ressalvada ao Prefeito, a faculdade de aplicar o decreto 
cttado no caso de ser verificada a insolvabitidade da reauçrente. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1934.-Wern~ Magalhães re-lator. ' 
-o. parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 

con_selhetros presentes, tendo os srs. Socrates Alvim e Sebastião Lima 
assmado com restrições. 

. -Devol~a-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao Pre-
feito da Capital. 

Segunda parte da ordem do dia 
Reclamação d e Oroaimbo Gonçalves da Fcnseoa 

(PEÇA N. 296) 

Passando-se à segunda parte da ordem do dia, entra em discus-
são a peça n. 296, sôbre a qual o sr. Milton Campos apresenta o se-
guinte: 

Relatório 
_ Orozimbo ~onçalves da Fonseca contratou com o Estado a cons-

truçao da rodovia Pra_dos-Pinheiro-Chagas, estabelecendo-se no ajus-
te os preços dos serviços, como se vê pela certidão a fls. 129-130. 

Terminados os . ~ervi_9os e feí~as as medições, o empreiteiro recla-
rnu~ contra a classificaçao em Cimento (fls. 62). Reconheceu-se que, 
efetivamente, o preço dos trabalhos em cimento tinha sido baixo mas 
o Secretário da Agricultura, então o dr. Alaor Prata, desatendeu ~ re-
cla':laçã~o (fi :~ . 64v); fei~a _a primeira medição em julho de 1929, com 
aqmescencm do emprette1ro por seu procurador-disse sua excelência 
em seu despacho admitir a reclamação em agôsto de 1930, "seria 
ameaçar de desordem e anarquia a obra administrativa ». · 

. Reclamou nc:w_amente o empreiteiro, a 5 de dezembro de 1930, pe-
dm~o nova medtçao (fls. 76), tendo novo indeferimento do Secretário, 
entao o dr. Noronha Guarany (fls. 85-v.). 

. A fls. 89 e 9_0 v~-se que a respeito foram feitas reclamações ver-
bais, e, ~ 16 de Janeuo d~ 1_931, f~i apresentada, por advogado, outra 
reclamaçao (fls. 94), tambem mdefenda pelo mesmo Secretário (fls. 97-v.). 
- P~l~ seu mesmo procurador, a 21 de março de 1932, voltou o 
emp~e~euo a reclamar, mostrando que a própria Secretaria, nas duas 
mediçoes, adotára pre o unitários diferentes para as obras em cimen-

• • 
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to : 202$440 na primeira medição, para metro cúbico, e, na segunda, 
272$240 (fls. 100) . E acentuou ainda a ilegitimidade do desc_?nto de 
7:348$372, que se lhe havia feito nos pagamentos, por se S_?P r fo~se 
êle devedor dêsse saldo ao Estado, em virtude de construçao ante_n?r 
(estrada Itabira-Ferros). Mais um indeferimento, já agora_ do dr. ÜVIdlO 
de Andrade então Secretário, e datado de 2l de Julho de 1932 
(fls. 105-v.). ' . . · _ 

Constituindo novo procurador, o emprelteuo fez nova rec~amaç~o, 
em requerimento de 23 de janeiro de 1933 (fls. 107-108). Fot ou ·1d o 
o dr. Consultor Jurídico da Secretaria, que opinou a fls . 1.155-116, 
levantando a preliminar de ser tardio o pedido, à vista do art. 120, do 
dec. n. 7.544, de 1927, e, quanto ao mérito, admitiu a hipotese de ter 
havido injustiça contra o reclamante. Informando em seguida o pro-
cesso o Chefe da Contabilidade e o Diretor Geral reconheceram que 
o aju~te entre o empreiteiro e o Estado estabelecia para o cimento o 
preço de 300$000 o metro cúbico, retificados nesse ponto os pareceres 
anteriores (fls. 119). Mas o Secretário, que já então era o dr. Çarlos 
Luz, em despacho de 16 de agôsto de 1933, não tomou conhecimen-
to do recurso, por interposto fóra do prazo legal (fls. 119). 

Ainda uma vez o empreiteiro constituiu novo procurador e de 
novo pediu reconsideração dos despachos anteriores, em requerimento 
de 15 de setembro de 1933, longament~ fundamentado (fls. 125-128). 
E o Secretário despachou, a 27 de outubrc o seguinte: «Recorrer, que-
rendo, ao sr. Chefe do Governo • (fls. 136-v.). 

Finalmente a 8 de novembro do ano passado, foi interposto o re-
curso para o s~. Interventor Federal (fls. 137), o gual, em oficio de 2 
do corrente, pediu a respeito o parecer do Conselho. 

Assim feito o relatório, passo o processo ao primeiro revisor, sr. 
conselheiro Oliveira Andrade. 

Belo-Horizonte, 16 de janeiro de 1934.-(Recebi o processo a 13 
de corrente).-Milton Campos, relator. 

Parecer 
O Sr. Mih:on Campo~:-Passo a proferir o meu voto. 
Parece-me, que, preliminarmente temos de discutir a questão levan-

tada no processo pelo Consultor Jurídico da Secretaria da Agricultura 
e que determinou o pe~último despacho d_? resp~cti~o S_ecretário. ~n
tendia o Consultor Jurid1co que a reclamaçao havm s1do mterposta fora 
do prazo legal, porque o artigo do regulamento administrativo que êle 
invoca estabelece um prazo que tinha sido excedido. Retruca, no pro-
cesso, o advogado do reclamante dizendo que o pr_az? administrativo 
não deveria embaraçar o Estado de reconhecer o direito de quem aca-
so o tivesse, porque, de qualquer fórma, não estava o mesmo direito 
prescrito. E se o Estado o reconhecia, devia proclamá-lo para evitar 
até onus judiciais, pois ê se direito se faria valer perante o Poder Ju-
diciário. 

Realmente, assim deveria ser: se o Estado reconhecesse o direito 
de algum reclamante, seria natural que o proclama se e que deferisse 
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a pretensão para evitar até demanda em juizo, que seria mais onerosa. 
Mas, a meu ver houve uma lei federal que veiu tránsformar a si· 

tuação: é o decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Êsse decreto re· 
guiou de forma diferente a prescrição quinquenal das dividas passí-
vas da União, dos Estados e dos Municípios. Depois de reiterar dis· 
positivos da legislação até então vigente, o decreto dispoz no art. 6.0

: 

«O direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em 
disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar 
da data do ato ou fato da qual a mesma se originar ». 

Quer dizer, o decreto criou a prescrição do direito à reclamação 
administrativa; causa que não existia nas leis substantivas federais e 
que era matéria de regulamento do Estado até então Porque se dis-
cutia mesmo se a reclamação ad'11inistrativa interrompia ou não a pres-
crição de cinco anos. G nosso Tribunal da Relação entendia que ~ão 
e o Supremo Tribunal vacilava: ora a reclamação administrativa era 
C'2nsiderada com fôrça de interromper a prescrição, ora não tinha essa 
fôrça. De modo que se criou agora a prescrição do direito à recla-
mação administrativa e fixou-se que essa reclamação deverá ser for-
mulada no prazo de um ano. · 

Em seguida, o art. 8 . 0 d() citado decreto dispoz: «A prescrição 
só mente poderá ser interrompida uma vez • : Quís, assim, evitar a re-
petição de reclamações. 

E o art. 9.0 «A prescrição interrompida recomeça a correr, pela 
metade do prazo, da data do ato que a interrompeu · ou do último ato 
ou tê r mo do respectivo processo ~ . 

Aplicando a lei cujo texto acabo de ler ao processo que estamos 
examinando, tiro a conclusão de que houve a prescri -:-ão dessa recla-
mação administrativa. A reclamac:ão vinha sendo feita há muito tempo. 

O SR. ABILIO MACHADO :- E o objeto dessa reclamação era 
sempre o mesmo. 

O SR. MILTON CAMPOS :-Acontece, porém, que a lei a que 
acabo de me referir entrou em vigor logo em comêço de 1932. E já 
vigente esta lei, que só permite uma reclamação e manda que, depois 
de interrompida a prescrição, ela recomece a correr pela metade do 
prazo; já v igente esta lei, o empreiteiro fez uma reclamação a 21 de 
março de 1932. 

Depois da lei, foi a primeira reclamação que êle fez. Essa recla· 
mação, teve o despacho do Secretário, indefe rindo-a, a 21 de junho do 
mesmo ano. Depois disso, passaram-se mais de sete meses e só en--
tão foi que o reclamante constituiu um nuvo procurador e tornou a 
apresentar novo requerimento de reclamação, em 23 de janeiro de 
1933. O últímo ato do processo foi o indeferimento do Secretário, a 
21 de junho de 1933. 

Recomeçada a correr a prescr"ção pela metade do prazo, em seis 
meses estava prescrito o direito de reclamar administrativamente. 

Trata-se de uma lei federal que atinge as dividas também dos Es-
tados, e no regime em que estamos, acrédito que essa lei tem que vi· 
gorar no Estado e que a administração dêste tem o dever de aplicá-la. 

" 
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Nessas condições, parece-me que está prescrito o direito á 
mação administrativa, no caso que estamos examinando Fica 
ao reclamante o direito de recorrer à via judiciária, que é, aliás, 
normal para reparação de qualquer direito lesado. 

E' êste o meu parecer. 
(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 
O Sr. Milton Campos-Está em discussão o parecer. 
Como vota o sr. Conselheiro Oliveira Andrade? 
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reei a-
salvo 

a via 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Vo.to de acôrdo com v. excia. Tam· 
bém tomei notas a respeito do caso e cheguei á mesma conclusão. 

O Decreto Federal n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932 entrou em 
vigor no Estado de Minas em 7 de fevereiro seguinte, de acôrdo com 
o Codígo Civil. Depois dêsse decreto, o empreiteiro fez uma reclama-
ção em 21 de março de 1932, reclamação que foi indeferida por despa-
cho de 21 de junho do mesmo ano. 

Interrompida a prescrição, ela recome<;ou a correr pela medade do 
prazo. Decorreram-se sete meses e só em janeiro de 1933, fez o em-
preiteiro a segunda reclamação.: Portanto, fora do prazo legal. 

O SR. WERNA MAGALHAES-A primeira reclamação não foi fei· 
ta antes dessa lei? 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-A lei é de 6 de janeiro de 1932 . 
Ele já havia feito diversas reclamações que foram sucessivamente inde· 
fe ridas por diversos secretários: pelos drs. Alaor Prata, Noronha Gua-
rany e outros. 

O SR. MTLTON CAMPOS-O intuito do decreto foi impedir que se 
perpetuassem as rec~,;mações. :Muitas vezes, as questões ficavam a 
mercê dos advogados; um procurador prestígioso conseguia o que outro 
de menor prestigio não havia conseguido. 

Aliás, não é o caso da presente reclamação, que tem aparência mui-
to razoavel; e mesmo a inssitência do reclamante póde resultar da con-
vicção do seu direito. Entretanto, há embaraços no dispositivo da lei 
atual. . 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-A lei admite que a prescrição pode 
ser interrompida uma vez. O reclamante deixou, porém, passar o pra· 
zo legaL Entretanto, pode recorrer ao judiciário. 

O SR. MILTON CAMPOS-A decisão administrativa ainda não erá 
injustiça, irremediavel, porque o órgão destinado a fazer justiça está 
pronto a reparar a lesão acaso sofrida pelo reclamante . 

Parece-me que a lei federal tem aplicação obrigatória para o Esta-
do. Aliás, é a primeira vez que eu vejo aplicada no Estado essa lei fe~ 
deral, de modo que o caso é realmente muito interessante. 

O SR. OUVEIRA ANDRADE-Talvez a lei não seja ainda bem 
conhecida. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA- Essa lei reforma as normas até agora 
seguidas pelas Secretarias de Estado, com relação ao assunto. 

; 
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O SR. MILTON CAMPOS -·Aliás. o Copigo dos Interventores man-
da que os pareceres do Conselho obedeçam aos princípios jurídicos e 
aos de equidade. . . 

Não sei se conviria examinar a questão sob o ponto de vtsta da eqm-
dade. 

- Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão, 
sendo aprovado o parecer do relator e adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que está prescrito o direito do suplicante 

á reclamação administrativa, á vista do d ·sposto nos arts. 6. 0 e 8. 0 do 
decreto federal n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Credüos para pagamento de despesas autorizadas 

(PEÇA N. 305) 

E' anunciada a discussão da peça n. 305, sendo dada a palavra ao 
relator, sr. conselheiro Abilio Machado, que procede á leitura do se-
guinte 

Relataria 
Pelo oficio n. 292, de 18 do corrente, o sr. secretárío Alcidts Lins 

pede que o Conselho Consultivo do Estad? se ma~ifeste sôbre ~ aber-
tura de um crédito especial para a Secretana das Fmanças, na Impor-
tância de 1. 923:540$100, ' sendo 1-227:307$900 destinados ao pagamen-
to de despesas já autorizadas, conforme as _rela~ões const~ntes do pro-
cesso, e 696:232$200, para a simples regulanzaçao da escnta das con-
tas pagas em 1933 à Companhia Fôrça e Luz de Minas-Gerais, e refe-
rentes ao exercício de 1932. 

A Secretaria das Finanças, esclarece o oficio, deixou de pagar a 
última importância indicada, em 1932, tendo ficado a respectiva verba 
orçamentária, de 1.000:000$000, quasi intacta, de vez que por ela ape-
nas correu o pagamento de 89:542$500. Quanto a parcela de . . . .. . . · . · 
1.227:307$900, para ocorrer as despesas já autorizadas, informa o titu-
lar das Finanças q .. e a conta corrente da Companhia Fôrça e Luz de 
Minas-Gerais apresentou um saldo de requisições não processadas, em 
1932 no valor de 1.169:866$100, correspondentes aos fornecimentos de 
fôrç~ e luz naquele exercício, e que por conta dêsse saldo j_á foi paga, 
em 1933 a quantia de 696:232$200, faltando pagar a quanha de .. , .... 
473:633$900, e mais:- 8:066$800, para pagamento a Companhia de ~i
neração Metalurgica Brasil; 506:198$800, para pagamento de matenal 
da Imprensa Oficial; 239:409$200, para atender aos pagan:tent?s qu_e 
correm por diversas verbas do orçamento daquela Secretana, msuficJ-
entemente dotadas, e para as quais não se póde mais abrir crédito su-
plementar. 
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Ha no processo numerosos pareceres, informações, contas e qua-
dros demonstrativos da exatidão das despesas referidas e da necessida-
de da abertura do crédito especial em apreço, 

Com relação, porém, á exist ' ncia, ou não, de saldo da receita ar-
recadada sôbre a orçada, nenhum esclarecimento nêle se encontra. 

Passo a peça, assim relatada, ao 1.0 revisor, conselheiro Socrates 
Alvim. 

Belo-Horizonte, 23 de janeiro de 1934.-Abilio Machado, relator. 

Parecer 
O Sr. Abillo Macbado:-0 crédito especial sôbre cuja abertu-

ra vai pronunciar-se êste Conselho, por solicitação do sr. Secretário das 
Finanças, é, conforme se viu do relatório que acaba de ser lido, para 
pagamento de despesas já autorizadas na importancia de 1.227:307 900, 
e para regularização da escrita de contas já pagas á Companhia Fôrça 
e Luz de Minas-Gerais, em 1933, e referêntes ao exercício de 1932, so-
mando-se 96:232$200. 

Entre as despesas indicadas no processo, para demonstrar a neces-
sidade da provid~ncia extraordinária desejada, figuram contas e par-
celas de datas anteriores á do chamado Codigo dos Interventores (dec. 
n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931 ). 

Mas, como o crédito para seu pagamento se terá de abrir agora, de-
pois da vigência do citado decreto, indispensavel se faz, ainda em face 
da circunstância assinalada, a aplicação do mesmo, como já decidiu o 
Conselho em casos idênticos ao presentemente considerado. 

Com efeito, à luz do preceito legal, os créditos extraordinários, 
suplementares ou especiais, somente se admitirão, quando não excede-
rem ao saldo da receita arrecadada sôbre a orçada, condição a respei-
to da qual nenhum esclarecimento existe no processo. 1 

Reconheço que, para uma época de crise universal, em que nem 
os países mais ricos do mundo, como a França, a Inglaterra e os Es-
tados Unidos, conseguem orçamentos equilibrados, o dec. 20.348 é, em 
algumas passagens, excessivamente rigoroso. 

As leis para o Brasil, em sua maioria, sempre assim se fizeram : 
severas, ou liberais, em demasia, tudo procurando prever, no melhor 
dos intuitos, mas de execução difícil, quando não, em certas emergen-
cias, verdadeiramente impraticáveis. 

Ao cultor do direito, ainda que desautorizado, como eu, a sua ob-
servancia, entretanto, se impõe sempre. 

Pelo exposto, não posso opinar, sem restrição, pela abertura do 
crédito especial em exame, sendo meu parecer que o Conselho se ma-
nifeste á mesma favoravel, mas no caso apenas de haver para isso o 
necessário saldo orçamentário, nos termos do art. 13, I, do Código dos 
Interventores, salvo ao govêrno do Estado, fora dessa hipótese, valer-
se da medida extraordinária prevista no art. 25 do citado decreto. 

(Muito bem! Muito bem I} 
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Discussão 

O Sr. 1.\lilton Campos-Está em discussão o parecer. 
O Sr. Soerates A.lvbn- Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Sr. Presidente, de acôrdo com o pre-

cedente criado no Conselho e coerente com a atitude que, em casos 
semelhantes, tenho assumido, sou francamente pela aquiescencia do Con-
selho Consultivo à abertura do crédito de que trata o parecer do ilus-
tre e nobre conselheiro. A aplicação das verbas referidas no processo 
está clara, minucio a e exaustivamente comprovada por meio de farta 
documentação que o acompanha. Não tenho, pois, a menor duvida em 
dar o meu voto pela autorização solicitada. Faço-o sem restrição al-
guma. 

O SR. ABIUO MACHADO-Há contas até de 1929. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Perfeitamente, de pleno período cons-

titucional. 
Nessas condições, acho que, em se tratando de um caso de apli -

cação comprovada de recursos, deve o Conselho aprovar a abertura 
do crédito . 

O SR. ABILIO MACHADO-Sem restrição alguma? 
O SR. SOCRATES ALVIM-Sim, senhor. 
Assim pensando, derlaro que o meu voto é pela abertura do cré-

dito constante da peça n. 305. 
(Muito bem! Muito bem!) 
O SR. MILTON CAMPOS-Como 2.0 revisor voto de acôrdo com 

o parecer do nobre relator, aliás, coerente com os votos que tenho 
dado anteriormente a respeito de assunto semelhante. 

-Sem mais debate é aprovado o parecer e adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo opina pela abertura dos créditos no caso de 

haver saldo, conforme determina o art. 13, n. 1, do dec. n. 20.348, e 
não havendo saldo, opina pela não abertura dos créditos, assegurando 
ao govêrno a aplícação do art. 25, do referido decreto. 

-Devolva-se a peça ao relator para a redação do parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas à 
Secretaria com a necessária antecedencia. 

Levanta-se a sessão. 

ANO DE 1934 N. 2 - FEVEREIRO 
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Consel~o Cons•ltivo ~o f~a~o ~e Minas-Gerais 



187 a. Sessão Ordinária, aos 3 de Fevereiro de 1934 
PRESIDE.NTE-Sr. Milton Campos . 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUUÁ.IUO:-Ata-Expediente-Pareceres finais-2. a parte-Incorporação de a di~ 
cionais aos vencimentos do major Messias Menezes-Relatório e pa~ 
recer do sr. Julio Soares-Discussão-Conclusão-Favores pleiteados 
pelo Automóvel Clube de Minas-Gerais -Relatório e parecer do sr. 
Oliveira Andrade-Discussão -Conclusão-Sugestões tendentes a me~ 
lhorar a situação financeira do Estado-Relatório e parecer do sr. 
Sebastião Lima-Discussão-Prorrogação da hora-Votação-Condu~ 
são-Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os senhores Milton Campos, 
Socrates Alvim, Abilio Machado, Julio Soares, Annibal Gontijo, Werna 
Magalhães, Sebastião Lima e Oliveira Andrade . 

Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente: 

Oficio 
(PEÇA 298) 

-Prefeitura de Belo-Horizonte.-Belo-Horizonte~ 29 de janeiro de 
1934.-Exmo. Sr. Dr. Milton Campos.-M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo.-Com relação ao processo n. 298, no qual o Clube Atlético 
Mineiro pede isenção da taxa d'agua para sua piscina, manda-me S. 
Excia. comunicar a êsse egrégio Conselho que manteve o despacho de 
19 de outubro de 1933, que indeferiu o pedido. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração.-João Lu-
cio Brandão, Secretário. 

-Inteirado. 
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Oficio 

Isenção d e impostos pleiteada por Pereira &: Cia. para estabeleci-
,nen to de uma ref inar ia clestinaáa à fab'ricação de Querozene 

(PEÇA N. 309) 

Prefeitura de Belo-Horizonte, 2 de fevereiro de 1934 . -Exmo. Sr. 
Milton Campos-M. D. Presidente do Conselho Consultivo.-Tenho a honra 
de encaminhar a êsse ilustrado Conselho o requerimento junto, no qual Perei-
ra & Cia. negociantes estabelecidos em Araguarí, neste Est~do, solicitam 
isenção de impostos referentes a uma refinaria para fabricação de que-
rozene, que desejam montar nesta Capital. 

O requerimento vai devidamente informado pelas Diretorias de 
Obras e da Receita desta Prefeitura, informações estas que subscrevo, e 
que poderão orientar sôbre o a sunto êsse ilustre Conselho. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração.-João Lu-
cio B'randão, Prefeito em Exercíci~. 

Requerimentos constantes do processo 

Exmo. Sr. Prefeito de ~elo-Horizonte.-Pereira & Cia., negociantes 
matri culados na junta comercial deste Estado, estabelecidos em Aragua-
rí, neste Estado, que requereram a V. Excia. licença para instalarem nes-
ta Capital a Rua Diorita, 195, uma refinaria para fabricação de queroze-
ne, considerando se tratar de uma indústria nova e também a primeira 
a se instalar neste Estado, requerem a V. Excia. isenção de todos os 
impostos -que estão sujeitos a pagarem, pelo prazo de 5 anos. 

Ne ·tes têrmos esperam deferimento. 

Belo-Horizonte, 25 de Oútubro de 1933 .-Pereira &: Cia. 
limo. Exmo. Sr. Dr. Prefeito Municipal. ·Dizem Pereira & Cia., co-

merciantes matriculados e estabelecidos na Cidade de Araguarí, dêste 
Estado, à Avenida «Boa-Vista», 34, que desejando pedir ao Conselho 
Consultivo dêste Estado, isenção de todos os impostos da Prefeitura, pe-
lo prazo de 5 anos, para uma refinaria de óleos para fabricação de que-
rozene e, futuramente, de gasolina, visto ser a primeira .indústria neste 
gênero que se instala neste Estado, vêm, mui respeitosamente, pedir a 
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V. Excia . se digne encaminhar o requerimento incluso àquele Conselho, 
afim de que o mesmo tome conhecimento do seu pedido . 

Nestes têrmos, P. Deferimento. 
Belo-Horizonte, 10 de novembo de 1933. pp. Pereira & Cia. Do-

migos Gomes. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas 

Gerais. Pereira & Companhia, negociantes matriculados, estabelecidos 
na cidade de Araguarí, neste Estado, à Avenida da Boa Vista n. 34, 
tendo requerido licença à Prefeitura Municipal de Belo-Horizonte para 
instalarem nesta Capital à Rua Diorita n. 195 (Calafate) uma refinaria 
de óleos pam a fabrição de querozene e futuramente de gasolina, e, 
considerando ser esta refinaria a primeira que se instala neste Estado, 
bem como se tratando de uma indústria nova no Pafs, vêm mui res-
peitosamente solicitar dêsse Conselho a isenção de todos os impostos 
da Prefeitura, pelo praso de cinco anos. 

Nestes têrmos, P. Deferimento. Pereira & Cia. 
-0 processo passa a constituir a peça n . 309, distribuída aos 

s rs. Abilio Machado, Werna Magalhães e Seba tiào Lima, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores . • 

Ofício 
Representação do C~n lro dos Lavradores Mineiros 

(PEÇA N. 310) 

limos Srs. l\lembros do Conselho Consultivo do Estado de Minas. 
Belo-Horizonte. 

O Centro dos Lavradores Mineiros, por seus Diretores abaixo assi-
nados, vem perante Vs. Ss., solicitar a valiosa atenção dêsse Conselho 
para o fato de estar continuando a taxa de. . . 3$000 sôbre saca de 
café exportado. 

Não é dado a ninguém, principalmente aos representaes do Esta-
do, fazer a confusão entre taxas e impostos. 

A taxa sendo um tributo para um serviço público determinado, 
cessandO' tal serviço, ela deixa de ter razão de existir. Pode ser equi-
parada . a um contrato bi-lateral entre o Estado e uma classe de con-
tribuintes, obrigando-se aqueles para com estes mediantes deveres re-
cíprocos. 
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O Estado, por prementes necessidades, foi obrigado a penhorar 
perante o Banco Italo-Belga a referida taxa, para o preparo da neces~ 
sária Revolução. 

A última prestação do empréstimo em aprêço foi realizada a qua-
tro do corrente, e as diversas Associações de Lavradores se dirigiram 
ao Govêrno do Estado solicitando a sua supressão, por não ter mais 
finalidade 

O Instituto Mineiro do Café, quer queriam ou não, é um ramo da 
administração dêste Estado, com alguma autonomia por meio da qual 
quer se arrogar como pessoa jurídica de direito privado, sem classifica~ 
ção no Código Civil. 

O Estado deve dar aos contribuintes os melhores exemplos de boa 
moral e na espécie em aprêço não deve continuar a cobrar a taxa ouro 
que es ~ã sendo entregue ao Instituto Mineiro do Café sem nenhuma 
finalidade, sem a prestação do serviço para que foi criada, visto que 
o Departamento Nacional do café por meio da taxa sideral de 45$000 
absolveu todos os servicos que eram atribuídos ao Instituto Mineiro. 

os jornais anunciaram uma nota do Govêrno do Estado pela qual 
declara que está estudando as diversas reclamações das classes de 
lavrado1·es contra a continuação da cobrança de 3$000 e que está es-
tudando uma forma para substituição dos diversos impostos por um 
só imposto de exportação, uniformizando-os 

Este centro receia que pela uniformização idealizada seja incluída 
a taxa entre os impostos diversos. Como pelas noticias dos jornais 
os representantes do Govêrno de Minas se acham preocupados com 
motivos de alta relevância, não podendo talvez atender conveniente~ 

mente as jus·:as reclamações dos Lavradores, êste Centro resolveu se 
dirigir aos Srs. Membros do Conselho Consultivo, pedindo-lhes sua 
valiosa atenção para o fato em aprêço. 

Certo de que Vs. Ss. tomarão na devida consideração subscreve-
se, com aprêço e estima. 

Pelo Centro dos Lavradores Mineiros. Pedro Gomes de A1·aujo 
Porto, Presid~nte Alcides 1l1onteiro. Secretário Alencar 
7 ristão, Tesoureiro. 

-0 processo passa a constituir a peça n, 310, distribuída aos srs 
Socrates Alvim, Aníbal Gontijo e Sebastião Lima, respectivamente, re .. 
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Apresentação.,. aprovação e assinatu.ra de 
pareceres finals 

O Sr. Julio Soares-apresenta o seguinte 

Parecer n. 280 

135 

Conclusão das obras d a P enitenciá1·ia Agrícolct de_ Minas 
(PEÇA N. 276) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, julgando neces-
sária e inadiável a operação de crédito constante da minuta junta a 
esta peça, e destinada á continuação das obras da Penitenciária Acrrí~ o 
cola de Minas, cuja finalidade se justifica pela simples leitura das no-
tas taquigráficas que a esta acompanham, obras essas que, paralizadas, 
trariam, além de grandes prejuízos ao Estado que nela, já dispendeu 
mais de 4 mil contos, a ineficiência dos esforços até aqui empregados 
para o. funcionamento de uma institui"ção tão louvável e digna de nos-
sa cultura e humanitária justiça, e tendo em vista o ofício do sr. Se-
cretário das Finànças, demonstrando a necessidade da emissão de titu~ 
los que garantam o empréstimo e cuja caução impede que os mes-
mos influam desfavoravelmente na cotação. dos que iá estão em cir-
culação; êste Conselho, adotando as razões expostas, é de parecer fa-
vorável à autorização pedida para a emissão de 6.500:000$000 em a pó~ 
!ices, destinadas a caução na Caixa Econômica do Rio de Janeiro, 
para abertura do crédito de 4 mil contos ajustado e constante da mi-
nuta do respectivo contrato. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1934.-Julio Soares, relator. 
O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos o.s srs. 

conselheiros. 
Devolva~se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. Se~ 

cretário das Finanças. 
O Sr. Milton Campos :-apresenta o seguinte. 

Parecer n. 281 
Reclamação de Orozirnbo Gonçalves da Fonseca 

(PEÇA N. 296) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais examinou deti~ 
damente a reclamação feita ao sr. Interventor Federal pelo sr. Orozim-
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bo Gonçalves da Fonseca, a respeito da construção da rodovia Prados-
Pinheiro Chagas. E, considerando parte integrante dêste, o Relatório 
de fls., onde a espécie é exposta minuciosamente, e as notas taqui-
gráficas, que reproduzem o debate, é de parecer que está prescrito o 
direito do requerente à reclamação administrativa, ex-vi do disposto 
nos arts. 6.0 e 8. 0 do dec. fed. n. 20.9JO, de 6 de janeiro de 1932. 

Esse decreto, que, no regime político provisório em que nos encon-
tramos, é de aplicação obrigatória para as administrações estaduais in-
troduziu várias a1terações na disciplina da prescrição das dívidas passi-
vas da União, dos Estados e dos Municípios. E' assjm que dispôs, no 
art. 6. 0

: «Ü direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fi-
xado em disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano, 
a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originou ". E, 
no art. 8.0

: «A prescrição sàmente pode ser interrom pida uma vez ,. . 
Em seguida, no artigo 9.0 estabeleceu o decreto referido que «a 
prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da 
data do ato que a interrompeu ao do último ato ou termo do respe-
ctivo processo ". 

Aplicando-se os textos transcritos à espécie em exame, verifica-se 
que ocorreu a prescrição do direito à reclamação administrativa. Efe-
tivamente: sendo a lei de 6 de janeiro pe 1932, entrou em vigor no 
Estado a 6 de fevereiro seguinte, e, portanto, já se aplicava quando 0 
requerente apresentou sua reclamação de 21 de março daquele ano. 

Indeferida esta, por despacho do Secretário, a 21 de 4unho, só mais 
de sete meses depois foi que o reclamante constituiu novo procurador 
e apresentou a reclamação de 23 de janeiro de 1933. Como 0 despa-
cho de 21 de junho era o úH.imo ato do processo e daí recomeçou a 
correr a prescrição pela metade do prazo, em seis meses, isto é, a 21 
de dezembro de 1932, se consumou para o requerente o direito à re-
clamação administrativa, só restando ao reclamante as vias judiciais. 

Sala das Sessões do Conselho Co11sultivo, 3 de fevereiro de 1934. 
-Milton Camp os, presidente e relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer ao sr. 
Interventor Federal. 

® Sr. A.bilio Machado :-oferece o seguinte 
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Parecer n 282 

C1·édito para o pagamento de despesas autor izadas 

(PEÇA N. 305) 

Tendo em vista o ofício do sr. Secretário das Finanças, datado de 
18 de janeiro findo, sôbre a abertura de um crédito especial ele .. , . .. .. 
1.923:540$100, para pagamento de despesas já autorizadas e para . re-
gularização da escrita das contas pagas à Companhia Fôrça e Luz de 
Minas-Gerais, em 1933, o Conselho Consultivo do Estado, depois c!e 
considerar a inexistência, no processo, de qualquer informação relati -
va ao estado atual da receita arrecadada, em confronto com a orçada, 
resolve opinar favoravelmente à mesma, desde que haja o necessário 
saldo orçamentário, nos termos do art. 13, 1, do decreto número .. . . 
20.348, de 29 de agôsto de 1931, e, na falta disso, contra, hipotese em 
que sugere ao Govêrno do Estado a utilização da providência autori-
zada pelo art. 25, do citado decreto. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do E ·tado de Minas-Ge-
rais , em Belo-Horizonte, 3 de fevereiro de 1934.-Abi lio Machado, 
relator . 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
Conselheiros, tendo os srs. Socrates Alvim e Sebastião Lima assinado 
com restrições. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Secretário das Finanças. 

Segunda parte da ordem do dia 
Incorporação de adicionais aos vencimentos rlo m_ajo'r Messias 

de Menezes 
(PEÇA N. 266) 

Passando-se à !?egunda parte da ordem do dia, é anunciada a dis-
cussão da peça n. 266, sendo dada a palavra ao relator, sr. Julio Soa-
res, que procede à leitura do seguinte 

Relatório 
E' assunto desta peça uma petição do major da Fôrça Pública, 

sr. Messias José de Menezes, no sentido de serem incorporados aos 
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seus vencimentos de reformado os adicionais que percebia quando 
em atividade. 

O requerente foi reformado compulsoriamente, por decreto de 27 
de novembro de 1928, conforme se verifica no documento final do pro-
cesso 1.552 que faz parte de toda a volumosa e extensa documenta-
ção desta peça. E' a seguir daquela data que o peticionário vem plei-
teando a concessão dos aludidos adicionais por meio de uma petição, 
datada de 30 de setembro de 1929, dirigida aos membros do Congres-
so do Estado, aos quais êle solicitava a criação de uma lei que autori-
zasse o aovêrno a conceder, aos oficiais reformados, os mesmos favo-
res do artigo 15 da lei 12, de 17 de setembro de 1923, que dispõe: 
«nos vencimentos do funcionário que completar 35 anos de serviço, 
será incorporada, para aposentadoria, a gratificação adicional que esti-
ver percebendo, «ex-vi » dos artigos 256, da lei n. 375, de 1903, e 1.0 

da lei n. 425, de 1906». 
E ta petição e mais os pareceres e informações concernentes ao 

seu assunto, estão reünidas formando o processo n. 3.634, igualmente 
ajuntado a esta peça . Dêsse processo consta, a fl . 2 e 3, que a co-
mis ão de Constitu"ição, Legislação e Justiça, da Câmara dos Deputados, 
passou o req·.Jerimento do major Messias ao sr. Secretário da Seguran-
ça Pública, por achar necessário o pronunciamento dêste sôbre a ma-
téria. 

Desempenhando-se desta incumbência a 4.a secção daquela· Secre-
taria apresentou o parecer de fls. 5 a 11 do citado processo, cuja con-
clu ão é fundamentada pelos seguintes esclarecimentos preliminares: a 
gratificnção de 10 por cento adicional que percebem os oficiais da Fôrça 
Pública, com mais de 30 anos de serviço, é concedida em virtude da 
interpretação do artigo 1.0 da lei n. 425, de 17 de agôsto de 1906, que 
tornou extensiva a todos os funcionários do Estádo de Minas o disposi-
tivo do artigo 256 da lei n. 735, de 19 de setembro de 1903, que con-
cede aos magistrados de mais de trinta anos de serviço aquela gratifi-
cação sôbre seus vencimentos. 

Assim, desde que concedeu-se aos oficiais da Fôrça Pública a gra-
tificação adicional de 10 ° f o sôbre seus vencimentos, nos têrmos do ar-
tigo 1.0 da lei acima citada, reconheceu-se-lhes logicamente a qualidade 
de fun cionários públicos, classificação essa com que está de pleno acôr-
do o autor do parecer, por isto que, em seu modo de vêr, funcionário 
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público é todo aquele que se dedica permanentemente aos serviços do 
Estado ou da República, recebendo dos cofres públicos a retribu!ção de-
vida pelos serviços que presta. E depois de citar o artigo 15 da lei 
n. 12, de 1928, que determina a incorporação nos vencimentos dos fun-
cionários com mais de 35 anos de semço, para a aposentadoria, da 
gratificação adicional que estiver percebendo «ex-vi" das leis ns. 375, 
de 1903, e 425, de 1906, passa a mostrar como se enquadra nos dispo-
sitivos das mesmas a gratificação dos adicionais devida ao major Messias 
José de Menezes, que como militar é funcionário público e que, refor-
mado ou aposentado, são palavras com a mesma significação, apenas 
convencionalmente empregadas. 

Em seguida à citação destes dispositivos que davam ao referido ma-
jor o direito de continuar a perceber a gratificação adicional que vinha 
recebendo desde 29 de abril de 1922, e que foi interrompída a partir 
de 7 de novembro, data de sua reforma compulsória, termina êsse pa-
recer opinando que, em vez de votar a lei a que se refere o peticioná-
rio, ao Congresso competia apenas autorizar a abertura do credito ne-
cessário .para êsse pagamento. . 

Esse parecer, submetido, a pedido do autor, à apreciação do Chefe 
do Estado Maior da Fôrça Pública e do sr. Advogado Geral do Estado, 
foi por ambos aceito e aprovado, com a declaração de que o subscre-
viam por estar judiciosamente fundamentada a sua conclusão. Tanto 
êsse parecer como as declarações que ac!lbO de citar fôram emitidas em 
setembro de 1930. Depois dêsses documentos, segue-se a fLs. 16 e 18 
uma promoção do mesm0 autor desse parecer, datada de 14 de janeiro 
de 1931, em que êle se julga na obrigação de reformá-la, ante a sanção 
pelo Presidente do Estado da lei n. 1.220, publicada em 22 de outubro 
de 1930, lei esta que fixou a Fôrça Pública para o exercício de 1931, 
dispondo o seu artigo 6.0

: «Fica extensivo, desde a data da publicação 
dessa lei, aos oficiais da Fôrça Pública que se reformarem com mais 
de 30 anos de serviços e estejam percebendo os adicionais de que trata 
a lei n. 425, de 1906, o favor concedido aos funcionários civis ao se 
aposentarem pela lei n. 1~. de 17 de setembro de 1923». 

E após diversas considerações sôbre a interpretação dêsse artigo de 
lei, bem diversa da que vinha sendo dada ao artigo 15 da lei n. 12, de 
1928, o autor dessa promoção opina para que o assunto seja levado à 
decisão do sr. Presidente do Estado. 

; 
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Provavelmente por ter notícia desse parecer, o major Messias, em 
15 de novembro de 1931, requereu ao sr. Secretário do Interior cópia 
do mesmo, afim de juntá-la ao requerimento que pretendia dirigir ao sr. 
Presidente do Estado. E' êsse o final do processo n. 3.634, anexado à 
presente peça n. 266, que continuo a reJa a r. 

Dando prossegnimento em sua causa e tendo por prej udicado o seu 
requerimento ao Congresso, já então extinto, o major M bs volta a 
reivindicar os seus direitos por meio da petição de fls . dirigida ao sr. 
Presidente do Estado, datada e subscrita a 20 de setembro de 1932, 
pelo eu procurador o advogado dr. Jonas Barcelos Corrêa, cujos res-
pectivos podere lhe fôram outorgados na procuração junta. 

Nesse documento, o suplicante, depois de um retrospecto enume-
rando todas as leis sôbre o assunto, cita em abono do primeiro parecer 
da Secretaria da Segurança, a opinião de diversos autores de provada 
competência, todos êles confirmando que, a expressão funcionário pú-
blico tanto abrange o civil corno o militar, e que aposentadoria e refor-
ma são equivalentes, como o é a jubilação para os membros do magis-
tério. E referindo-se ao artigo 6. o da lei 1.220, de 2 de outubro de 
1930, acha que a intenção do legislador com a promulgação dessa lei 
foi criar aí uma nova vantagem aos oficiais da Fôrça Pública, conceden-
do àqueles que se reformaram com mftis de 30 anos, os favores que vi-
nham sendo concedidos aos funcionáríos com mais de 35 anos dos mes-
mos serviços. 

O suplicante conclue a sua petição rogando ao sr. Presidente do 
Estado mandar, depois de ouvir êsse Conselho, incorporar aos seus ven-
cimentos a gratificação adicional em assunto, bem como pagar-lhe a 
importância corres.Jondente desde 17 de novembro de 1928, data de sua 
reforma. 

E' êste final de petição a súmula da matéria desta peça, sôbre a 
qual o sr. Presidente do Estado determinou fosse ouvido o sr. Advogado 
Geral do Estado, conforme se verifica à vista do ofício a êste endereçado 
pelo seu auxiliar, datado de 8 de junho de 1933. 

Nesse ofício, o dr. Heitor de Souza, exercendo a função de auxiliar, 
encaminha o processado, fazendo detalhado histórico do assunto, e exa-
minando-o sob diversos aspectos jurídicos, termina opinando que, sob o 
ponto de vista de eqüidade, o pedido poderá ser acolhido, ouvindo-se 
êste Conselho. 
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Segue-se a êste oficio o parecer do sr. Advogado Geral, datado de 
14 de outubro de 1933. Expondo os textos da lei que serviram de 
base e deram causa ao assunto da petição e dos processos a ela anexa-
dos, o dr. Advogado Geral passa a mostrar como a solução da ques-
tão está dependente da interpretação que se deva dar ao art. 15 da 
lei n. 12 de 1928. Porquanto se os dispositivos dessa lei aplicam-se aos 
militares, o requerente, ao ser reformado, tinha adquirido o direito á 
vantagem dos adicionais ali a segurada; e, em caso contrário, o direi-
to do suplicante dependeria de lei, que não existia; pois, a dt! n. 1.220, 
de 1930, dispondo apenas sôbre os casos oGorridos de sua publicação 
em diante, não aproveita ao requerente, cuja reforma foi anterior. E 
considerando que a legislação mineira, divergindo do ponto de vista 
doutrinário, distingue por meio de regulamentação apropriada a cada 
caso,. a aposentadoria dos funcionários da reforma dos oficiais da Fôr-
ça Pú.blica; e que nessas condições, o art. 15 da lei adicional n. 12 de 
1928, referindo-se á aposentadoria dos funcionários, não se aplica á re-
forma dos militares; e que êstes só entraram a ter direitos ao mesmo 
beneficio depois da lei n. 1.200, de 1930, que no seu art. 6. 0 , a eles 
expressamente se refere; julga que, o requerente ao se reformar em 
1928, mesmo depois da lei n. 12, não tinha direito á incorporação dos 
adicionais aos seus vencimentos, direito êsse que só lhe foi outorcrado . ~ 

pela lei de 1930, da data de sua promulgação em diante. 
Entretanto, como o requerente, reformado pouco antes da lei de 

1930, está por esta forma em situação desvantajosa comparada com a 
de seus companheiros que se reformaram pouco depois; e demais , ten-
do ficado sem solução, por ter se dissolvido o Congresso, o seu pedi-
do para a incorporação aos seus vencimentos da vantag~m que mais 
tarde foi concedida aos seus colegas, sem aproveitar-lhe, o dr. Advoga-
do Geral conclue que, no presente caso o Conselho tem competência e 
poderá resolver o assunto sob o aspecto da equidade. 

Assim relatada, passo a peça ao exmo. sr. conselheiro Socrates AI-
vim, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 26 de janeiro de 1934-Julio Soa'res, relator. 

Parecer 

O Sr. Julio Soare s - Terminando a leitura do relatório da pre-
sente peça, cujo assunto provocou abundância de argumentos juridicos, 
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dos quais só se póde tomar conhecimento pela leitura minuciosa do 
processado, sou de parecer que êste Conselho, adotando a fórma indi-
cada pelo sr. Advogado Geral do Estado e seu digno auxili.ar, aprove, 
por equidade, a incorporação aos vencimentos do requerente, major 
Messias José de Menezes, dos adicionais de 10°/ 0 , pagando-se-lhe a 
importancia correspondente, desde 17 de novembro de 1928, data da 
sua reforma. (Muito bem ! Muito bem!) 

Discussão 

-Em discussão o parecer. 
O Sr. Oliveira Andrade-Na qualidade de 2. 0 revisor, devo 

declarar que voto contra a pretensão. 
Os militares não estão compreendidos nas disposições do art. 15, 

da lei n. 12, adicional. Se estivessem, o Major Messias de Menezes te-
ria razão, teria todo o direito; não estando, porém, não tem direito. A 
meu ver, os militares não estão dentro das disposições dessa lei: pri-
meiro, porque não há lei alguma do Estado que trate ao mesmo tempo 
da aposentadoria civil e a reforma dos militares. São assuntos tratados 
por leis diversas e regulam-se tambem por principias diferentes. 

O SR. MILTON CAMPOS- A aposentadoria dos funcionários é tra-
tada na Constituição e a reforma dos militares na lei ordinária. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Sim. Enquanto a aposentadoria dos 
funcionários é regulada pela Constituição, a reforma é tratada em leis 
ordinárias. 

Em segundo lugar, o art. 15, da lei adicional n. 12, se refere aos 
funcionários que completarem 35 anos de serviço, tempo determinado 
para que o funcionário civil se aposente com todos os vencimentos. Sa-
bido como é, que os militares se reformam com todos os vencimentos, 
apenas com 30 anos de serviço, é claro que a eles não se quis referir a 
lei quando fala em 35 anos de serviço, porque nenhuma razão haveria 
para exigir-se-lhes mais 5 anos de serviço para a incorporação dos 
adicionais. Em terceiro lugar, a lei n. 1.220, de 1930, estendendo os fa-
vores da adicional n. 12 aos militares que se reformassem com mais de 
30 anos de serviço, é mais uma prova de que eles não se incluíam nes-
sa lei. Além disso, há ainda o argumento de nunca ter sido a lei adi-
cional n. 12 entendida de outro modo, até mesmo pelo atual reclaman-
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te Major Messias Jasé de Menezes, que, como consta do processso, 
dirigindo-se ao Congresso, em 1929, pediu uma lei mandando incorpo-
rar os adicionais aos vencimentos dos milit ares, a exemplo de igual fa-
vor concedido aos .civis pela lei n. 12, ·e que fosse ele, apesar de já re-
formado, compreendido nesse favor. 

Isto posto, ha ainda a consideração de que as condições financeiras 
do Estado não permitem, que p-@r eqnidade, se esteja a aumentar des-
pesas. 

Eis a razão porque o meu voto é para que seja negado ao Major 
Messias :de Menezes a incorporação que pede em seu requerimento. 
(Muito bem~ 1 

O Sr. Soerates A.lvim - Peço .a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS - Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRA TES AL VIM- Pediria ao sr. relator que modificasse 

o seu parecer no sentido de se conceder o favor a partir de agora. A 
diferença é ,pequena. Apenas uma transigência de parte a parte. 

O SR. JULIO SOARES- Perfeitamente, estou de acôrdo. 
O .SR. SOCRATES A LVIM- O oficial reclamante foi re[ormado 

compulsoriamente e não por sua livre vontade. Se a reforma se de-
morasse um pouco, teria sido feita com os favores da lei. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Isso pouco importa ... 
O SR. SOCRATES ALVIM - Reformado compulsoriamente, teve 

seus interesses prejudicados. 
O SR. MILTON CAMPOS- Talvez tivesse falta de sorte, pois, nas 

vesperas da lei foi reformado. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Nestas condições, proponho gue se 

reconheça o direito do oficial a partir de agora e não do tempo da re~ 
iorma. E' uma equidade moderada. (Muito bem). 

-Encerrada a discussão, é aprovado o parecer com a emenda do 
sr. Socrates Alvim, sendo adotada a seguinte 

.Conclusão 

O Conselho entende que, por equidade, 
ao requerente a incorparação de adicionais ·aos 
àata do áto do govêrno em diante. 

poderá ser concedida 
seus vencimentos, da 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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favores pleiteados pelo Automóvel Clube 
(PEÇA N . 307) 

E' anunciada a discussão da peça n. 307, sendo dada a palavra ao 
relator, sr. Oliveira Andrade, que procede á leitura do seguinte 

Relatório 
Por escritura pública de 27 de agosto de 1931, lavrada em notas 

do tabelião Everardo Vieira, e devidamente transcrita, adquiriu o Au-
tomóvel Clube de Minas-Gerais, por compra e venda, da Prefeitura des-
ta cidade, 0 terreno situado nos fundos do edifício de sua sede e limi-
tado pela rua Goiaz e av~nida Alvares Cabral, pelo preço de cem con-
tos de réis, pagáveis em dez prestações mensais de dez contos cada 
uma. 

Por sua diretoria atual, vem agora o mesmo Clube, em requeri~ 
menio que denomina memorial, pedir ao exmo. sr. dr. Interventor Fe-
deral dispensa dos encargos da referida escritura, a doação do terreno 
a que ela se refere, e a isenção dos impostos e taxas estaduais e mu~ 
nicipais. 

Justificando a sua pretensão, alega que é uma sociedade civil que, 
por seus objetivos e patriótico programa, mereceu desde o seu nasci~ 
menta as simpatias das altas camadas governamentais, que o distingui~ 
raro com a credencial de utilidade pública, e que em sua vida tem sido 
um núcleo formacior de novas e cada vez mais aprimoradas elites o~ 

ciais, o pionP.iro infatigável do automobilismo e o colaborador valioso 
das festas e solenidades oficiais . Enumera o que diz ter feito pelo au-
tomobilismo, a recepções e festas que tem promovido em homenagem 
aos hóspedes ilustres do Estado, e termina, julgando~se, pelo muito que 
tem feito pela civilização e pelo renome de Minas, merecedor dos fa~ 
vares que, em hora de angústia financeira, se vê na contingência de 
pedir. 

E' sôbre esta pretensão do Automóvel Clube de Minas~Gerais, que 
o exmo. sr. dr. Interventor Federal solicita o parecer do Conselho Con~ 
sultivo, em ofício de 28 de janeiro do corrente ano. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Werna Maga-
lhães, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 30 de Janeiro de 1934.-0liveira Andrade, 

ESTADO DB MINAS-GBBAIS 145 

Parecer 

O Sr. Oliveira Andrade :- Quatro são os favores que o Au~ 
tomóvel Clube de Minas-Gerais pretende, no requerimento que dirigiu 
ao exmo. sr. dr. Interventor Federal, neste Estado: 

1.0
- di pensa dos encargos da escritura de compra e venda do 

terreno que adquiriu da Prefeitura de Belo-Horizonte; 
2. 0

- doação dêsse terreno, sem ônus algum; 
3.0

- isenção dos impostos e taxas estaduais ; 
4.0

- isenção dos impostos e taxas municipais. 
Dêstes 4 favores, apenas um- a isenção dos impostos e taxas es-

taduais- é da competência originária do Interventar Federal. Os outros 
são da competência do Prefeito de Belo-Horizonte, e só depois do pro~ 
nunciamento dêste poderá intervir o Interventor para revogar ou mo-
dificar a resolução do Prefeito, nos têrmos do art. 11, § 4. 0

, da Lei or~ 
gânica do Govêrno Provisório. (Dec. n. 19.398, de 11 de novembro 
de 1930). 

Sendo a Prefeitura a vendedora do terreno e a credora do preço 
da venda, é claro que só ela poderá dispensar ou não o comprador dos 
encargos da escritura, encargos êsses que são justamente o pagamento 
do preço; sendo ela a dona do terreno de que se trata (caso não pre-
valeça· a venda já feita), é manifesto que só ela poderá doá-lo ou não, 
conforme pretende o suplicante, e sendo ela finalmente a decretadora e 
arrecadadora dos impostos e taxas municipais, é intuítivo que só ela 
poderá ou não isentar qualquer contribuinte dêsses impostos e ta'{as. 
Tudo isso, como já se fez ver, com recurso para o Interventor Federal. 
Quanto, pois, a estes três favores, sou de parecer que o Interventor 
não conheça do pedido, por lhe faltar competência para sôbre êle pro-
ferir originàriamente qualquer decisão. 

E quanto ao único pedido de sua alçada, isto é, o pedido de isen~ 
ção dos impostos e taxas estaduais, sou de parecer que seja indefe-
rido. A isenção de imposto só se justifica, como proteção a indústrias 
novas, ou como auxilio a emprêsas de fins humanitários, ou de inte~ 

rêsse geral, e parece que o Automóvel Clube de Minas~Gerais não está 
nestas condiç-ões. 

O seu requerimento veiu nú de provas, isto é, completamente des~ 
pido de documentos e até mesmo do sêlo a que estava sujeito. Não 

2 
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tendo juntado os seus Estatutos, não se sabe ao certo quais são os seus 
fins ; mas pelo que consta do requerimento e se sabe pela voz corrente 
do povo, pode- e dizer que o Autom0vel Clube de Minas-Gerais é uma 
sociedade elegante que tem por fim principal, sinão único, o gôzo e o 
prazer de seus sócios. Trabalha pelo desenvolviment) do automobilis-
mo para ter cada· vez mais confortáveis carros e melhores estradas em 
que seus sócios se possam deleitar em agradáveis passeios, ou ter me-
nos incômodos as viagens de longo curso. Dá recepções e festas ao 
hóspedes ilustres do Estado, tem ao dispor dêste o seu prédio, mantém 
os seus salões abertos para as altas autoridades e os membros do po-
der legislativo, conforme consta das suas alegações, porque lhes apraz 
êsse ambiente de nobreza e fidalguia que cerca sempre aos magnatas 
do tempo, ou por um requinte de gentileza muito próprio das aprimora-
das elites sociais. Em suas alegações nada se encontra que lhe dê o 
cunho de interêsse geral. Nenhum serviço presta, ou benefício propor-
ciona, diretamente, à coletividade, e os indiretos que por ventura a esta 
po sam advir de sua ação não justificam a isenção pretendida, porque 
se assim não fosse, deveriam ser também isentas de impostos todas as 
emprêsas humanas lícitas, porque de todas elas sempre se pode fazer 
decorrer alguma cousa que indiretamente e em última análise pode ser 
considerada um beneficio geral. O Automóvel Clube de Minas-Gerais, 
pois, não é mais do que uma simples sociedade recreativa particular e tão 
ávara dos prazeres que prodigaliza, que tem limitado o número de sócios. 

Nestas condições, penso que deve ser negada a isenção pedida dos 
impostos e taxas estaduais e ne~se sentido é o meu voto. (Mui to bem l 
Mui to bem !) 

Discussão 

Em discu ~são o parecer. 
O Sr. Werna Magalhães:- Peço a palavra. 
o SR. MILTON CAMPOS:- Tem a palavra o nobre Conselheiro 
0 SR. WERNA MAGALHÃES:- Sr. Presidente, entre as razões 

que a Diretoria do Automóvel Clube apresenta justificando a preten-
são que pleiteia junto ao Estado, faz ver, como consta do memorial, que 
ficou expresso em seus estatutos, uma atenciosa deferência ao Govêrno 
de Minas, colocando à sua disposição, todas as dependências sociais 
para quaisquer cerimônias, quando o Govêrno solicitar. 

ESTAOO I>E .MINAS-GEB.YS 147 

De fato o Automóvel Clube, pode ser considerado como semi-ofi-
cial, tenhamos em vista as recepções que são oferecidas a hóspedes ilus-
tres e em visita à Capital e que sempre levam a melhor impressão das 
reüniões realizadas em sua homenagem. 

O Govêmo tem se prevalecido da cooperação do Clube, em tais oca-
siões, não só . s~b o ponto de vista social como econômico. Se, de 
fato, o Clube atravessa quadra de dificuldade financeira que pode até 
afetar sua estabilidade, não me parece desarrazoado que recorra ao Go-
vêrno no sentido de suavisar sua situação, reduzindo impostos ou de-
sobrigando-o de outros compromissos com a Prefeitura. O Govêrno 
em face da situação econômica do Clube, com mais conhecimento de cau-
sa, poderá resolver o assunto com o devido acêrto. 

Entendo que o Conselho não deve negar o seu apôio à solução que 
for tomada pelo sr. Interventor, que concederá em eu todo ou em par-
te os favores solicitados, e que figuram no memorial, tendo em vista as 
condições atuais da Sociedade. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE: - V Excia. se esqueceu de dizer 
qual era o interêsse que pode advir á coletividade de semelhante me-
dida. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-As recepções de hospedes ilustres 
que visitem a Capital ... 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Mas isso é prazer para os sócios 
dele. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Mas não deixa de ser um auxílio 
ao Govêrno. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Facilita o govêrno nas suas relações 
oficiais. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-0 Clube faz isso por mera genti-
leza. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-0 Clube é considerado uma sala de 
visita do Estarlo, índice da nossa civilização e cultura que muito nos 
honra. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Mas os sócios é que lucram; ao 
Estado não aproveita cousa alguma . A lei de isenção de impostos só 
'póde ter por base um benefício de caráter geral , que toque a todos. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Sou sócio do Automovel Clube e em-
bora quasi não o freqüente, reconheço, eutretanto, que se trata de um& 
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instituição util, de fins nobres e elevados. O Clube é uma escola de 
civilização. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Onde funcionam as aulas dessa 
escola? 

O SR. MILTON CAMPOS:-0 dec. n. 9.847, de 1931, diz em seu 
art. 20 (le): 

«Art. · 20. Independentemente de recurso poderá o go~ 

vêrno do Estado, a todo tempo, revogar ou modificar qual~ 

quer lei, ato ou decisão dos prefeitos ». 
O Interventor Federal, portanto, pode modificar qualquer dis~ 

posição do orçamento municipal. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-V. exc. está baseado em uma lei 

do Estado e eu na lei orgânica do Govêrno Provisório. 
') SR. MILTON CAMPOS:-Eia impede o disposto na lei estadual? 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Diz que o Interventor nomeará o 

prefei to e esse prefeito terá funções legislativas e executivas no muni~ 

cípio. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Podendo os seus atos ser reformados 

pelo Interventor. 
ú SR. OLIVEIRA ANDRADE:--Quer dizer que tem recurso. 
O SR. MILTON CAMPOS:-'-A lei federal não declara que seja ne~ 

cessário recu rso. Está me parecendo que a êle indica uma forma de le-
gislação, mas que não está em antinomia com o decreto n. 9.847, de 
1931, que permite ao govêrno a revogação de atos municipais. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-0 Código está aqui; vamos ver. 
(Pausa). Lembro-me agora qu~ a disposição não é do Código dos In~ 
terventores, que tenho em mãos, mas da Lei Orgânica do Govêrno 

'Provisório , como consta do relatório, e que aqui não tenho presente. 
O SR. WERNA MAGALHÃES:-Como disse, penso que não deve~ 

mos recusar nosso apôio á solução que for tomada pelo sr. Interventor, 
que concederá integralmente ou não os favores pleiteados, tendo em 
vista as condições atuais da sociedade. (Muito bem ! Mui to bem ) 

O Sr . Soerates Alvim:-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS: - Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Voto de acôrdo com o parecer do Sr. 

relator; entretanto, quero propôr~lhe e ao Conselho que se inclua uma 
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cláusula de reversão, na hipótese de ser atendido o pedido do Clube, 
isto é, que o terreno volte automàticamente ao domínio do Estado ou 
da Prefeitura, caso o Clube pretenda dar-lhe aplicação diversa daque~ 
Ia que lhe está destinada, de ser empregado no aumento do edifício 
sede do Automóvel Clube de Belo~Horizonte 

O SR. ABILIO MACHADO:-Muito rasoável. 
O SR. SOCRA TES AL VIM:-Acho necessária essa cláusula, para 

impedir que uma futura diretoria do Clube, tentada pelo alto valor do 
terreno, possa vir a vendê--:o. 

Com essa restrição, concordo com voto do sr. conselheiro Werna, 
achando que os poderes públicos não podem ser indiferentes ao desen-
volvimento do associativismo, quer tenha êle um programa econômi~ 
co, quer vise o desenvolvimento dos esportes, que favorecem a euge~ 
nização da raça, ou mesmo apenas propuguem pelo aprimoramento dos 
hábitos sociais, aproximando os homens, para que melhor se conhe-
çam e se estimem. 

O SR ABILIO M.ACHADO:-Perfeitamente. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-E' uma academia de elegância e 

o Estado não está em condições de fazer dessas liberalidades. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Entendo que o Estado deve estender a 

sua proteção a essas instituições, afim de que não fracassem tão úteis 
iniciativas . 

O Automóvel Clube, do qual não sou sócio, tem prestado serviços 
ao Estado. Tem sido uma espécie de sala de visitas da Capital. Se 
não fôra êle, onde poderíamos dar essas recepções? 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Onde antigamente se davam? 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Era uma grave laguna existente em 

uma capital como a nossa . . 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Antigamente era no Palácio da Li-

berdade. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Se o Estado fosse dar essas recepções 
por conta própria, teria de despender dez vezes mais do que aquilo que 
se gasta no Automóvel Clube. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Então o Palácio da Liberdade está 
abaixo do Automóvel Clube? 
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O SR. SOCRATES ALVIM:-Tem razão o sr. conselheiro Werna 
Magalhães. O Palácio do Govêrno não deve ser aplicado como Clube 
em bailes e recepções de tal natureza. Seu destino é bem outro. 

Depois, sr. Presidente, uma vez que ja existe a instituição, acho que 
o Estado deve ampará-la, acautelando-se dêsse modo altos e legítimos 
interesses da elite social de nossa terra e acaute ando-se um patrimô-
nio que é , afinal, da nossa civiliza\ ãO. Isto se obtem, aprovando-se a 
restrição que apresentei. 

Esse o meu voto. (Muito bem) 
O Sr. Milton Campos:-Com referência à preliminar, verifico 

que a lei orgânica diz no parágrafo 2.0 do seu art. 11, o seguinte (lê) 
Parágrafo 2. 0 O Interventor terá, em relação à Constitui-

ção e leis estaduais, deliberações, posturas e atos municipais, 
os mesmos poderes que por esta lei cabem ao Govêrno Pro-
visório, relativamene à Constituição e demais leis federais 
cumprindo-lhe executar os decretos e deliberações daquele ter~ 
ritório do Estado respectivo". 

Quer dize que o Interventor mesmo perante à Constituição tem 
poderes de ditador, isto é, está para a Constituição , e as leis do Es-
tado como o ditador para a Constituição e as leis federais. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Queira ler o art. 11, parágrafo 4°, 
O SR. MILTON CAMPOS:- E' o seguinte (lê): 

c Parágrafo 4. 0 - O lnte.rventor nomeará um prefeito para 
cada município, que exercerá aí todas as funções executivas e 
legislativas, podendo o Interventor exonerá-lo quando entenda 
conveniente, revogar ou modificar qualquer dos seus atos ou 
rEsoluções e dar-lhe instruções para o bom desempenho doS 
cargos respectivos e regularização e eficiência dos serviços 
municipais • . 

Parece claro, diante do texto, que os atos do prefeito podem ser 
modificados pêlo Interventor. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Mas o prefeito não praticou ato 
algum . Quero que os autos passem pêlo prefeito para que possam ser 
modific3 'os. 

O SR. MILTON CAMPOS :- Como quer que seja, existe um ato 
do prefeito, que é a lei municipal. 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 151 

O SR. ABILIO MACHADO :- Se o Interventor pode conceder por 
via oblíqua, dentro de qualquer recurso, póde concedê-lo diretamente 
também. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE: · Isso não. O Tribunal da Relação, 
não pode fazer originàriamente muita causa que faz depois de uma sen-
tença de primeira instância . 

O SR. MILTON CAMPOS :-Acho que o Interventor poderia . - -
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Quer dizer: só está sujeito ao 

debate a questão da isenção do imposto estadual. As outras devem ser 
decedidas pêlo Prefeito antes de se manifestar o Interventor. O Canse· 
lho pode deliberar aquilo que entender; eu, entretanto, continuo a vo-
tar nesse sentido. 

O SR. MILTON CAMPOS:- V. exc. poderia me informar quais as 
condições da venda do terreno? 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Ni'io sei. O requerimento apenas 
diz que o Clube comprou o terreno por 100 contos, para pagar em 10 
prestações anuais. 

O SR. MILTON CAMPOS;- Já foi uma concessão razoável, que 
torna dispensável a d,oação ; reputo, entretanto, o Automóvel Clube 
uma sociedade útil no sentido do seu principal objetivo. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Mas não é de utilidade pública. 
O SR. MILTON CAMPOS: - O que se poderia permitir era que o 

govêrno fosse tolerante com o Clube, facilitando o pagamento. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA :- O parecer do dr. Werna dá ao govêr-

no do Estado atribuição para atender dentro dos limites do razoável e 
do possível. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE :-Dêsse modo, nós nada decidimos, 
porque se o govêmo pede a nossa opinião e nós lhe respondemos que 
faça o que entender ou achar melhor, não esclarecemos em nada o go-
vêrno, e antes nos nulificamos. 

O SR. WERNA MAGALHÃES :- O govêrno pode conhecer as 
condições financeiras do Clube. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Se o govêrno pede a nossa opi-
nião, é para que o esclareçamos e não para que digamos que faça o 
que achar razoável e possível. 

O SR. SOCRATES ALVIM :-O Conselho apenas oferece suges-
tões em casos tais. 
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O SR. MILTON CAMPOS :- Primeiro devemos opinar com preci-
são sôbre a consulta; se o Clube deve ou não ser privilegiado com 
os favores que solicita. 

O SR. WERNA MAGALHÃES :-Dentro dos limites do pedido e 
se o Clube estiver em más condições; se forem boas, o pedido deve 
ser negado. 

O SR. SOCRATES AL VIM:- E' o caso de se indagar previamente 
dos poderes competentes quais os impostos a que o Clube está sujeito. 
Caso em que deveríamos adiar a discussão . •. 

O SR. MlLTON CAMPOS :-Para que o govêrno informasse quais 
os ônus que pesam sôbre o Clube. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA -Então eu requeiro que se consulte à 
Casa se concorda con êste alvitre . 

- Pôsto em votação, é aprovado o requerimento do sr. Sebastião 
Lima, contra o voto do sr. Oliveira Andrade, sendo adotada a se-
guinte 

Conclusão 

O Conselho resolve, em deligência, colher informação do govêrno 
sôbre os ônus fisca is que oneram o Automóvel Clube e a respeito dos 
quais êstE solicita isenção. 

- Requisiten-se as informações solicitadas. 

Sugestões tendentes a melhorar a sit uação fi-
nanceira do Estado 

PEÇA N. 308 
Finalmente é anunciada a discussão da peça n. 308, sendo dada 

a palavra ao relator, sr. Conselheiro Sebastio Lima, que procede à lei-
tura do seguinte 

Relato'rio 

O sr. Conselheiro Oliveira Andrade, no louvável intuito de auxi-
liar a administração pública na deliberação da crise financeira em que 
se debate o Estado de Minas, propõe que se façam ao Govêrno as se-
guintes sugestões, de acôrdo com as disposições do art. 8, letra cd • 
do Código dos Interventores: 
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la. 
Reorganização dos quadros dos funcionários de todas as reparti-

ções públicas, de modo a ficarem êles constituídos do pessoal estrita-
mente necessário para os serviços de cada uma. 

2a. 
Pôr em disponibilidade remunerada todos os atuais funcionários que 

não se incluirem nos quadros acima referidos. 
3a. 

Preencher as vagas que se derem nos referidos quadros única e 
exclusivamente com os funcionários postos em disponibilidade remu-
nerada até que sejam todos aproveitados. 

4a. 
Pro"ibição absoluta de funcionarem, ou trabalharem nas repartições 

públicas, sob qualquer denominação, que seja, mediante ordenado ou 
vencimentos mensais, pessoas que não seja~ funcionários dos respetivos 
quadros. 

sa. 
Proibição absoluta de serem postos funcionários de urna repartição 

á disposição de outras, ou de qualquer autoridade ou chefe de ser-
viço. 

6a. 
Abolição completa de nomeação de funcionário de um departa-

mento para exercerem em comissão qualquer outro cargo público. 
7a. 

Redução da Fôrça Pública ou Polícia Militar do Estado, ao míni-
mo possível, sendo classificados em quadro especial os oficiais que 
não forem aproveitados nessa operação. 

8a. 
Preenchimento das vagas dos oficiais que se derem na Fôrça Pú-

blica pelos de igual ·patente retirados do quadro especial, não ha-
vendo promoções enquanto puderem ser preenchidas por êste modo. 

ga_ 

Organização da Polícia Civil, na qual serão aproveitadas as praças 
dos batalhões da Fôrça Pública dissolvidos em virtude da redução aci-
ma referida. 
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lOa. 
Fechamento da garage, ou oficina de automóveis do Estado e 

venda de todos os seus bens, pertences, bem como de todos os auto~ 
moveis do Estado. 

ua. 
Determinção especificada em lei das autoridades, funcionários ou 

empregados públicos que, pela sua dignidade, ou pela natureza de suas 
fun~ões, devam ter direito á condução por conta do Estado. 

12." 
Pagamento mensal a essas autoridades e funcionários de uma quan~ 

tia em dinheiro determinada por lei e suficiente para que possam ter, 
por aluguel, permanentemente, ou pelo tempo reclamado pelo serviço 
público, conforme o caso, um automovel á sua disposição. 

13.a 
Proi"bição do inicio de toda e qualquer obra, enquanto não mel ho rar 

a situação financeira do Estado, salvo as reclamadas por necessidade 
inadiavel. 

14." 
Suspensão das obras iniciadas que puderem ser suspensas sem pre-

jujzo para o Estado. 
15.a 

Abolição completa das relevaç'ões de multas por falta de pagamento 
de impo. tos, nos prazos legais, e muito menos redução do imposto devi~ 
do, como incentivo ao pagamento do mesmo imposto. 

16.8 

Energia na arrecadação dos impostos e na cobrança da dívida ativa 
do Estado pelos meios legais ". 

Reservando~me para opinar a respeito quando apresentar o pare~ 
cerque estou elaborando, passo as sugestões ao digno primeiro revisor, 
sr. conselheiro Julio Soares. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo~Horizonte, 29 
de janeiro de 1934-Sebastião Lima. 

Parecer 
O S r. S e b a stião Lima : - A precariedade da situação finan~ 

ceira do Estado de Minas nos últimos 5 anos justifica plenamente as su~ 
gestões propostas pelo sr. conselheiro Oliveira Andrade. 
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As cifras do relatório apresentado em outubro do ano passado pelo 
Secretário das Finanças, dr. José Bernardino, são impressionantes e tal~ 
vez estejam ainda aquem da realidade, tal é a confusão que deve haver 
na contabilidade do Estado, depois dos últimos acontecimentos revolu~ 
cionários. 

lmagine~se que só de juros da dívida interna fundada o Estado está 
pagando quasi cem contos de réis por dia!... 

Estamos com u!Ila dívida flutuante que hoje deve orçar talvez por 
uns quatrocentos mil contos, e a dívida externa excede de duzentos 
mil contos, com pesados juros. 

E' necessário, é urgente, portanto, que todos, governantes e gover~ 
nados, tenham verdadeiro espírito de sacrifício e renúncia e trabalhem fir~ 
memente para a restauração financeira do nosso Estado. (Mui to bem !} 

E' preciso equilibrar a receita com a despesa, como na vida parti-
cular faz toda a pessoa que se preza. 

A capacidade tributária do nosso povo, empobrecido c ofredor, 
está esgotada, em alguns casos até excedida e por isso acho que não 
se deve cogitar de impostos novos ou de agravar os existentes, alvo 
em casos especialissimos. 

O imp sto sôbre o café, que é ainda o nosso principal artigo de ex~ 
portação, base do orçamento do Estado, tem decrescido de modo assus-
tador, e está ameaçado de desaparecer, com o projeto da nova discrimi-
nação de rendas na Constituinte. 

Todos deve 1os pagar os impostos determinados em lei, pois que 
isso constitue um dever cívico, como bem acentuou o ilustre autor das 
sugestões; mas as despesas públicas também devem ser comprimidas 
dentro dos limites das rendas efetivamente arrecadadas. 

Quanto á compressão das despesas, o Govêrno deve munir~se de co~ 

ragem patriótica para evitar as condecendências indevidas, e cortar re~ 

solutamente em todas as verbas que isso comportem. 
A ocasião é oportuna, porque ainda está em elaboração o orçamen-

to que vai vigorar no corrente exercício financeiro . 
O ilustre Interventor Federal, sr. dr . Benedicto Valladares, que tão 

prudente e bem intencionado se tem mostrado desde os seus primeiros 
átos na administração, e que soube cercar~se de auxiliares ótimo , com~ 

petentes e conhecedores da situação, há de receber com atisfaç- o os 
alvitres lembrados pelo Conselho Consultivo e há de fazer, esperamos, 
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obra d~ patriotismo, elevando o nível da nossa má situação economico-
financeira, único meio de restituir ao ·nosso Estado o prestigio de que 
sempre gozou no seio da Federação Brasileira. 

Tenhamos um sursum corda geral, afim de que voltemos á antiga 
prosperidade, ao regime dos saldos orçamentários que tínhamos ainda até 
há poucos anos (Muito bem!) 

Passo a opinar sôbre cada uma das 16 sugestões apresentadas. 
As três primeiras dizem respeito á restrição do número dos fun-

cionários publicas civis aos justos limites das necessidades do serviço 
provendo os meios de suavisar a situação dos que não forem aprovei-
tados. 

Embora seja muito doloroso esse recurso, não podemos evitá-lo, 
porque o sacrifício deve ser geral. Entretanto, como se alvitra a dis-
ponibilidade remunerada e a preferencia para as vagas que se verificá-
rem, iica bem diminuído o prejuízo dos funcionarias que forem afastados 
da atividade, devido à premencia da situação. Sou pela aprovação. 

Quanto á sugestão n. 4, acho que se deve acrescentar no final: 
«salvo tratando-se de técnicos que não se encontrem dentro do mes-
mo quadro :t. 

A razão é obvia, e não preciso justificá-la, para não alongar muito 
êste parecer. 

As sugestões ns. 5 e 6 podem ser aprovadas. 
As sugestões de ns. 7, 8 e 9, que também aprovo, tratam da redu-

ção da Fôrça Pública Militar, passando os oficiais não aproveitados 
pam um quadro especial remunerado, com direito á volta ao efetivo 
logo que se verificarem vagas, e dispondo também sôbre o approveita-
mento das praças dispensadas no serviço da Policia Civil que deve ser 
reorganizada. 

O Estado de Minas, com uma arrecadação que deve estar muito 
inferior a duzentos mil contos, está dispendendo . com a Fôrça Públi-
ca muito mais do que permite o art. 24 do Código dos Interventores, 
mesmo com o acrescimo dos 2 1/2 °/0 concedido no exercício de 1932 
pelo decreto do Govêrno Federal n. 21.145, de 10 de março daquele 
ano. 

Embora todos reconheçamos os grandes serviços que a nossa heroi-
ca Brigada Militar tem prestado, principalmente nos últimos tempos, desde 
outubro de 1930, não podemos deixar de pedir a ela a contribuição 
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do seu sacrificio, exigido pelas· aperturas financeiras do Estado, sendo 
que o seu prejuízo também é atenuado, devido as disposições adaptadas 
nas sugestões, identicas ás do funccionarios civis. 

As sugestões de ns. 10, 11 e 12 tratam doS' automoveis oficiais, e 
dos meios de coibir os abusos que frequentemente se verificam, irritan-
do de modo especial o povo, que deseja ver sempre bem aplicado o 
produto dos impostos que paga. 

E' necessario pôr cobro a esses abusos: mas acho inconveniente a 
venda de todos os automoveis oficiais, passando a usar carros de alu-
auel as altas autoridades do Estado, o que não condiria bem com o de-o 
coro dos seus cargos. Pelas sugestões, o Estado teria que vender tam-
bem os carros da Assistê:lcia Públic,a, Corpo de Bombeiros, etc., o que 
viria impossibilitar esses serviços urgentes, de natureza toda espe-
cial. 

Julgo melhor adotarmos um alvitre menos radical e que acautele 
bém os interesses do Estado. 

Proponho que seja adaptada a sugestão n. 11 e que para as de 
ns. 10 e 12 se adote a ~eguinte redação: 

c 10.8 - Diminuir ao minimo estritamente neces ário ao serviço pú-
blico os automóveis oficiais do Estado, proibindo- e em absoluto que 
sejam esses automóveis empregados em serviços particulares de qual-
quer natureza. 

12.s- Pagamento mensal a essas autoridades e funcionários de 
uma quantia em din!:Jeiro, determinada por lei e suficiente para o cus-
teio , dos auto moveis a seu serviço ou sua substituição quando isso se 
tornar necessário, mediante requisição motivada". 

As sugestões ns. 13 e 14 podem ser aprovadas. 
A sugestão n. 15 penso que pode ser aprovada, tirando-se o adje-

tivo •completa», afim de que o govêrno não se veja inibido de aten-
der a um ou outro caso de força maior ou de comprovada justiça. 

Na sugestão n. 16, depois da palavra cEnergia" proponho que se 
acrescente: «no lançamento e»; pois no lançamento dos impostos podem 
se dar abusos de condecendencia culposa, com prejuízo do fisco. 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem! Muito bem!) 

D iscussão 
O Sr. Milton Campos - Está em discussão o parecer. 
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Como se manifesta o sr. conselheiro Julio Soares, 1.0 revisor? 
O SR. JULIO SOARES - Considero altamente elevada e digna a 

indicação do conselheiro Andrade. As suas sugestões offerecem uma 
grande soma de beneficios á obra coletiva, e, por isso mesmo, mere-
cem ser adotadas pelo govêrno na organização logica e normal da 
economia do nosso Estado. E estou convencido de que não será difícil 
ao sr. Interventor Federal aceitá-las, porque estão todas dentro do pon-
to de vista e do conceito organizador de s. exc., fazendo mesmo, mui-
tas delas, parte de seu programa de govêrno. 

Para a aplicação livre e eficaz desses princípios, o atual govêrno 
possue as necessárias qualidades de desprendimento, de valor moral , de 
competencia, de visão patriotica dos fatos e dos interesses públicos e , 
sobretudo, predomínio absoluto do ponto de vista coletivo, no seu mo-
do de agir (apoi ados gerais. Muito bem! ). 

Esrou de acôrdo com o parecer/ do ilustre relator em que se apro-
ve, com a~ restrições apresentadas, a indicação do conselheiro Oliveira 
Andrade. Desejava, entretanto, que á indicação 7.a se acrescentasse uma 
modificação que tornasse a sua execução mais branda, sem os incon-
venientes de uma desincorporação imediata. 

Lembraria, então a seguinte formula: O govêrno do Estado desig-
naria um corpo a ser suprimido ~ dele retiraria paulatinamente os ele-
mentos necessários para a cobertura das baixas verificadas no total da 
nossa Fôrça Pública, que, são, segundo me informei, oficialmente, em nu-
mero de quatro por dia. 

Ora, não havendo entrada de novos elementos, em poucos meses 
estaria suprimido o batalhão sem nenhum prejuízo para aqueles que 
desejassem continuar a sua carreira militar. 

E' esta a observação que desejava fazer e que em nada vai al-
terar o objétivo da indicação. 

(Muito bem! Muito bem !) 

O Sr. Milton Campos- Como vota o sr. conselheiro Abilio 
Machado, 2.0 revisor? 

O SR. ABILIO MACHADO - Eu, em tese, estou pela brilhante in-
dicação do sr. Oliveira Andrade, que, ainda desta vez, revela a nobre 
elevação de propositos com que desempenhí;l as funções de membro 
dêste Egregio Conselho. E agora, em s. exc., eu não vejo, não admiro 
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apenas o magistrado de invejavei renome entre os JUizes mais eminen-
tes di! nossa terra, pelo talento, pela retidão e pela sabedoria ... 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-E' bondade de v. exc. 
O SR. ABILIO MACHADO ... , mas tambem o cidadão e o patriota 

empenhado em servir eficientemente á causa pública. 
) Peço, entretanto, venia para lembrar ligeiras modificações em al-

guns itens de sua indificação. 
O 5.0 está assim redigido: 
«Proibição absoluta de serem post s funcionários de uma reparti-

ção á disposição de outra, ou de qualquer autoridade ou chefe de ser-
viço. » 

Eu lembraria, de acôrdo com o que já opinou o ilustre sr. relator, 
que se excetuassem da pro"ibição os funcionários técnicos especiali-
zados. Em um pais como o nosso, em que escasseiam os especialistas, 
não devemos de todo impedir que se aproveite a competência deles, 
mesmo fóra da repartição em que trabalhem. 

Quem possue alguma experiência administrativa, sabe que a re-
quisição de técnicos de uma repartição por outra é, muitas vezes, indis-
pensável. 

Quanto ao item 6. 0 da oportuna indicação, eu proporia tambem que 
se excluíssem da proibição os funcionários convidados para o exercício 
de cargos de confiança. 

Pela redação dêsse item, nenhum funcionário poderia ser elevado, 
em comissão, a um pôsto de confiança. O que ai se lembra, sem restri-
ção alguma, não me parece justo: viria desencorajar os bons servidores 
do Estado para os quais a possibilidade de elevação a um pôsto de 
confiança representa sempre poderoso estímulo. 

Acho, de outro lado, que aqueles que têm, inteira, a responsabili-
dade do ato de nomeação, devem ter tambem a mais ampla liberdade 
de escolha de seus auxiliares imediatos. 

É diante destas considerações que proponho se exclua da proibi-
ção o caso de nomeação de funcionários _em comissão para postos de 
confiança 

O SR. MILTON CAMPOS:-A sugestão de v. exc. é realmente in-
teressante, porque permite que o funcionário seja premiado com um 
pôsto mais elevado sem que, por isso, perca a posição que tem. 
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O SR. ABILIO MACHADO-É o caso do dr. Soares de Mattos, que 
não poderia ser prefeito da Capital, onde tanto se espera da compe-
tência dêsse técnico. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Poderiamos lembrar tambem o caso 
do atual Secretário das Finanças. 

O SR. ABILIO MACHADO:-É verdade. 
Com referência ao item n. 10, penso igualmente que seria util ate-

nuar o radicalismo da indicação, para tornar mais exequiveis as suges-
tões feitas sôbre automóveis. 

Entendo que devemos agir cautelosamente, dentro sempre do que 
é viavel, para que não venham mais tarde, embora exageradamente , 
alegar que não fomos atendidos, somente porque alvitrámos o impos-
sível. 

Quero deixar bem claro que faço estas considerações no intuito 
único, no desejo exclusivo de que tenha aplicação integral a indicação 
do sr. conselheiro Oliveira Andrade, a qual encerra, a meu ver, um 
largo programa de govêrno . .. 

O SR. SEBASTIÃO UMA:-Apoiado. 
O SR. WERNA MAGALHÃES:-Muito bem. 
O SR. ABILIO MACHADO . .. que, satisfatoriamente realizado, trará 

incontestáveis benefícios . á ,terra mineira, perpetuando o nome de seu 
autor na lembrança agradecida de todos os nossos coestaduanos. 

(Mzúto bem! Muito bem!) 

Continúa a discussão 

O ! .. r. Soerates Alvim :-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS :-Tem a palavra o sr. conselheiro So-

crates Alvim. 
O SR. SOCRATES ALVIM :-Sr. Presidente, da mesma forma que 

os ilustrados companheiros que acabam de se manirestar, estou de 
acôrdo com o parecer do sr. relator e também, acrescento, com as su-
gestões que acabam de propôr os srs. revisores. . 

Pediria licença para, em relação aos intens 8.0 e 9.0
, sugerir tam-

bém ao Govêrno a hipotest- da aplicação da Fôrça Pública nos servi-
ços rodoviários do Estado, tal como se está fazendo, com magníficos 
resultados, no Rio Grande do Sul. 
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O SR. ANNIBAL GONTUO :-0 Rio Grande do Sul aumenta a • 
sua Fôrça Pública, enquanto que, em Minas, nós pretendemos redu-
zi-la. 

O SR. SOCRATES ALVIM :-Verifiquei que ali se acha ocupado, · 
só com a construção de uma estrada, todo um regimento. São três 
batalhões, mil e duzentos homens dos corpos efetivos da Fôrça Públi-
ca que estão rasgando essa estrada importante, não só do ponto de 
vista eco~ômico como do ponto de vista estratégico. 

Na construção de outras estradas estão ali sendo empregado dí-
versos corpos provisórios. 

Eu proporia, pois, que nos itens 8. 0 e 9. 0 se sugerisse ao Govêr-
no igual medida a ser aplicada entre nós. 

Estou mesmo informado de que alguns comandantes de corpos da 
Fôrça Pública de Minas já lembraram, há tempos, essa medida ao Go-
vêrno. Efetivamente, parece-me ser uma idéia aproveitável, já posta 
em prática com excelentes resultados no Rio Grande do Sul, Estado 
que tem uma Fôrça Pública tão numerosa ou mais do que a nossa, 
composta, se bem me lembro, de 20 batalhões. 

Lembrando, pois, esta sugestão, declaro ainda uma vez estar de 
acôrdo com o parecer do sr. relator e com as emendas apresentadas 
pelos srs. revismes. 

Peço agora licença para acrescentar que, em palestra com altos 
auxiliares do Govêrno, fui informado de que êste, conforme, aliás, sa-
lientou o ilustrado sr. conselheiro Julio Soares, já cogita de muitas das 
medidas que constituem objeto da indica·;ão que estamos discutindo. 
Tive há tempot; oportunidade de conversar com os srs. Secretários da 
Agricultura e do Interior sôbre medidas agora constantes da indicação 
em debate. 

Sei, por isso, que o Govêrno cogita de tais medidas, o que, longe 
de ser uma diminuição para o ilustrado autor da indicação, constitue, 
pelo contrá rio, o reconhecimento ou a afirmaç- o de que o trabalho de 
s. exc. foi inspirado pelos se:ltimentos do mais elevado patriotismo. 

O SR. ABIUO MACHADO :-Trabalho que vai tendo grande re-
percussão mesmo fóra de Minas. 

O SR. SOCRATES ALVIM :-E se as medídas lembradas já esta-
vam, em parte, no espírito do Govêrno, naturalmente êste receberá com 
a maior simpatia a indicação de s. exc. 

3 
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O meu voto é, pois, de acôrdo com o parecer do relator e com as 
sugestões propostas pelos revisores, sugestões que, de nenhum modo 
colidem com o mesmo parecer. Apenas alvitro a idéia de se aprovei-
tar a Fôrça Pública na construção das nossas rodovias, idéia que, pos-
ta em prática, produzirá certamente os melhores resultados, a exemplo 
do que se tem verificado em outros Estados da Federação. 

(~fuito bem ! Muito bem). 
O Sr. A.nnibal Gontijo :-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra o sr. conselheiro An-

nibal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL G004TIJO :- Sr. Presidente, considero brilhante 

o parecer do ilustrado relator, sr. conselheiro Sebastião Lima, assim 
como louvo os intuitos patrioticos e elevados que determinaram a 
apresentação da indicação do nobre conselheiro Oliveira Andrade. A 
despeito c:lisso, porém, sou obrigado a negar meu apoio á mesma in-
dicação, porque tenho para mim que o fim primordial do Conselho é, 
antes de sugerir, opi11ar sobre as consultas que lhe forem feitas pelo 
Govêrno. 

Se é certo que o Con elho póde sugerir às autoridades munici-
pais, estaduais e federais as providências que por ventura julgue neces-
sárias à boa marcha da administração, parece, entretanto, que tais pro-
vidências deverão ter sempre a mais intima cnnexão com as consultas 
que lhe tiverem sido antecipadamente propostas por essas mesmas au-
toridades. Assim, no caso atual, a sugestão das medidas concretizadas 
na inr:lir.aç<io do ilustre conselheiro, encontraria sem dúvida oportuni-
dade quando da discussão da proposta do orçamento. 

Acresce ainda que, segundo acaba de nos iniormar o sr. Conse-
lheiro Socrates Alvim, já o Govêrno está cogitando de pôr em execu-
ção essas medidas. 

O SR. SOCRATES ALVIM :-Algumas dessas medidas. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :-'E' bem de ver, portanto, que a in-

dicação t1ão influiria com eficácia no ânimo do Govêrno, já com o pro-
posito deliberado de realizar as medidas alvitradas, ou, então, talvez 
tivesse mesmo efeito contraproducente, por isso que iria afetar melin-
dres e susceptibilidades. Porque não sei se será muito consentâneo 
com os sentimentos naturais da alma humana governar por insinuações 
ou sugestões de vutrem. 
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Voto, pois, contra a indicação, divergindo com pesar dos . meus 
ilustres colegas. 

Peço a Ss. Excelências que me desculpem a rude franqueza desta 
minha declaração ... 

O SR. MILTON CAMPOS :-V . Excia. é ouvido com muito aca-
amento. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-... que, no desalinho de sua forma, 
tanto contrasta com os brilhantes discursos que acabam de ser aquí 
proferidos, maximé com a formosa oração do dr. Abilio Machado, sa-
lientando os altos objetivos que a indicação propugna e que eu recon-
heço, deixando, entretanio, de sancioná-los com o meu voto, pelas con-
siderações já expostas. 

(Muito bem! Mu ·to bem!) 
O Sr. Milton Campos :-A Casa ouviu com muita atenção a 

opinião do nobre Conselheiro. Somente eu pediria a s. excia. licença 
para observar que o art. 8.0

, letra d, do Codigo dos Interventores dá 
ao Conselho competência para c sugerir às autoridades municipais, es-
taduais e federais quaisquer providências que julgue necessárias ou con-
venientes à boa marcha da administração pública». 

O SR. ANNlBAL GONTUO :-As sugestões devem ser lembradas 
a proposito das consultas que nos forem feitas pelo Govêrno e na 
oportunidade do Conselho emitir seu parecer sôbre qualquer peça. As 
sugestões constantes da indicação poderiam ser feitas por ocasião da 
discussão do orçamento. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA :-As sugestões podem ser feitas em 
qualquer tempo. 

O SR. MILTON CAMPOS :-Quanto . a serem ou não aproveita-
das as sugestões, isso não é conosco. A indicação do sr. Conselhei-
ro Oliveira Andrade, realmente, vem abdr o assunto perante o Govêr-
no, demonstrando que o Estado necessita. de reformas profundas, que 
até agora não puderam ser feitas. 

As primeíras sugestões lembradas se referem ao que hoje se cha-
ma «racionalização dos serviços públicos • . 

A êsse proposito me ocorre, não direi sugerir, mas esclarecer 
uma duvida que é a seguinte: O Conselhei ro Oliveira Andrade pro-
põe que os funcionários que forem excluídos do quadro, por serem dis-
pensáveis, fiquem em disponibilidade. Ora, a disponibilidade, se não me 
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engano é remunerada com a metade dos vencimentos, porque, no Es~ 
tado, os vencimentos dos funcionários são divididos em duas partes : 
metade é o ordenado e a outra metade é a gratificação pro~labnre 

Sendo assim, meu receio seria que, para se resolver um problema, 
se criasse outro; seria quasi o problema de chômage, dos sem trabalho. 

E' certo que suprimir a metade dos vencimentos é um grande de-
sequilíbrio econômico, para os que têm de suportar a redução. 

Penso, pois, que seria mais justo, já que o Estado, afastando os 
funcionários não necessários, vai fezer consideravel economia; seria 
mais justo que se baixasse ao m~smo tempo um decreto dispondo que, 
para os efeitos da reorganização dos quadros do funcionalismo, os ven~ 
cimentos seriam divididos em tres partes, constituindo duas o ordenado 
e uma a gratificação. 

Isso seria mais rasvavel, porque o funcionário teria dois terços do 
venc!De:!to e n~o sentiria tão grande desequilíbrio em sua vida eco~ 
mica. O Estado, por sua vez, economizaria um terço . 

Dir-s.e-á que o funcionário dispensaào passará a ter outras ativ1-
dades, mas todo mundo sabe que as atividades hoje não são compensa-
deras. O JT!ais provavel é que se viesse a criar o poblema da falta de 
trabalho, produzindo, de certo modo, a inquietação. 

Seria, pois, mais conveniente ao interêsse público e á tranquilida~ 
de geral que, para a disponibiHdade de que trata a indicação, se de-
terminasse que os vencimentos do funcionaiismo fosem divididos em 
tres partes, conforme acabo de propor. 

O SR. SOCRATES ALVIM:_:_Seria màis equitativo, mais humano. 
O SR. ABILIO MACHADO:-E maiores despesas se evitariam, por-

que o chômag aumentaria os encargos do Estado, que teria de acu-
dir, em função de assistência pública. 

O SR. MILTOM CAMPOS:-Não há dúvida. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA:-E' perfeitame:1te rasoavel a medida 

proposta por V. Excia. 
O Sr. Oliveira Andr2de :-Peço a palavra. 
O SR. MILTOM CAMPOS:-Tem a palavra o sr. Conselheiro Óli-

veira Andrade. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Sr. Presidente, ás sugestões por 

mim propostas na indicação que tive a honra de oferecer á Casa, 
opuseram diversos srs. Conselheiros algumas restrições. 
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A primeira delas foi feita pelo reiator e versa sôbre a requisição de 
técnicos para as repartições onde eles não se encontrem entre os fun-
cionários do quadro respetivo. 

Em seguida, referindo-se aos itens 10, 11, e 12, que tratam da ven~ 
da dos automóveis oficiais e dos meios de coibir os abusos que, se~ 

gundo se diz, existem em tal s':! rviço, s. excia., reconhecendo ser ne~ 

cessário por côbro a êsses abuso , achou que, en tretanto, era inconve~ 
níente a venda de todos os automóveis oficiais, por isso que não se 
coadunaria bem com o decôro dos cargos que exercem as altas auto-
ridades do Estad.o o uso de carros de aluguel. 

Disse ainda s. excia. que, pelas mini.ms sugestões, o Estado teria 
de vender também os carros da Assit4ência Pública, do Corpo de Bom~ 
beiras, etc., o que viria imposibilitar os respetivos serviços . Propôs, 
então, que 5e diminuísse ao mínimo indispensável o número dos auto· 
móveis oficiais, prc"ibindo~se que fosem os mesmos empregados em ser~ 
viços particulares dt. qualquer natureza, e lembrou o pagamento de uma 
quantia mensal, determinada por lei, a essas autoridades, para o custeio 
dos automóveis a seu serviço, ou a substituição dêstes, quando neces~ 
sário. 

Passou, em seguida, o relator a referir-se á abolição das relevações 
de multas por falta do pagamento de impostos nos prazos legais, abo~ 
lição que eu propus, completa, desejando, entretanto, s. excia. que se 
suprima êsse adjetivo, de modo a não ficar o Govêrno «inibido de 
atender a um ou outro caso de fôrça maior ou de comprovada jus~ 
tiça• . 

Finalmente, tratando do item 16, que determina que a arrecadação 
dos impostos e a cobrança da · divida ativa do Estado se faça com 
energia, pelos ·meios legais, s. excia. propõe que assim também se pro~ 
ceda quanto ao lançamento, uma vez que neste podem ocorrer abusos 
de condescedência culposa, com prejuízo do fisco . 

Foram estas as emendas ou restrições apresentadas pelo relator. 
Com o parecer de s. excia. manifestou-se de acôrdo o sr. Canse~ 

lheiro Julio Soares, 1.0 revisor, apresentando ainda uma sugestão. 
O SR. JULIO SOARES:- Eu apenas lembrei um processo para a 

desincorporação da Fôrça Pública. Essa desincorporação seria feita pau~ 
latinamente, retirando-se do corp:::> a ser suprimido os elementos neces~ 
sários á cobertura das baixas verificadas no total da Fôrça Pública. 
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O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Eu propus que se reduzisse a Fôr-
ça Pública ao minimo possível, ·de maneira que, uma vez atendida a su-
gestão, o Govêrno poderá fazer essa redução da maneira que julgar mais 
conveniente. 

O SR. JULIO SOARES:-A minha proposta estabelece uma certa 
tranquilidade em torno dessa medida. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-0 segundo revisor, sr Conselheiro 
Abilio Machado, abundou nas mesmas considerações do relator, salien-
tando a conveniencia de serem excetuados da proíbição do item 5.0 os 
funcionários técmcos especializados. 

Quanto ao item 6. 0 propôs que se excluíssem também da proibição 
os funcionários convidados para o exercício de cargos de confiança. 

Passando, por fim , a referir-se á questão dos automoveis oficiais 
achou s. excia. que seria util atenuar os têrmos da indicação, pois, tal 
como está redigido o item que se refere á essa questão, envolveria até 
os automoveis do Corpo de Bombeiros, os da Assistencia Pública• 
etc. 

O sr. Conselheiro Socrates Alvim propôs que se sugerisse o apro-
veitamento dos militares na construção das nossas rodovias. 

O sr. conselheiro Annibal Gontijo opôs-se inteiramente á minha in-
dicação. , 

Finalmente, v. exc., sr. Presidente, propôs que, para os efeitos da 
reorganização dos quadros do funcionalísmo a que se referem os pri-
meiros itens da indicação, os vencimentos dos funcionários fossem di-
vididos em três partes, constituindo duas o ordenado e uma a gratifi-
cação. 

Pass:mdo a examinar as diversas restrições feitas, devo manifestar-
me, em primeiro lugar, sôbre o ponto de vista radical em que se colo-
cou o sr. conselheiro Annibal Gontijo. 

Apresentei a minha indicação propondo algumas sugestões ao Go-
vêrno no exercício de um direito que me dà o Código dos Interven-
tores. Acredito que nem o Gov ' rno se poderá meíindrar com êsse meu 
gesto, nem tão pouco deixará de executar qualquer medida bôa e con-
veniente só porque essa medida lhe tenha sido sugerida por outrem. 

Acresce ainda que o Govêrno, conforme o declararam os srs. con-
selheiros Julio Soares e Socrates Alvim, já está mesmo cogitando de 
alguns dos assuntos consubstanciados na minha indicação. 
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O SR. ANNIBAL GONTU0:-0 efeito pode sercontraproducente' 
Ninguém quer governar ou administrar levado por sugestões ou insi ~ 
nuações de outrem. 

O SR. ABlLIO MACHADO:-Siio suaestões feitas com fundamento .::> 

legal. O Código dos Interventores nos dá essa autorização. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Se o Govêrno não quiser atender 

as nossas sugestões, continuaremos nas m~smas co diç52s em que es-
tamos. Para mim é de todo indifere::lte que sejam ou não cumpridas 
as sugestões que pmponho. Não me sentirei, p r isso, desautorado. 
P10ponho o q ·~ s~ me aEigura melhor p3.ra restabelecer o equilíbrio fi-
nanceiro do Estado. O Govêrno, entretanto, poderá deixar de lado a 
minha proposta e lançar mão de outros m~ios que lhe pareçam mais 
seguros e acertados para alcançar êsse objetivo. Nunca, porém, pode-
rá sentir-se melindrado com as minhas sugestões. 

Quanto à proibição absoluta de funcionários de uma repartição se· 
rem postos à disposição de outra, proibição contra a qual se manifesta-
ram alguns dos srs. conselheiros, devo declarar que o meu objetivo, pro-
pondo essa medid::.t, foi justamente o de procurar facilitar a reorganiza-
ção dos quadros dos funcionários de todas as repartições públicas, de 
maneira que estes não saí sem de suas funções respectivas. Ao envez 
do funcionário ser pôsto à disposição de A, B ou C, sendo nomeado em 
comissão para exercer outros ofícios, é muito mais vantajoso para a ad-
ministração pública que os quadros estejam organizados e que o funcio -
nário não pense sinão no serviço que lhe está afeto na sua própria re-
partição. 

Por outro lado, acho que o país não é tão pobre de técnicos que o 
Govêrno não possa encontrá-los fora da repartição. 

O SR. ABILIO MACHADO:- Isso traria ao Estado maior despesa, 
pois deixariam de ser a:;roveitados os técnicos que já são funcíonários. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Em geral, os funcioná rios co"!llis-
sionados ganham não só o seu ordenado integral, como ainda uma gra-
tificação pela comissão que exercem. 

Desde que se deixe aberta a porta, 0s abusos se introduzem e as 
vantagens da sugestão desaparecem. 

Nos primeiros momentos, ela ainda poderá produzir alguns resul-
tados, 'porém estes irão paulatinamente diminuindo, até recairmos no 
mesmo regime em que nos encontramos. Por isso, mantenho, na ínte-
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gra, essa parte das minhas sugestões, negando meu voto às modifica-
ções propostas pelos nobres colegas. 

A abolição completa das relevações de multas por falta de paga-
mento de impostos, nos prazos legais, está nas mesmas condições. Ou 
o Govêrno tem de ser inclemente, como disse outro dia, ou, então, des-
de que fique com o di reito de atender a um ou outro caso de fôrça maior 
ou de comprovada justiça, a sugestão não produzirá nenhum resultado. 
Compreende-se que, freqüentemente, aparecerão esses casos de fôrça 
maior ou de comprovada justiça, cousa, aliás muito relativa, de sorte que 
o Govêrno poderá a todos perdoar, considerando-os justos. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:- Casos existem que não poderão dei-
xar de ser atendidos, de acôrdo com os princípios da justiça. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE : -Se a abolição completa das releva-
ções de multas é um mal, a faculdade que porventura se venha a confe-
rir ao Govêrno de perdoar multas em determinados casos, é um mal ain-
da maior, e entre esses dois males, eu prefiro o primeiro, que é certamente 
o menor. Quanto à sugestão do sr. conselheiro Socrates Alvim, no sen-
tido de serem aproveitados os soldados da Fôrça Pública na construção 
das rodovias, penso não ser a mesma aceitável, porquanto os itens 13 e 
1:4 da própria indicação estabelecem taxativamente a proibição do início 
de toda e qualquer obra, , enquanto não melhorar a situação financeira 
do Estado, salvo as reclamadas por necessidade inadiável e a suspen-
são das obras iniciadas que puderem ser suspensas sem prejuízo domes-
mo Estado. Como, pois, aproveitar os soldados da Fôrça Pública na 
construção de rodovias? 

O SR. SOCRA l'ES ALVIM-Lembrarei, «data venia•, a v. exc. que 
a conservação das estradas não é serviço adiável. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE -O Govêrno não tem turmas orga-
nizadas para essa conservação e a organização viria aumentar as des-
pesas do Estado. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-V. exc. propôs a redução da 
Fôrça Pública. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Eu propuz a redução da Fôrça Pú-
blica e sugeri também, para que os soldados não fossem postos na 
rua de um momento para outro, a organização da polícia civil, na qual 
seriam aproveitadas as praças dos batalhões dissolvidos. 
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O SR. WERNA MAGALHÃES-Se a Fôrça Pública fica reduzida, 
não é possível, evidentemente, que se destaquem soldados para a 
construção das rodovias, conforme a sugestão do sr. conselheiro So-
crates Alvim. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Talvez s. e'xc. desejasse que ela 
fôsse mantida com seus efetivos atuais, dando-lhes, porém, novas atri-
buições. Divirjo, entretanto, de s. exc., porque se a Fôrça Pública tosse 
encarregada da construção ou conservação de estradas, estas ficariam 
por um preço multo maior do que se fossem organizadas turmas de 
civis para êsse mesmo serviço. 

O SR. MILTON CAMPOS-A Fôrça Pública tem função especifica, 
que lhe é própria. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Só si se der uma outra organiza-
ção á Fôrça Pública. 

Finalmente, parece que está a sugestão de v. exc., sr. Presidente, 
determinando que, para os efeitos da di :;ponibilidade lembrada na indi-
cação, os vencimentos dos funcionários sejam divididos em tres partes, 
constituindo duas o ordenado e uma a gratificação. 

Devo declarar que não me oponho á essa sugestão, porque êla 
vem suavisar a situação dos funcionários que porventura fiqu em em 
disponibilidade. Traz ao Estado a economia de um terço dos vencimen-
tos que teria de pagar a tais funcionários e ao mesmo tempo melho-
ra a situação dêstes. 

O SR. MILTON CAMPOS -Ainda que o funcion<ÍI'io ficasse com os 
vencimentos intregais, isso não nos importaria. O que nos interessa é 
que o serviço seja feito com os elementos precisamente necessários. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Antes de terminar, sr. Presidente, 
desejo tornar bem claro o meu pensamento quando sugeri a convenien-
cia de serem vendidos os automoveis oficiais, fixando -se por lei uma 
quantia em dinheiro que será paga mensalmente, ás autoridades, fun-
cionários ou empregados públicos, que, por sua dignidade ou pela na-
tureza de suas funções, devam ter direito á condução por conta do Es-
tado, de sorte a poderem ter, por aluguel, permanentemente, ou pelo 
tempo reclamado pelo serviço público, conforme o caso, um dêsses vei-
culas á sua disposição. 

Emitindo seu parecer a rospeito, o nobre relator declarou que, de 
acôrdo com as minhas sugestões, o Estado teria que vender tambem os 
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carros da Assistência Pública, do Corpo de Bombeiros etc. E' preciso, 
porém, ter em vista que êsses carros não são carros de condução dos 
altos funcionários e autoridades do Estado. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-As sugestões de v. exc. não fazem 
nenhuma exceção. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Nem seria preciso estabelecer de 
modo taxativo essas exceções, porquanto as minhas sugestões clara-
mente se referiam a veículos de condução pessoal. 

Sendo assim, penso que não deve ser atendida a modificação pro-
posta pelo relator a essa parte de minhas sugestões, modificação que, 
aliás, foi tambem lembrada pelo sr. conselheiro Abilio Machado. 2.0 

revisor do processo. E assim entendo, sr. Presidente, porque o único 
meio de se acabar com os abusos que dizem existir quanto aos auto-
moveis oficiais, é a supressão completa de todos os veículos de con-
dução pessoal . 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-V. excia. concorda em que o Presi-
dente do Estado ande em automovel de aluguel 7 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Pois não. Que tem isso? No tempo 
da monarquia, os conselheiros de Estado, que eram as autoridades 
imediatamente inferiores ao Imperador, tinham verba para a sua con-
dução. Eram êles que alugavam cada um o seu coupé e nunca foram 
desconsiderados ou desmerecidos por isso. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-Hoje os tempos são outros. Que se 
abrisse uma exceção, pelo m ... nos quanto ao Presidente do Estado . A 
sua condução em veículo de aluguel não se coadunaria bem com o 
decôro do cargo. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Ele poderá ter um Packard á sua 
disposição. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-O sacrifício é pequeno. Uma vez que 
não haja abuso, não vejo ínconveniente na modificaçao que proponho, 
sto é, que sejam reduzidos ao mínimo estritamente necessário os au-
tomoveis oficiais, proibindo-se que sejam os mesmos empregados em 
serviços particulares de qualquer natureza. A proposta de v. excia, é 
muito radical. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-E deve ser mesmo radical, porque 
somente assim será possível acabar com os abusos que se diz exis-
tirem. 
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Ponha-se á disposição do Presidente o automovel mais luxuoso 
do mundo, contanto que sejam vendidos todos os automoveis oficíais 
e fechada a garage do Estado. Se o Presidente quiser, poderá mesmo 
comprar um automovel por conta da verba que lhe será dada para 
condução. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-Precisamos ter em vista que a venda 
dos automoveis oficiais, que naturalmente será feita por preços mise-
raveis, importará em grande preju ízo para o Estado. 

O SR. ABILIO MACHADO-O Estado poderia contratar, em con-
corrência publica, todos os seus serviços de transporte. Isso, porém, 
talvez não extirpasse os abusos. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Eu acho ainda mais prático que as 
autoridades e altos funcionários disponham de uma verba para cada 
um dêles contratar particularmente o seu automovel. Se o Estado 
abrisse concorrência pública, no primeiro ano seriam contratados, por 
exemplo, 100 automoveis, no segundo ano 150, e o número iria sem-
pre aumentando progressivamente. 

. O SR. SEBASTIÃO LIMA-Parece-me que as modificações que 
propus são perfeitamente aceitaveis. Será feito pagamento mensal a 
essas autoridades e funcionários de uma quantia em dinheiro, determi-
nada por lei e suficiente para o custeio dos automoveis a seu serviço, 
ou a substituição de tais veículos, quando isso se tornar necessário, me-
diante requisição motivada. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Nunca faltariam motivos para subs-
tituição de automoveis. Se se pretende acabar com os abusos, devem 
ser aceitas como estão redigidas as minhas sugestões a êsse respeito, 
sem quaisquer modificações. 

O SR. ABILIO MACHADO-E quanto á nomeação de funcionários, 
em comissão, para cargos de confiança? 

O SR. MILTON CAMPOS-O conselheiro Abilio Machado entende 
que se devia permitir que o responsável pelas nomeações para cargos 
de confiança pudesse tirar dos quadros os funcionários de sua prefe-
rência. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Entendo que o funcionário não deve 
sair de sua repartição para ocupar outro qualquer cargo fora da mesma• 
embora esse cargo seja de confiança. A esperança do funcionário é ser 
promovido dentro da própria repartição e não andar por aqui , por ali 
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ou acolá a prestar serviços em comissão. Acho, portanto, que ~ão é 
aceitavel a modificação proposta, mesmo porque qualquer autondade 
pode a rranjar facilmente a:-nigos que lhe prestem tão bo~s serviços nes~ 
ses cargos de confiaqça como aqueles que lhe podenam prestar os 
funcionários tirados de outras repartições. 

O SR. ABILIO MACHADO-Se a autoridade tem a responsabili~ 
da de inteira do ato de nomeação, como não há de ter liberdade am-
pia de escolher um fun cionário de sua exclusiva confiança? 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-O f~ncionário poderá aceitar o con-
vite que porventura lhe seja feito, mas perde o seu lugar. 

O SR. MILTON CAMPOS-E' presente de gregos. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Mesmo atualmente, o funcionário 

que é convidado a ocupar um p ~ sto de confiança não pode recusar o 
convite? 

O SR. MILTON CAMPOS-Pode recusar. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Pois se pode recusar agora ê~s_e 

convite nenhum inconveniente há em que fique definitivamente prOibt~ 
do de ~e afastar de sua repartição para ser pôsto à disposição de outra. 

O SR. ABILIO MACHADO-A possibilidade da nomeação do fun~ 
cionário para um põsto de confiança é um estímulo. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-O estimulo do funcionário é pres-
tar serviços dentro de sua repartição para ser promovido· 

O SR. ABlLIO MACHADO-A proibição absoluta de aceitar o fun~ 
donário um cargo de confiança que por ventura fosse convidado a 
•exercer, seria a morte da mais justificada de suas aspirações· 

O SR OLIVEIRA ANDRADE-Se o funcionário tem outras aspi-
rações deve, então, largar o seu emprêgo para ir ser oficial de gabine-
te, político, ou outra coisa qualquer. 

São estas, sr. Presidente, as considerações que tinha a fazer sôbre 
as modificações apresentadas à minha indicação por alguns dos 
srs. conselheiros. 

(Muito bern ! Muito bem !) 
O Sr. Milton Campos-Não havendo mais quem tome a pa~ 

lavra (pausa), declaro encerrada a discussão. 

173 

Prorrogação da hora 

O Sr. Soerates A.lvim-Sr. Presidente, estando a hora termi-
nada, requeiro prorrogação da mesma até que seja votada a indicação 
do sr. conselheiro Oliveira Andrade, com as modificações hoje apresen-
tadas. 

(E' defe1·ido o 'requerimento). 

Votação 

O Sr. Milton ~ampo~-Vai se proceder à votação . Antes po-
rém, devo salientar que a indicação apresentada pelo sr. desembarga· 
dor Oliveira Andrade tem, entre outras vantagens, a de agitar o assun-
to, e sem dúvida, já o agitou, não só aquí no Conselho, como acaba-
mos de verificar, como em outras instituições e entre a opinião públi-
ca, mesmo fora do Estado, conforme observau muito bem o sr. canse~ 
lheiro Abilio Machado. 

Só isso é já um grande serviço prestado, porque s . exc. vem es-
timular a administração do Estado a cumprir deveres penosos que lhe 
são impostos pelo atual momento, e demonstramos, por outro lado, 
que o Conselho não é indiferente à situação angustiosa que o Estado 
atravessa. De modo que, com o meu voto, dou os meus aplausos às 
sugestões de s. exc. , e, pelo mesmo motivo, também aprovo as suges~ 

tões hoje oferecidas por alguns dos nobres conselheiros, porque elas 
vêm suavisar um pouco o radicalisr.1o do ilustrado autor da indicação, 
facili tando até, de certo modo, a execução das medidas que esta pro-
pugna. 

O SR. ABILIO MACHADO-Êsse o único motivo pelo qual tam-
bém aprovo as sugestões hoje propostas. 

O SR. MILTON CAMPOS-Recordemos a velha advertência de que 
não se cumprem por muito tempo as leis muito severas. 

O que é certo, porém, é que as sugestões de s. exc., mesmo com 
os acréscimos que lhes foram feitos pelos srs. conselheiros, são suges-
tões que não se perdem; pelo contrário, estimulam o govêrno a estu-
dar os assuntos a que se reterem. E a administração, que tem a seu 
cargo a gestão direta da coisa pública e tem o dever, mais próximo 
do que nós, de velar pelos interesses do Estado, tomará essas suges~ 

tões para realizar o seu trabalho, trabalho que, de certo, chegará ao 
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conhecimento do povo, e acêrca do qual todos nós, quer como cida-
dãos, quer como conselhei:-os, poderemos ir opinando, à proporção que 
forem surgindo no debate público. 

Vou submeter a votos, em primeiro lugar a indicação sem as emen-
das apresentadas. Essas emendas serão votadas depois, em globo. Na 
hipótese de haver qualquer restrição a respeito das mesmas, os srs. con-
selheiros terão a bondade de fazer a declaração, oportunamente. 

Os srs. que aprovam a indicação, sem as .emendas, queiram se 
conservar como estão (pausa). Aprovada. 

Vamos passar às emendas. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Voto contra todas as emendas, sr . 

presidente, com exceção da que foi apresentada por v. exc., no senti-
do de serem os vencimentos dos funcionários, para efeitos da disponi-
bilidade de que trata minha indicação, divididos em três partes, consti-
tuindo duas o ordenado e uma a gratificação. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-Eu apenas tenho dúvidas quanto 
à sugestão do sr. conselheiro Socrates Alvim. 

O SR. MILTON CAMPOS-Também eu. 
O SR. WERNA MAGALHÃES-E etivamente, se houver redução 

da Fôrça Pública não poderão os soldados ser ocupados na construção 
de estradas. 

O SR. SOCRATES ALVIM-A minha sugestão é útil e até morali-
zadora. O soldado que tem folga deve trabalhar. A Alemanha impe-
rial, que era a nação militarizada por excelência, empregava os seus 
soldados em serviços ferroviários, na construção e conservação das e -
tradas, etc. No momento dado, êles deixavam êsses serviços e mar-
chavam para a guerra. O militar deve também ter atribuições econô-
micas . Mantenho; pois, integralmente, a minha sugestão, que considero 
muito razoavel, desde que, por motivos sabidos, somos obrigados a 
manter efetivos militares superiores aos de tempos normais. 

O SR. MILTON CAMPOS-A sugestão de v. exc. será destacada 
para votação. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-Voto contra a sugestão pelo fato 
de se reduzir a Fôrça Pública. Se não houvesse essa redução, concor-
daria com o nobre conselheiro, mas urna vez que ela se faça, não se 
poderá, evidentemente, empregar os soldados na construção das ro-
dovias. 
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O SR. SOCRATES ALVIM-A . . . . 
zida paulatinamen+e de ~ d Fôrça Publica so poderá ser redu-

• ' a cor o com a 'biT d concordo com a modifi - E s possi I ades do momento. Mas, 
O SR WERNA MAcaçao. stamos tratando, afinal, de sugestões 

· GALHÃES-C f, . . 
O SR. SEBASTIÃO DE LIM -- om essa . rmula, concordo. 

vel, reduzir paulatinamente A Pro_curar-se-a, tanto quanto possi-
. . os seus efetivos e 0 exce . verificar com essa medida á sso que amda se 

tudo na construção e cons:~:a .... :mpregado em_ serviços públicos, sobre-
também estou de acôrdo ..,ao das rodovias. Com essa fórmula 

o SR. MILTON CAMPOS-E . 
O SB ABILIO o sr. conselheiro Abilio Machado ? 

d . MACHADO-Desde que se trate de obras inad,·avei·s concor o porque ass· - h , 
t ' ' Im, nao averá contradição com a subaestão pos a pelo autor da indicação. pro-
O SR. MILTON CAMPOS-E . 
O SR JULIO o sr. conselheuo Julio Soares? 

· SOARES-Também concordo. 
- O SR: MILTON CAMPOS-Neste caso, já está 

tao do sr. Socrates Alvim com as mod·I· - aprovada a suges-
d . 1 1caçoes que á mes b 

e ser feitas pelos nobres conselheiros. ma aca am 
Vou agora submete~ a votos en I b d 

tões propostas. Os srs qu43 t - 'd g ~ a amente, as demais suges-
~ · · es ao e acordo com as 
;,e co~se:var como estão (pausa). Aprovadas. mesmas queiram 

A VIsta da manifestação do Conselho proclamo a seguinte 
Conclusão 

O Conselho opina pela aprovaça-o da . d" _ 
d m 1caçao apre· t d 1 sr. esembargador Cliveira Andrade com as m . . - :)en_ a a pe o 

sugestões acrescidas pe'os de . odificaçoes feitas e as ' mais srs co Ih · notas taquigraficas que deve - . . nse eJros, como consta das 
' rao ser remetJdas a -

esclarecimento do pensamento d C 0 governo, para maior o onselho. 
Submettida a votos, é a conclusão aprovada 
O processo é devolvido ao relator para redig. J·r o parecer final. 

Ordem do dia 
Estando terminada a hora, o sr resident . 

ma sessão, além da parte regimenta; ~a orde~ ~:s~:a ~ara a- proxi-
~eças que, devidamente relatadas e revistas f '. discu~sao das 
na com a necessária an tecedenc· ' orem enviadas a Secreta-

Levanta-se a sessão. 
la. 
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188.a Sessão ordina'ria, aos 6 de fevereiro de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO-Sr. Socrates Alvim. 

SU.iUA'IUO--Ata -Expediente- Pareceres finais-Declaraçao de voto do sr · Oli-
veira And rade= 2. a parte-Reque ri mento de Alfredo Dolabe!la Portel-
la-Relatório e Parecer do sr . Abilio Machado-Conclusao-Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Abilio Machado, Julio Soares, Annibal Gontijo, Werna 
Magalhães, Sebastião Lima e Oliveira Andrade. 

Abre-se a sessão . 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguin-

te expediente: 
Ofício 

Secretaria de Estado dos Negócios do lnéerior. 
c/22.038. Fazendo uma comunicação. Em 30 de Janeiro de 1934. 
Senhor Presidente. A propósito do ofício que esta Secretaria diri-

aiu a êsse Earecrio Conselho em Dezembro do ano findo, referente a 
b o o 
abertura de créditos suplementares ás verbas tO-Serviço de Investi-
gações e 12-Delegacias de Polícia, comunico a V. Exca. que fica sem 
efeito a consulta, visto já terem sido incluídas na relação geral dos 
créditos últimamente organizada, nesta Secretaria, as importâncias a 
que o aludido ofício se referia. 

Apresento a V. Exca. os protestas de elevado aprêço e consi-
deração. O Secretário do Interior, Carlos Luz. 

Ao Exmo. sr. Presidente do Conselho Consultivo. Capital.-Inte: .. 

rado. 
Representação 

Dos escrivães de polícia das delegacias da Capital, pedindo majo-
ração de seus vencimentos. 

Aguardem a discussão do orçamento. 
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Apresentação, aprovação e assinatura de 
- finais 

O Sr. Julio Soares apresenta o seguinte 

Parecer n. 283 

177 

pareceres 

Requerimento do majo1· Messias José de Menezes 

(PEÇA N. 266) 

Ao Conselho Consultivo do Estado de Minas foi presente um ofício 
do sr . Interventor Federal, enviando o processo que constitue a peça 
n. 266, relativamente a um requerimento do major Messias José de 
Menezes, pedindo sejam incorporados em seus vencimentos de reforma 
os adicionais que recebia na ativa. 

Examinando devidamente o assunto, resolveu o Conselho adotar a 
formula indicada pelo sr. Advogado Geral do Estado, aprovando por 
equidade a incorpa ração aos vencimentos de reforma do requerente os 
adicionais de 10°/ o, a partir da data em que for lavrado o ato pelo go-
vêrno do Estado. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais, em Belo-Horizonte, aos 6 de fevereiro de 1934.-Julio Soares, 
relator. 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao Secre-
tário do Interior. 

Declaração de voto 
O Conselho Consultivo, por unanimidade foi de parecer que ao ma-

jor Messias José de Menezes não assistia direito algum aos adicionais 
que reclamava; mas a maioria da mesmo Conc;;elho entendeu que, por 
equidade, êsses adicionais lhe podiam ser atribuídos por lei especial e a 
partir de sua data. 

Fui vencido nesta última parte por não julgar admissivel que um de-
vedor que não póde satisfazer á justiça, pagando pontuaimente as suas 
dívidas legítimas, cogite de contraír nova divida por simples equidade. 
Oliveira Andrade. 

O Sr. Sebastião Llma:-oferece o seguinte: 
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Parecer n. 284 

Sugestões tendentes a melhorar a situação f inanceira do Estado 

(PEÇA N. 308) 

Conforme o vencido, venho oferecer o parecer final s~bre a peça 
n. 308, propondo a seguinte redação: 

O Conselho Consultivo, usando das atribuições que lhe confere o 
artigo 8.0 , letra «d» do decreto n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, 
sugere ao govêrno do Estado a" seguintes medidas que julga reclama-
das pela situação ~financeira em que nos achamos: 

1 a. 

Reorganização dos quadros dos funcionários de todas as reparti-
ções públicas, de modo a ficarem eles constituídos do pessoal estrita-
mente r.ecessário para os senriços de cada uma. 

2.a 
Pôr em disponibilidade remunerada todos os atuais funcionários que 

não se acharem nos quadros acima referidos, percebendo os mesmos 
2/3 (dois terços) dos respectivos vencimentos. 

3.o 
Preencher as vagas que se derem nos rderidos quadros única e 

exclusivamente com os funcionários postos em disponibilidade remune-
rada, até que sejam todos aproveitados. 

4.a 
Prc1blção absoluta de funcionarem ou trabalharem nas repartições 

públicas, sob qualquer denominação que seja, mediante ordenado ou ven-
cimentos mensais, pessoas que não sejam funcionários dos respectivos 
quadros, salvo quando se tratar de técnicos que não se encontrarem nos 
mesmos quadros. 

5 .a 
Proibição absoluta de serem postos funcionários de uma repartição 

à disposição de outras ou de qualquer autoridade ou chefe de serviço, 
salvo quando se tratar de técnicos especializados. 

6.a 
Abolição completa de nomeações de funcionários de um departa-

mento para exercerem em comissão qualquer outro cargo público, me• 
nos quando se tratar de cargos de confiança. 
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7.a 
Redução da Fôrça Pública ou Polícia Militar do Estado ao mínimo 

possível, sendo clssificados em quadro especial os oficiais que não forem 
aproveitados nessa operação. 

Para êsse fim, poderá sér designado sucessivamente um dos bata-
lhões a ser suprimido e de onde devem ser tiradas as praças necessá-
rias para preencherem as baixas que forem se dando no total da Fôrça 
Pública, até a extinção completa dêsse Batalhão não se admitindo abso-
lutamente mais reengajamentos. 

8.a 
Preenchimento das vagas de oficiais que se derem na Fôrça Públi-

ca, pelas de igual patente retiradas do quadro especial, não havendo 
promoções enqu.anto as vagas puderem ser preenchidas por êsse modo. 

9.a 
Organização da Polícia Civil, na qual serão aproveitadas as praças 

dos batalhões da Fôrça Pública dissolvidas em virtude da redução acima 
referida. 

As praças da Fôrça Pública que não forem indispensáveis para o 
serviço policial do Estado, poderão ser aproveitadas também no servi-
ço de conservação das estradas e outras obras urgentes e inadiáveis. 

lO. a 

Diminuir ao_ minimo estritamente necessário ao serviço público os 
automóveis oficiais do Estado, proi"bindo~se em absoluto que sejam êsses 
automóveis empregados em serviços particulares de qualquer natureza. 

ll.a 
Determinação, especificada em lei, das autoridades e funcionários 

públicos que, pela sua dignidade ou pela natureza de suas funções, de-
vam ter direito a condução por conta do Estado. 

- 12.8 

Pagamento mensal a essas autoridades e funcionários de uma quan-
tia em dinheiro, determinada por lei e suficiente para o custeio dos au-
tomóveis a seu serviço, ou sua substituição quando isso se tornar ne-
cessário, mediante requisição motivada. 

13.8 

Proibição do início de toda e qualquer obra, enquanto não melho-
rar a situação financeira do Estado, salvo as reclamadas por necessida-
de inadiável. 

; 
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14". 
Suspensão das obras iniciadas que puderem ser suspensas sem pre-

juízo do Estado. 
15.8 

Abolição das relevações de multas por falta de pagamento de im-
postos nos prazos legais, e muito menos redução do imposto devido, 
como incentivo ao pagamento do mesmo imposto. 

16.8 

Energia no lançamento e arrecadação dos impostos, bem como na 
cobrança da dívida ativa do Estado pêlos meios legais . 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo-Horizonte, 6 de 
janeiro de 1934.-Sebasti ão L ima, relator. 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs . 
• conselheiros presentes, tendo o sr. Annibal Gontijo assinado vencido. 

Remeta-se a peça, acompanhada do relatório, parecer e notas taqui-
gráficas, ao sr. Interventor Federal. 

2. 11 parte da ordem do dia 
Requerimento de Alf?·edo Dolabella P01·lella 

(PEÇA N. 297) 
Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra 

ao sr. Abilio Machado, relator da peça n. 297, que sôbre a mesma 
apresenta o seguinte 

Relatório 
Em 28 de agôsto de 1925, contratou com o Estado o empreiteiro 

Alfredo Dolabella Portella a construção de uma ponte de madeira sôbre o 
rio das Velhas, em Varzea da Palma, município de Pirapora, por 
240:000$000 (fls. 70 e segs.) . Alterado o projeto primitivo, em vários sen-
tidos, ficou afinal combinada, entre os contratantes, a construção de uma 
ponte de concreto armado por 395:607$000, conforme se vê do têrmo de 
modificação a fls. 209, no qual se pactuou que o contratante não pode-
ria faZer reclamação alguma em juizo ou fora dêle, sôbre a modificação 
do respectivo contrato, executando fielmente todos os serviços especifi-
cados no novo orçamento e projeto respectívo, de que recebia cópia ~ 
bem como observaria todas as instruções relativas á construção de 
obras em concreto armado • . 
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Em 27 de outubro de 1928, o construtor requereu ao Secretário da 
Agricultura de então o pagamento de 158:976$928, de obras acresci-
das na construção da ponte em aprêço, sendo a sua pretensão indeferida 
por despacho de3-7-929 (fls. 306 v .). Antes dêsse despacho, opina-
ram os drs. Francisco Sant' Anna. inspetor de Pontes e Alcides Lins, di-
retor de Obras. O primeiro, depois de salientar cque os empreiteiros, 
em face do contrato e do regulamento, não têm direito á indenização al-
guma, já porque alteraram o plano da obra, já porque não tiveram au-
torização para os aumentos, e já, finalmente, porque renunciaram a isso 
expressamente », termina assim: «Entretanto, os aumentos se verüica-
ram; na parte referente á altura da ponte, eram indispensaveis; 
e na partP. referente ao pilar aumentado, ficaram, inadvertidamente, 
constando do projeto relativo ao 2. 0 aditamento. Por equidade, a Secre-
taria poderá, pois, pagá-los •. Achando que a exposição do sr. in petor 
de pontes está muito explicita e clara, opina o segundo c que, em face 
do Reg. e do contrato, em que o empreitel.ro renunciou expressamente 
o direito a qualquer reclamação, êle não tem direito algum •; e conclue: 
«A obra, porém, está concluída e acusa, por medição, a diferença que 
êle reclama. Assim, será de equidade ordenar o pagamento. Estou de 
acôrdo, portanto, com o inspetor» . 

Posteríormente, o sr. Alfredo Dolabella Portella reiterou o seu pedi-
do ao secretário Noronha Guarany, que também o indefêriu, apesar de, 
como consultor jurídico da Secretaria, ter opinado antes que ao Secre-
tário, «competia resolver se ás razões de direito deviam ceder as da 
equidade • (fls. 309 ~ 335 v.) . 

Ainda uma vez, perante o Secretário Ovidio Andrade solicitou o 
construtor Dolabella o pagamento dos acréscimos que alega ter feito na 
ponte em questão, havendo aquele titular indeferido sua petição e man-
tido os despachos anteriores (despacho de fls . 353 v.). Finalmente, em 
requerimento de 20 de setembro do ano findo, voltou o sr. Dolabella 
Portella a insistir no seu pedido. 

Indeferindo êsse requerimento, o Secretário Carlos Luz, em longo 
e fundamentado despacho (fls. 372 e 375), considera, preliminarmente, 
que se não devem admitir indefinidamente reclamações sôbre assuntos 
já resolvidos por via administrativa e, com apôio no decreto 20.910, do 
Govêrno Federal, de 6 de janeiro de 1932, e nos artigos 120 e 122, do 
cap. XIX do regulamento estadual n. 7.544, de 1927, ainda em vigor, 
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conclue que o construtor reclamante perdeu direito a recurso adminis~ 
trativo, estando êste perempto, de vez que, apresentados e examinados 
pelo poder competente, mesmo antes do recebimento definitivo das 
obras, quaisquer reclamações ficam subordinadas à limitação geral do 
artigo 120, do regulamento n. 7.544. Êsse dispositivo estabelece, para 
recurso administrativo, o prazo de 60 dias, dentro do qual o emprei~ 
teiro não recorreu. E o Secretário Carlos Luz acrescenta que, ainda que 
se pudesse examinar o mérito do pedido, a decisão seria pela confir-
mação dos despachos anteriores, contrários á pretensão do construtor, 
argumentando : ' 

-que os acréscimos cujo pagamento pleiteia o sr. Dolabella já cons-
tavam do projeto que lhe fôra entregue e de que encontra cópia a fls. 
187, conforme frisa, em seu parecer de fls. 348 a 351, o sr. engenheiro-
chefe, projeto êsse que se comprometeu a executar pelo preço global de 
395:607$000; 

-que tanto é assim, que, conhecedor do regulamento de Obras 
Públicas, não pediu o construtor autorização para novos aumentos ou 
para alterar o plano da obra, como lhe facultava o artigo 87 do 
mesmo; 

-que sabia ser obrigado «a não fazer obras além das especifica-
das nos orçamentos, sem ordem eserita do engenheiro • (art. 84), de-
vendo as alterações constar de termo de aditamento ao contrato 
(art. 88); 

-que nem se diga tenha havido consentimento tácito da Secreta~ 
ria, porqm:, como está expresso no artigo 108 do Regulamento, nem 
ordens verbais se admitem:- «reclamação alguma será recebida quan-
do baseada em ordem verbal •; 

-que é, aliás, a regra do Código Civil, artigo 1.246, segundo o 
qual o construtor que, por empreitada, se incumbir de executar uma 
obra, por plano aceito por quem a encomenda, não terá direito a exigi r 
acréscimo no preço. .. nem ainda que se altere ou aumente, em relação 
á planta, a obra ajustada, salvo si se aumentou, ou alterou, por ins-
truções esC'Iitas do outro contratante e exibidas pelo empreiteiro; final-
mente, 

- que, interpretando tal dispositivo do Cod. Civ., firmaram os Tri-
bunais que cnão é lícito, neste caso, considerar o silêncio como ma-
nifestação de vontade• ( cRev. do Direito ,., 46, 339) . 
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Do despacho assim resumido recorreu o sr. Alfredo Dolabella Portella 
para o sr. Interventor Federal neste Estado (fls. 348 a 386 v.). 

Em extensas e brilhantes razões, o aludido empreiteiro, por seu 
procurador, o iiustre advogado dr. Ta!'lcredo Martins, tenta justificar a 
procedência de seu pedido e de seu recurso, sustentando que: 

a) o direito do recorrente regido e tá pelo artigo 113 do Regu-
lamento Geral dz Obras PtÍblicas, e não pêlo dispositivo, invocado pelo 
Secretário, do artigo 120 do decreto n. 7.544; 

b) o recorrente, ao dirigir-se a vários Secretários, usou apenas 
de uma faculd.ad2 que a lei civil lhe assegura, não se tratando, no caso, 
de recurso para o Presidente do Estado, que é o de que cogita o ar-
fiao 120 do decreto 7.544; 

c) os Regulamentos de caráter administrativo não podem influir 
por modificar textos claros da lei geral, tal o da alínea 6.a, do parágrafo 
10 do artigo 178 do Cod. Civ. Bras., que fi..xou em 5 anos o lapso da 
prescrição das dívidas passivas do Estado, da Uniã'> e do município, e 
o decreto n. 20.910, do Govêrno Provisório; 

d) assim, enquanto não estiver prescrito o direito do recorrente, 
permitido lhe é reclamar das autoridades administrativas; 

e) o direito é a carte do bom e do equitativo•, pelo que se im-
põe seja o assunto considerado também sob o aspecto da eqüidade, 
poder moderador que ameniza os rigores da lei e permite aos homens 
repararem injustiças graves e danosas; 

f) não tendo ainda usado de recurso, na forma dos artigos 120 e 
121, do decreto 7.544, citado, conservou o empresário Dolabella o seu 
direito de reclamação, mesmo sob o ponto de vista administrativo, pêlo 
que improcedente é a preliminar do despacho recorrido; 

g) o dispositivo que se aplica ao recorrente é o do artigo 113 do 
Regulamento de Obras Públicas, por fôrça da qual podem os emprei-
teiros sempre reclamar «antes de ser lavrado o termo de 1'ecebimen-
to das obras ,. ; 

h) aos interessados é sempre lícito reiterar as suas reclamações; 
i) não procede a citação que faz o sr. Secretário do decreto n. . 

20.910, de 1932, do Govêrno Provisório, referente ás reclamações admi-
nistrativas que não tenham prazo fixado para se interporem, quando, 
no caso ocurrenté, o prazo esrá no préceito do artigo 113, do Regula-
mento Geral de Obras Públicas; 
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j) ninguém pode hoje recorrer às vias judieiárias, sem ter an~ 
tes recorrido administrativamente, até o Chefe do Govêrno Provisório, 
em face do di sposto no artigo 31 do decreto n. 20.348, de 1931 , que é 
o Código dos Interventores; 

k) os acréscimos feitos pêlo recorrente eram necessá1-ios, indis~ 

pensáveis e inadiáveis, devendo ser pagos, como opinam, a fls. 302 
e 309, o engenheiro Francisco Sant' Anna, que era o inspetor de Pontes, 
e o dr. Alcides Lins, então Diretor de Obras; 

I) o engenheiro Esmeralda Bo~ges , fiscal da construção da ponte, 
informou no mesmo sentido, achando que os aumentos não foram au~ 
torizados pela Secretaria, se bem que ela tivesse conhecimento pelas 
inspecções e !fted ições feitas pelos engenheiros do Estado, poden~ 
do nesse caso se aplicar o a1·t. 71 das Instruções de Pontes, se os 
poderes competen tes conco'rdarem; 

m) uma parte dos acréscimos ficou, corno diz o dr. Sant'Anna, 
«inadvertidamente constando do projeto relativo ao segundo adi~ 

tamento, e «OS decorrentes da maior altura da ponte eram inevitá~ 
veis; os decorrentes do pilar aumentado tiveram, ainda que por um 
lapso, o consentimento tácito da Secretaria•, pêlo que não tem proce-
dência o argumento do secretário Carlos Luz, afirmando: «O que, en~ 
tretanto, se verifica, é que êsses aumentos já constavam do projeto que 
lhe fôra entregue ... ,.; 

n) se o motivo do indeferimento é não terem sido as obras auto~ 
rizadas expressamente, quer d izer que foram feitas; constituem 
acréscim o e alteração, mas não deviam ser pagas, porque não autori~ 
zadas, e, nesse caso, não constavam já do projeto e dos orçamentos 
aprovados; 

o) o empreiteiro não renunciou o direito a qualquer reclamação, 
como afirmou o dr. Alcides Lins, em seu citado parecer, pois a renúncia 
a qualquer reclamação só se pode dar com a assinatura do têrmo de 
recebimento definitivo da obra; 

p) num têrmo lavrado para início de obras, não é possível haver 
a renúncia de reclamação contra atos ou fatos que sómente ocorram 
no curso ou no f inal dessas obras. 

E conclue pedindo o provimento do recurso como obra de jus; 
tiça. 
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Com o oficio de fls. de 2 de janeiro corrente, o sr. Interventor Fe; 
dera! encaminha o processo ao Conselho Consultivo, para que êste opine 
sobre o pedido do recorrente. 

Assim relatado o processo, passo~o ao 1.0 revisor, conselheiro Se~ 
bastião Lima. 

Belo~Horizonte, 22 de Janeiro de 1934.-Abi lio /11achado , relator. 

Parecer 

O Sr. Abllio Machado :-Tendo contratado a construção de 
uma ponte de concreto armado, por 395:607$000, o sr. Alfredo Dolabella 
Portella reclamou, tres vezes, perante o Secretário da Agricultura, o 
pagamento de obras acrescidas na mesma, no valor de 158:976$928, 
embora não autorizadas pelo Estado. 

Sua pretenção foi sempre indeferida. O último despacho do Secre~ 
tário, indeferindo sua reclamação, saiu publicado no c Minas-Gerais •, 
órgão dos poderes públicos do Estado, no d ia 3 de j ulho de 1932 
(fls. 353 v. e 373), 

A 20 de setembro de 1933, isto é, mais de um ano e dois meses 
depois desse último indeferimento, voltou ele a reclamar, perante o 
Secretário, o pagamento dos acrescimos que alegava ter feito na obra, 
com proveito para a coletividade. 

O titular da Agricultura indeferiu, mais uma vez, seu requerimento, 
julgando, de início, inoportuna a reclamação, por ter perdido o autor 
desta direito a recursos administrativos, á vista do disposto no decreto 
do Govêrno Federal n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, nos arts. 120 
e 122, do cap. XIX do Regulamento Estadual n. 7.544, de 1927, ainda 
em vigor (fls. 373). Se conhecesse da reclamação, acrescentou o Se; 
cr~tário, não reconheceria nenhum direito ao reclamante, com funda-
mento nos arts. 84, 87 e 108 do Regulamento de Obras Públicas, no 
art. 1.246, do Co digo Civil e em decisão de nossos tribunais (c Revista 
do Direito•, 46, 339). 

Dêsse despacho recorreu o sr. Alfredo Dolabella Portella, em data 
de 21 · de novembro de 1933, para o sr. Interventor Federal, que pelo 
oficio de fls., pede, como podia fazê-lo, nos têr~os do art. 8.0

, letra b, 
do dec. n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931 , que êste Conselho se ma-
nifeste sôbre a pretensão do aludido construtor. 
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Assim resumido o que con ta do processo, passo a dar meu pare-
cer, do qual fica fazendo parte integrante o relatório ha pouco lido : 

Prelimina1·mente : 
O terceiro despacho ind~ferindo a reclamação do recorrente foi pu-

blicado no órgão oficial do Estado, a 3 de jull~'J d e 1932, quando j á 
vigorava em Minas o dec. n. 20.910, d e 6 de j aneiro d o mesm o ano 
de 1982, que é lei indubitavelmente aplicavel à espécie em exame, no 
regime em que vivemos. 

E sómente a 20 de setembro d e 1933 foi que o recorrente nova-
mente reclamou, quer dizer, mais de um ano após o conhecimento do 
despacho de fls . 353-v., cuja reconsideração provocava. Fê-lo, pois, jà 
sem direito a isso, em face do que dispõe o art. 6.0 do citado dec. n 
20.910, por estas palavras: «Ü direito à reclamação administrativa, 
que não tiver prazo fi xado em disposição de lei para ser formulada, 
prescreve em um ano, a contar da data do ato ou fato do qual a mes-
ma se originar. » 

A sua 4.a reclamação era já, portanto, inoportuna, tardia, como bem 
considerou o sr. Secretário da Agricultura. 

O recorrente alega a inaplicação dos arts. 120 e 122 do dec. esta-
dual n. 7.544, em que também se fundou o despacho de fls. 373, por 
não se tratar então de recurso, que é o de que eles cogitam, mas ape-
nas de simples e nova reclamação. Agora, entretanto, pelo proprio ar-
gumento do interessado, depois de interposto o recurso examinado, tais 
dispnsítivos podem, sem a menor dúvida, ser aplicados. E, à luz dos 
mesmos, ver-se-á que o recurso se verificou mais tardiamente ainda 
que a quarta reclamação do empreiteiro, pois, por força do art. 10 do 
dec. 20.910, c.t. , o prazo para êle continuou a ser o de unicamente 
sessenta (60) dias, na fórma dos artigos já indicados do Regul. Est. n. 
7.544. Tal acontece, porque o recurso. de novembro de 1933, somente 
há de ser considerado como interposto do último indeferimento do que, 
d esde 3 de julho de 1932, teve conhecimento o reclamante, e não do 
despacho motivado pelo requerimento que era um verdadeiro pedido 
de reconsideração do mesmo. 

Sustenta o recorrente que, enquanto não há recebimento definitivo 
da obra, póde o empreiteiro reclamar, como no seu caso, nos termos 
dos seguintes dispositivos do Regulamento aprovado pelo dec. Estadual 
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n. 7.640, de 10 de maio de 1927, com fôrça de lei, de vez que se ex-
pediu por delegação do Congresso. . 

«Art. 112. A responsabilidade dos arrematantes só cessa depms do 
recebimento definitivo da obra. » 

«Art. 113. Não será aceita reclamação alguma sôbre a execução 
de contratos que não for apresentada antes do têrmo de reçebimento 
definitivo das obras." 

Havendo, assim, em lei estadual, conclúe êle, prazo dentro do qual 
póde o construtor reclamar, não se aplica à especie examinada o dec. 
federal n. 20.910 citado, porque, segundo o art. 6.0 do mesmo, somente 
prescreve em um ano a reclamação administrativa que não tiver prazo 
f ixctdo em d isposição de lei p ara ser f ormulada.,. 

O argumento, feito com habilidade, póde impressionar á pri~eira 
vista. Confrontando, porém, os três dispositivos a que êle se amma, 
chegamos, natural e logicamente, à convicção intei:amente diversa da 
que pretende trazer o recorrente. Vou mostrá-lo : 

Os arts. 112 e 113 do Regul. Estadual n. 7.640, acima transcritos, 
não cogitam de prazo algum. Se, entretanto, para argumentar, se_ con: 
ceder aue êles indicam um prazo, permitindo reclamar enquanto nao ha 
o recebimento definitivo da obra, tal prazo nunca será um prazo fixa-
d o, como vem no art. 6. 0 do dec. fed. 20.910, mas, quando muito, um 
prazo indeterminado, incerto, m ovel, que expedientes do interessado 
e delonoas burocraticas poderão dilatar indefinidamente, perpetuando a 
reclama~ão administrativa, que foi justamente o que o aludido d~c. pre-
tendeu evitar. Tanto assim, que somente permite uma reclamaçao (art. 
8.0 ), não alterando ainda as prescripções de menor prazo já constantes 
de leis e regulamentos (art. 10.0

) . 

Se tal acontece, sem a menor dúvida, se o dec. Federal em apreço 
unicamente exclue da regra do seu art. 6.0 a reclamação com prazo 
anteriormente fixado em lei, para ser formulada, e os dispositivos ~o 
Regul. Estadual com que argumenta o recorrente não estabelecem, nao 
determinam, não f ixam prazo algum, aquele decreto não póde abso-
lutamente deixar de ser aplicado ao caso do processo. E o que se 
verifica, diante disso, é estar prescrito,' como antes mostrei, o direito 
do recorrente, à reclamação administrativa, quando êle, mais de um 
ano depois do penultimo despacho contrário à sua pretensão, procurou 
reclamar novamente. 
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Haverá quem diga que, invocada agora tambem a equidade pelo 
recorrente, se poderia apreciar a sua pretensão, apesar de advogada, 
desde a penultima vez, fóra de tempo habil . 

Mas, se assim se resolves~e. não haveria mais prazos extintos, di~ 
reitos prescritos, nem decisões transitadas em julgado, diante da invo~ 
cação de equidade o que, contra todos os principias de direito, de her~ 
meneutica e de simples bom senso comum, facilitaria, em qualquer 
caso a contornação das leis, subvertendo, com as mais danosas conse~ 
qüências, a ordem jurídica da sociedade. 

Estimaria poder apreciar o pedido do recorrente, dentro dos prin~ 

cípios da equidade, embora êle nunca tivesse direito, nos termos do 
contrato que assinou com o Estado e nos dos dispositivos do Regul . 
Est. e do Cod. Civil, lembrados no despacho de fls. 373. Isso, porque 
dois técnicos autorizados· da Secretaria da Agricultura reconheceram que 
os acresci;nos em apreço existem, tendo sido feitos em prol da boa 
execução e conveniente segurança da obra. 

Ser~me~ia grato opinar guiado pela equidade. Não levado, entre~ 

tanto, pelos ensinamentos dos que ainda a querem com a mesma fôrça 
criadora que teve na evolução e no explendor do Direito Romano 
(LOZZI, «~nterpret. delle leggi e dei contr. per via di equitá», e DIE~ 
NA, cDell'equitá nella interpret. delie leggi e dei contratti", na mon. 
de BICCE MOZZONI, in cDizionario Pratico del Diritto Privato ,. do 
prof. Vittorio Scialoja, págs. 850~859}. Nem pela doutrina daqueles que 
a excluem de sua cogitação (Laurent, Demolombe e Deodati, dicc. e 
págs. citados). Mas pela prudência dos da doutrina moderada, dos que 
a 'mandam aplicar com a maxima cautela, para que não degenere em 
fonte rperniciosa de injustiças e arbítrio (Giuseppe Piola, cDigesto lta~ 
liano ", voce Equità, no dicc. e Ioc. indicados). 

A' luz da equida::le, extemporaneamente invocada, entretanto, não 
posso opinar, nem mesmo com a mais vigilante cautela, e meu pare~ 
cer é por que o Conselho se manifeste pelo não provimento do recurso 
de fls , restando ainda ao recorrente, para fazer reconhecer o que en~ 
tende de seu direito, a via judiciária. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-Sem debate é o parecer unanimemente aprovado, sendo adotada 

a seguinte 
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Conclusão 
O Conselho opina pelo não provimento do recurso, por entender 

que está prescrito o direito do recorrente á reolamação administrativa, 
restando~Ihe, porém, a faculdade de dirigir~se ao judiciário. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Esgotadas as materias constantes da ordem do dia, o sr. Presi~ 

dente designa para a próxima sessão, além da parte regimental da or~ 

dem do dia, discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, 
forem enviadas à Secretaria com a antecedência regimental. 

Levanta~se a sessão. 

189.11 sessão ordinária, aos 17 de fevereiro de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETA'RIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUl\IA'IUO - Ata-Expediente-Retificação- Parecer final-2.8 parte-Repre-
sentação do Centro dos Lavradores Mineiros de Juiz de Fóra-Relató-
rio e parecer do sr. Socrates Alvim-Discussão-Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os srs. Milton Campos, So~ 
crates Alvim, Abilio Machado, Julio Soares, Annibal Gontijo, Werna 
Magalhães, Sebastião Lima e Oliveira Andrade. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, ..;em observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretário- traz ao conhecimento do Conselho o se~ 

guinte expediente : 

Ofício 
Requerimento do dr. Mario Augusto de Figueiredo 

(PEÇA N. 311} 
Secretaria da Educação e Saúde Pública-Gabinete do Secretário. 

-N. 40.-Pela Secção Exp.-Belo~Horizonte, 9 de fevereiro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Capital. 
Para apreciação dos srs. membros dêsse Conselho, envio a V. 
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Excia. o incluso processo em que o Sr. Dr. Mario Augusto de Figuei· 
redo, chefe do Centro de Saúde de Divinopolis, pleitea a equiparação 
dos seus vencimentos. 

Renovo a V. Excia. os protestos de minha alta estima e conside-
ração.- N oraldino Lima, Secretário da Educação e Saúde Pública. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
Exmo Sr. Dr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Mi-

nas-Gerais. 
Confiante no alto critério, absoluta justiça e elevado patriotismo 

com que os eminentes membros do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas-Gerais se conduzem sempre em todas as suas resoluções, o abai-
xo assinado, chefe do 5.0 Distrito Sanitário com exercício no Centro de 
Saúde de Divinópolis, vem requerer de V. Excia. as providencias ne-
cessária. para que-por equid~de-sejam os seus vencimentos mensais 
aumentados para «UM CONTO E QUATROCENTOS MIL RÉIS « . . . .. . 
(1 :400$000), a exemplo do que foi feito com os Chefes dos Serviços 
de Malaria que de «UM CONTO E DUZENTOS MIL RÉIS (1:200$000) 
que recebiam mensalmente, embora com atribuições menores que as 
dos Chefes de Distritos-passaram a perceber, desde o último trimestre 
do ano que findou, o ordenado de «UM CONTO E QUATROCENTOS 
MIL RÉIS (1:400$000). ' 

Nestes têrmos pede deferimento. 
Divinopolis, 13 de Janeiro de 1934.-Ma?·io Augusto de Figuei -

<t·edü. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 311, distribui"da aos 

srs . Julio Soan~s. Abilio Machado e Oliveira Andrade, respectivamente, 
relator, 1.0 e ~~ . 0 revisores. 

Ofício 
Fundo Rodoviário 

(PEÇA N. 312) 
Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 

Pela~ Secção de Viação.-N. 57. 
Belo-Horizonte, 16 de fe\·ereiro de 1934.-Exmo. Sr. Presidente do 

Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais.-Com o ofício de 27 
de julho de 1933 de V. Excia. , foi devolvido a esta Secretaria o pro-
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jeto do Fundo Rodoviário, acompanhado das notas taquigrá1icas das 
discussões, relatório, sugestões e parecer a êle ·concernentes, para 
que, compulsados todos êsses elementos, se procedesse âs modifica-
ções acaso necessárias ao plano da insiitulção. 

Fiz estudar cuidadosamente pelos técnicos do Departamento de 
Viação, as sugestões apresentadas pela integra corporação a que tão 
dignamente preside V. Excia., a maioria das quais, apraz-me realçar, 
foram aproveitadas em o novo projeto que submeto á esclarecida apre-
ciação desse Conselho. 

Apresento a V. Excia. os meus protestos de elevada estima e 
consideração. 

Israel PinheiTo, Secretário da Agricultura. 

Substitutivo proposto pelo Departamento de Viação 
Exmo. Sr. Secretário--Em cumprimento do despacho de V. Excia. 

exarado a 12 do corrente, e de acôrdo com as observações apresenta-
das na discussão do projéto do Fundo Rodoviario no Conselho Con-
sultivo do Estado, estudei com auxílio dos engenheiros Odilon Dias 
Pereira e João Kubitscheck de Figueiredo as modificações propostas ao 
projeto que, devidamente refundido, submeto ao esclarecido juizo de v. 
Excia. 

A primeira modificação introduzida no projeto foi a substituição 
da expressão uFUNDO RODOVIA'RIO•, por €'stoutra ~CAIXA RODO-
VIA'RIA •. 

Fizemo-la por traduz·r melhor a última expressão, o sentido da insti-
tuição que se tem em vista criar, e por ser ela a expressão proposta e 
aceita unânimemente no V Congresso de Estradas de Rodagem Ultima-
mente reünido no Rio de Janeiro. 

No corpo do decreto que institue a Caixa Rodoviária, introduzi-
mos mais um artigo, o 5.0

, que visa facilitar a mais intima cooperação 
entre o Estado e os municípios, cujos serviços rodoviários, interessan-
do profundamente á economia estadual, não devem ser descurados pelo 
Estado. Assim, por intermedio da Caixa Rodoviária Municipal, cuja 
creação êle prevê e acoroçoa, pondo em prática mais uma das impor-
tantes sugestões do V Congresso de Estradas de Rodagem citado, 
podem, as estradas vicinais ser construídas mais facilmente, com 0 
auxílio e a assistência do Departamento de Viação, libertando-se, por 
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uma orientação técnica superior, das influências locais, e evitando, pela 
vantajosa visão de conjunto, a dispersão de energias empregadas iso-
ladamente, as quais serão, pelo contrário, canalisadas e coordenadas 
para um fim .único-o bem público. 

Taxa rodoviária-No seio do Conselho Consultivo nenhuma di -
vergência se verificou em relação a essa taxa. No primitivo projeto 
ela era de 1° I 0 , valor que verificamos ser excessivamente baixo. Com 
efeito, um por cento sôbre os conhecimentos de impostos estaduais 
quasi nada representa e, na maioria dos casos teria de se reduzir ao 
mínimo de $100, previsto. A própria taxa de viação, atualmente in-
corporada á renda estadual, era de 2° I o e a sua influência era pratica-
mente nula no valor do conhecimento. Por êsse motivo e por ser essa 
uma taxa que recáe sôbre a sociedade em geral, elevamo-la a 2° I 0 , 

com o mínimo de $300. 
De acôrdo com a sugestão do Conselheiro Socrates Alvim, alivia-

mos dessa taxa as contribuições creadas pelo decreto que instituir a 
Caixa Rodoviária. Não obstante, devo ponderar aquí que tal medida, 
não me parece de todo aconselhavel não só por constituir, como exce-
ção que é, uma fonte de duvidas para os coletores, como também por-
que o valor dessa taxa não teria sinão uma influência ínfima no mon .. 
tante dos impostos a arrecadar de cada contribuinte. 

Taxas de valorização- Foram as taxas que mais originaram di .. 
vergências no seio do Conselho, e estas eram claramente procedente 
sobretudo quanto ás dificuldades de lançamento nas bases propostas. 
Entre as sugestões apresentadas pelos srs. Conselheiros, todas dignas 
de cuidadoso estudo, pareceram-nos mais se aproximarem de uma solu-
ção, aquelas segundo as quais a taxaÇão deveria incidir sôbre os ter-
renos situados em distritos municipais cujas sédes fossem servidas por 
estrada de rodagem. Não resta duvida que a construção de uma es-
trada de rodagem servindo á sede distrital, beneficia a todo o distrito; 
e que, portanto, nsete caso, todas as propriedades nele situadas se bene-
ficiam em maior ou menor grau, podendo contribuir com uma pequena 
parcela para custear o benefício. Atendendo, porém a que ainda mes-
mo quando a estraàa não atinja á séde distrital, a sua passagem pelo 
distrito traz vantagens incontestáveis, conquanto menores, entendemos 
que a taxa única não é equitativa e verificamos que só é possível ficar 
equidistante da equidade desejavel e da simplicidade necessária, ado-
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tando-se duas taxas : - uma para o caso de ser a séde distrital servi-
da pela estrada, e outra para o caso em que a estrada não atinja á séde. 

Para o primeiro caso, a contribuição será de O, 1°10 , um decimo 
.Por cento do valor do terreno, computado no lançamento do imposto 
territorial; no segundo caso a contribuição é de meio decimo por cento 
(0,05°10 ). 

A contribuição é, como se vê, modica, bem inferior ao imposto 
territorial. O lançamento é simples e poderá ser feito rapidamente, 
fornecendo o Departamento de Viação a relação dos distritos servidos 
direta ou indiretamente por estradas estaduais, e completando-se o ser-
viço nas coletorias. 

No decreto que crêa essas taxas, julgamos conveniente definir o 
que nêle se cl8ssifica como estrada de rodagem estadual, o que fize-
mos no art. 4. 0

• 

Taxas de licença de circulação-Quanto a essas taxas reduzi-
mos de 50° I o o seu valor primitivo, de acôrdo com as sugestões do 
sr. Cons. 0 Werna Magalhães. Elas são ínfimas, como se vê da tabe-
la, cin fine•. 

Taxas de óbras novas-Foram introduzidas, de acôrdo com as 
vossas sugestões, devendo incidir durante quatro anos sôbre os terre-
nos beneficiados por novas estradas a serem abertas e sôbre os con-
tribuintes das lndustrias e Profissões. A sua razão de ser está nas 
grandes e incontestáveis vantagens que auferem os proprietários, indus-
triais, comerciantes, artífices, etc. da construção de estradas na zona 
onde empregam a sua atividade, maximé no período de vida intensa 
determinado pela exe~ução das obras. Será êsse, além disso, um meio 
de facilitar a construção de ~stradas onde elas são necessárias, pois 
as municipalidades e os interessados as reclamarão, certamente, se~ 
embargo do novo e justo sacrifício que a construção lhes trará tem-
porariamente; ao passo que as localidades menos necessitadas preferi-
rão adiar a construção, para se libertarem dos onus correspondentes. 

Modo de arrecadação-No decreto que crêa a Caixa Rodoviária, 
é mantida a sua organisação inicial, autônoma, sujeitos, porém, os seus 
orçamentos anuais á aprovação prévia do Secretário da Agricultura. 

Apenas quanto á arrecadação das suas rendas, tendo sido esta a 
opinião vencedora no Conselho, ficou ela a cargo da Secretaria das 
Finanças. 

• 
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Departamento de Viaçãa, 16 de Fevereiro de 1934.-Francisco 
Dias de Sant 'Ana, superintendente. 

DECRETO N ...•.....• DE ...•...• . ...••••. ..... DE .. ..... . 

Crêa a Caixa Rodoviária do Estado de Minas-Gerais. 
O Interventor Federal em Minas-Gerais, usando dos poderes que 

confere o decreto federal n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, de-
creta: 
. Art. 1.0

- Fica creada a «Caixa Rodoviária•, destinada aos serviços 
de administração, estudos, construção, conservação permanente, melho-
ramentos, reconstrução e fiscalização das estradas de rodagem estaduais. 

Art. 2. 0~A cCaixa Rodoviária» será constituída pelas seguintes 
contribuições : 

a) taxa rodoviária, criada pelo decreto n . .....• , desta 
data; 

b) taxas de valorização de terrenos, criada pelo decreto 
n .. . ... , de hoje; 

c) taxas de obras novas, criadas pelo decreto n . . .• .. .. , 
desta data; 

d) taxa de matrícula de automóveis e tributação de ga-
solina, de acõrdo com o Regulamento baixado com o decreto 
n. 9.840, de 26 de janeiro de 1931; 

e) taxa de licença de circulação, criada pelo decreto 
n ..... ... , desta data ; 

f) auxílios do Govêrno Federal ou subvenção expressa 
na lei n. 12.296, de 26 de março de 1918; 

g) dotaç~es especiais com que o Estado resolva reforçá-
lo, para o serviço de construções especiais; 

h) rendas extraordinárias e multas provenientes de infra-
ções do Regulamento de Estradas ; 

i) quaisquer outros impostos ou taxas que venham a ser 
criados sôbre transportes rodoviários. 

Art. 3.0
- A arrecadação das taxas previstas no artigo anterior será 

feita pela Secretaria das Finanças e escriturada separadamente em livros 
próprios, devendo a importância arrecadada ser enviada diretamente à 
Contadoria do Departamente de Viação ou depositada em Banco por 
êle determinado, até o dia dez (to) de cada mês. 
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§ l.o- A verba recolhida será depositada em Bancos me-
diante juros convencionados, ficando em caixa, na Contadoria, 
apenas o numerárb necessário para as despesas de pronto pa-
gamento, feitas as demais por meio de cheques, que devem 
ser assinados pelo Superintendente do Departamento de Via-
ção e pelo Chefe da Contadoria do mesmo, ou por seus subs-
titutos em exercício. 

§ 2 .o -A verba arrecadada será despendida exclusiva-
mente nos serviços de estradas de rodagem e suas obras de 
arte, de acôrdo com o orçamento anual, previamente organizado 
pelo Departamento de Viação e aprovado pelo Secretário da 
Agricultura. 

Art. 4.o- No Regulamento que a Secretaria da Agricultura expedir 
serão determinados os detalhes para cobrança e recolhimento das con-
tribuições destinadas à «Caixa Rodoviária•. 

Art 5.o-o Departamento de Viação poderá auxiliar, pela cCaixa 
Rodoviária•, às construções de estradas empreendidas pelos municípios 
desde que estés tenham instituído a «Caixa Rodoviária Municipal ,., no~ 
moldes da Estadual e sejam as obras projetadas e executadas sob a ori-
entação e contrôle do Departamento de Viação. 

Art. 6.o- Dentro de cada exercício e mediante autorização do Se-
cre~rio da Ag~cultura, poderá o Departamento de Viação fazer as ope-
ra~o~s de créd~o que forem necessárias à manutenção dos serviços até 
o lmnte de 70 / 0 da previsão orçamentária. 

Art. 7.0
- ~evot{am-se as disposições em contrário. 

Os Secretários de Estado dos Negócios _da Agricultura e das Finan-
ças, assim o tenham entendido e façam executar, expedindo os Regula-
mentos, ordens, ou instruções que a cada um couber para o seu fiel 
cumprimento. 

Palácio da lnterventoria do E. de M. Gerais, etc., etc. 

DECRETO N . .... . . .. ,DE ..... ... DE 

Crêa a Taxa Rodoviária, como contribuição da Sociedade em geral para a 
«Caixa Rodoviária» do Estado 

O Interventor Federal em Minas-Gerais, usando dos poderes que 
lhe confere o decreto federal n. 19.398, de 11 de novembro de 1930 
decreta: ' 
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Art 1. o Em cada conhecimento de arrecadação de impostos ou 
qualquer outra contribuição, depósito, etc, será cobrada, sObre o valor 
total do mesmo, a taxa de 2 °/0 (dous por cento), ,com o mínimo de 
$300 (tresentos réis), que se destina á «Caixa Rodoviária" do Estado. 

§ 1.0 Esta taxa não incidirá sObre as contribuições instituí~ 
das pelo decreto n ..... , que crêa a c Caixa Rodoviária" do 
Estado. 

§ 2~ O lançamento, a arrecadação e o recolhimento 
deshs taxas serão feitos pela Secretaria das Finanças e de 
acôrdo com o que ficar estabelecido no Regulamento da c Caixa 
Rodoviària:o. 

Art. 2.0 
· Revogam~se as disposições em contrário. 

Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura e das Fi~ 
nanças assim o tenham entendido e fac;am executar, expedindo os R.e-
gulamentos, ordens ou instruções que a cada um couber para o seu fiel 
cumprimento. 

Palacio da Interventoria do Estado de Minas~Gerais, em Belo~Hori
zonte, aos ..... de ...... de ..... 

DECRETO N.o de de 
Crêa as taxas de valorização sôpre os terrenos beneficiados pelas estradas de ro· 

dagem estaduais, como contribu'içao para a «Caixa Rodoviária• do Estado 

O Interventor Federal em Minas-Gerais, usando das atribuições que 
lhe confere o decreto. n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, do Go-
vêrno Provisório da República, decreta a seguinte resolução: 

Art. 1.° Ficam .creadas as seguintes taxas de valorização ·sôbre os 
terrenos beneficiados pelas estradas de rodagem estaduais, como con-
tribuição para a «Caixa Rodoviária " do Es~ado:-

a) de um décimo por cento (O, 1 °/ o), para os terrenos 
situados em distrito municipal cuja séde for servida por estra-
da de rodagem estadual; 

b) de meio décimo por cento (0,05 or). para os terre-
nos situados em distrito municipal servido por estrada de ro~ 
dagem estadual sem que esta vá ter à sua séde. 

Art . 2.0 O cálculo dessa contribuição será feito tomando·-se por 
báse o lançamento para o imposto territorial, com os mínimos respe~ 
ctivamente de $050 e $025 por hectáre. 
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Art. 3. o O lançamento, a arrecadação e o recolhimento destas ta~ 
xas serão feitos pela Secretaria das Finanças e de acôrdo com o que 
ficar estabelecido no Regulamento da cCaixa Rodoviária:~~. 

Art. 4. o Para os efeitos dês te decreto são consideradas estradas 
de rodagem estaduais as estradas construídas ou conservadas ou sub~ 
vencionadas ou que receberem quaisquer auxílios do Estado. 

Art. 5.0 Revogam~se as disposições em contrário. 
Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura e das Fi-

nanças assim o tenham entendido e façam executar, expedindo os Re~ 
gulamentos, ordens ou instruções que a cada um couber para o seu 
fiel cumprimento. 

Palácio da Interventoria do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Ho~ 
rizonte, aos de de 

DECRETO N. 0 de de 
Crêa a taxa de licença de circulaçao para veír.ulos automoveis, de tração animal 

e de reboque, que transitarem nas estradas de rodag em estaduais. 

O Interventor Federal em Minas-Gerais, usando das atribuiçõe., 
que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, do 
Govêrno Provisório da República, resolve o seguinte: 

Art. 1.° Fica creada a taxa de licença de circulação para veícu-
los automotores, de tração animal e de reboque, que transitarem nas 
estradas de rodagem do Estado. 

§ 1. 
0 

Esta taxa será cobrada de acôrdo com a tabela 
anexa. 

§ 2. ') O lançamento, a arrecadação e o recolhimento 
desta taxa serão feitos pela Secretaria das Finanças e de ac Ar-
do com o que ficar estabelecido no Regulamento da cCaixa 
Rodoviária". 

Art. 2. o Os_ veículos de outros Estados que permanecerem até 
8 (oito) dias em qualquer ponto do Estado e até 30 (trinta) dias nas 
estâncias hidro-minerais, ficam isentos da taxa de circulação. 

Parágrafo único. :E:sses veículos, porém, como os de mu~ 
n~cípios mineiros não s~rvidos por estradas estaduais, pode-
rao nelas transitar livremente, pagando a metade das taxas 
da tabela anexa. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
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TABELA PARA A COBRANÇA DAS TAXAS DE CIRCULAÇÃO DE VEICULOS 
AUTOMOTORES, DE TRAÇAO ANIMAL E DE REBOQUE 

a) Veiculas de tração animal para passageiros: 
Veículos de 2 rodas e aros de borracha pneumática . . 
Veículos de 2 rodas e aros de borracha maciça .. . . . . 
Veículos de 2 rodas e aros de madeira ou metalicos . . 
Veículos de 4 rodas e aros de borracha pneumática .. . 
Veículos de 4 rodas e aros de borracha maciça ..... . 
Veículos de 4 rodas e aros de madeira ou metalicos . . 

b) Veiculas de tração animal para carga : 
Veículos de 2 rodas com molas . •...... . . . ...... . . •. 
Veículos de 2 rodas sem molas . .. . . . . . ..... .. .•••••• 
Veículos de 4 rodas com molas .. .. ...... . .. . · · · · ... . 
Veículos de 4 rodas sem molas ................ - . . . . · 

NOTA- Estas taxas serao acrescidas de 5$000 
por cada animal de tração. 

25$000 
30$000 
36$000 
30$000 
36$000 
40$000 

30$000 
36$000 
36$000 
40$000 

c) Veiculas de traçao mecanica (automoveis) para passageiros: 
Até 25 cavalos de fôrça........ .. ..... . ........ . ..... 41$000 
De 25 a 35 cavalos de fõrça.. . . .... ... .. . . ...... . . . . 74$000 
De 35 a 60 cavalos de fôrça... .. ..... . .. . .. . 116$000 
De mais ele 60 cavalos de fôrça . ...... . .. • • • • • . . . . . . . 160$000 
Motocicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25$000 

DECRETO N . .. . : . DE .... , . . .. DE 
Crêa as taxas de obras novas, como contribui:çao provisória das ·propriedades ter· 

ritoriais situadas em distritos a serem servidos por novas estradas e das in-
dústrias e profissões exercidas nas localidades por elas atravessadas. 

O Interventor Federal em Minas-Gerais, usando dos poderes que 
lhe confere o decreto federal n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
decreta: 

Art. 1.0
- Ficam creadas as seguintes taxas de obras novas, como 

contribuição provisória das propriedades territoriais situadas em distri tos 
municipais a serem servidos por novas estradas, e das indústrias e pro-
fissões exercidas nas localidades por elas atravessadas : 

a) taxa sôbre as propriedades territoriais situadas em 
distritos cujas sédes serão servidas pela nova estrada, a qual 
será de dois decimos por cento (0,2° I 0 ), nos quatro primeiros 
anos, a contar-se do exercício imediato ao do início da cons-
trução ; 
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b). taxa sôbre as propriedades territoriais situadas em 
distritos a serem servidos pela nova estrada, sem que esta 
passe pela respectiva séde, e que será de um decimo por 
cento (0, 1° I 0 ), nos quatro primeiros anos a contar do exer-
cício imediato ao do início da construção ; 

c) taxa adicional de vinte por cento (20° f o) sôbre o impos-
to de indústria e profissão nas localidades a serem servidas 
pela nova estrada, durante o período de quatro dnos, a con-
tar-se do exercício imediato ao do início da construção. 

Art. 2.0 O calculo das taxas das letras a e b será feito tomando-
se por base o lançamento para o imposto territorial, com'os mínimos res-
pectivamente de $100 e $050, por hectare. 

Art. 3.0 A partir do quinto ano, a contar-se do exerciCIO imedia-
to ao do início da construção, as propriedades territoriais mencionadas 
no artigo anterior ficarão sujeitas ás taxas de valorísação previstas no 
decreto . . . . , desta data. 

Art. 4.0 O lançamento, a arrecadação e o recolhimento destas 
taxas serão feitos pela Secretaria das Finanças e de acôrdo com o que 
ficar estabelecido no Regulamento da cCaixa Rodoviária• . 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
Os Secretarios de Estado dos Negocios da Agricultura e das Finan-

ças assim o tenham entendido e façam executar, expedindo os Regula-
mentos, ordens ou ·instruções que a cada um couber para o seu fiel 
cumprimento. 

Palacio da Interventoria do Estado de Minas-Gerais, em Belo Ho-
zonte, aos . . . de . . . . . . . . . de . . . 

D) VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA (automóveis) 

Para carga: 
Até 1 1/2 tonelada de carga: 

Com rodas pneumáticas ........ .. • , . , • • . .... ... ..•.... . . .. . . 
Com rodas maciças ............. . .... • ... . .. . ....... . . . ... . ...• • 

De 1 1/2 a 3 toneladas de carga: 
Com rodas pneumáticas •• ... ... ... . .. ... . : ..... ... . .. .. . ... . . . . 
Com rodas maciças............. . .. .. . .. . .. .. . . . .. . .. . . . . . 

De 3 a 6 toneladas de carga: 
Com rodas pneumáticas .• ; •... . ...... . .. ........ . ......... . . · . .. 
Com rodas maciças .....•.....•••.. . . . .. .• .............. . ......• 

50$000 
60$000 

95$000 
120$000 

140$000 
180$000 



200 CONSELHO CONSULTIVO DO 
·---·--···-----------------

De mais de 6 toneladas de carga: 
Com rodas pneumáticas ............... . ...... · · · · .. · · · · • · · · 
Com rodas maciças .•................ . ........•• · • • • · · · · · · · · · · · · 

E) CARROS DE REBOQUE 

Com rodas pneumáticas .................. · · · · ....... · · · · · · · · .. 
Com rodas maciças .•.............•••. · ·· · ············· 

F) TRATORES 

Com rodas de borracha. . . . . . . . . . . . . . ...•....... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Com rodas metálicas ....•........•............... ··············· 

G) AUTO-ONIBUS 
Além da taxa correspondente à sua tonelagem, como'veículos de 

carga, pagarao por passageiro de lotaçao .. ............. . 

CAIXA RODOVIA'RIA 

Receita 
1-Taxa rodoviária, do dec. n ..... ... . .. ...... · · · · .... · . · · • · ..... . 
2-Taxas de valorzíaçao de terrenos do decreto n ......•........ 
3-Taxa de matricula de automóveis e tributação de gasolina, de 

acôrdo com o decreto n. 9.840, de 26 de janeiro de 1931 
e suas modificaçOes em vigor ....... . ..... . . . .. · ....... . 

4-Taxa de licença de circulação, do decreto n ........ · ...... . . . . 
5-Rendas extraordinárias, multas, etc . .... . . . ·. · .. .... ..... · .. .. 

Total........ .. . . . . . . . · · · ~ · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

170$000 
220$000 

85$000 
110$000 

200$000 
300$000 

5$000 

1. 652:800$000 
400:000$000 

612:000$000 
300:000$000 
100:000$000 

3 . 064:800$000 
NOTA-Para sustentar os serviços existentes, não se prescinde ainda da con-

tribuJçao do Estado em consignação orçamentária, que deverá ser, pelo menos, 
de 3.750 contos, pois as despesas do Departamento com as estradas e pontes 
estao orçadas em 6.823:550$000. 

-O processo passa a constituir a peça n. 312, distribuída aos srs. 
Werna Magalhães, Socrates Alvim e Milton Campos, respectivamente 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Requerimento 

Do sr. Adherbal Moreira Ramos, fiscal de rendas do Estado, pe-
dindo lhe seja contado, para efeito de aposentadoria, o tempo em que 
exerceu interinamente, o cargo de vigia fiscal de Porcíuncula. 

- Dirija-se ao Govêrno do Estado. 
Do sr. João Alves Fabiano, ex-funcionârio da Estrada de Ferro Oeste 

de Minas, pedindo reintegração no cargo. 
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-Idêntico despacho. 
Do sr. José Alexandre Caminha, ecônomo do Hospital Psiquiâtrico 

de Oliveira, pedindo equiparação de vencimentos. 
Identico despacho. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O sr. AbtUo Maehado apresenta o seguinte 

Parcer n. 283 

Reclamação de Alfredo Dolabela Portela 

(PEÇA ~N. 297} 
Tres vezes, o empreiteiro Alfredo Do!abela Portela reclámou, pe-

rante o Secrétario da Agricultura, o pagamento de acrescimos feitos na 
ponte de conrcréto armado que para o Estado construiu, sobre o rio 
das Velhas, em Varzea da Palma, município de Pirapóra, sendo seus 
requerimentos sempre indeferidos. Reiterando, em setembro último, seu 
pedido, ainda teve despacho contrârio, ·do qual recorreu para o sr. In-
terventor Federal. 

O terceiro indeferimento de sua reclámação saiu publicado no «Mi-
nas-Gerais ", órgão oficial, a 3 de julho de 1932, e sómente a 20 de 
setembro de 1933, isto é, mais de um ano depois do conhecimento que 
tev~ do mesmo, reclamou ele novamente o pagamento que pleiteava. 
Fê-lo, assim, tardiamente, estando jâ prescrito seu direito â reclamação 
administrativa. por força do disposto no artigo 6°. do decreto federal 
n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932. 

Resolve, por isso, o Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais opinar pelo não provimento do recurso interposto pelo aludido em~ 
preiteiro, a quem resta ainda, para defeza do que entendi! de seu di-
reito, a via judiciâria. 

Belo-Horizonte, 17 de fevereiro de 1934. Abilio Machado, relator. 
O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 

conselheiros. 
Devolva~se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. In-

terventor Federal. 
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Segunda parte da ordem do dia 

Representação do Centro dos Lavradores Mineiros de J uiz de Fora 

(PEÇA N. 310) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra 
ao sr. Socrates Alvim que, sôbre a peça n. 310 apresenta o seguinte 

Relato' rio 

A peça n. 310 constitue-se exclusivamente da representação do Cen-
tro dos Lavradores Mineiros, de Juiz de Fora. 

Nenhum outro documento a acompanha. Seu relatório, pois, pode 
~er dispensado, servindo como tal o próprio ofício-representação do Cen-
tro, que não é longo. 

Tentarei, contudo, resumir-lhe as alegações. 
A representação começa declarando que continu'a sendo cobrada 

a taxa de 3$000 por saca de café exportada do Estado. 
Diz que a taxa foi creada para ocorrer ás despesas de serviços pres-

tados á lavoura e que, cessados esses serviços, desaparece a razão de 
ser da dita taxa. Que o Estado, para obter recursos destinados á revo-
lução, foi obrigado a penhorar perante o Banco Halo-Belga a referida 
taxa. Que essa divida, porém, já está paga, tendo sua ultima presta-
ção sido satisfeita pelo Govêrno em 4 de Janeiro findo. Que as asso-
ciações agrícolas do Estado já se dirigiram ao Govêrno, solicitando a 
supressão desse onus que pesa sôbre a lavoura caféeira. Que a dita 
taxa só aproveita ao Instituto Mineiro do Café, instituição que o 
Centro de Lavradores considera um ramo da administração estadoal, 
sem ter, aliás, nenhuma finalidade, visto que o Departamento Nacio-
nal do Café (D. N. C.), dependente do Govêrno Federal, chamou a si 
os serviços relativos á regularização do escoamento das safras e à 
aquisição de cafés para serem eliminados. Que a imprensa noticiou 
estar o Govêrno de Minas estudando as diVf~rsas reclamações contra a 
continuação dessa cobrança, procurando encontrar o meio de substi-
tuir os diversos impostos que pesam sobre o café por um imposto uni-
co de exportação, uniformizado. Que, finalmente, o Centro receia seja 
a taxa de 3$000 incluída indevidamente nesse imposto único. 
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E acrescenta que, por achar-se o Govêrno preocupado com ques-
tões de alta relevância, talvez não tenha tempo de atender convenien-
temente as justas r~clamações dos lavradores, motivo pelo qual resol-
veu o Centro dos Lavradores Mineiros dirigir-se aos srs. membros do 
Conselho Consultivo, pedindo sua atenção para o fato .' 

A representação está assinada pela diretoria do Centro, com post 
do presidente, sr. Pedro Gomes de Araujo Porto, do secretário, sr. Alci-
des Monteiro, e do tesoureiro, sr. Alencar Tristão. 

Com êste relatório, passo a peça ao sr. conselheiro Annibal Gon-
tijo, 1. 0 revisor. 

Belo-Horizonte, 5 de fevereiro de 1934.-Socrates Alvim. 

Parecer 
O Sr. Soerates A.lvim:-Sem pretender remontar ao histórico 

da politica caféeira, cuJos erros respondem pela crise que envolve neste 
momento a maior parcela de economia agrícola nacional, permitir-me-ei, 
contudo, a liberdade de emitir ligeiras considerações em tôrno da ques-
tão que serve de base á representação do Centro de Lavradores Mineíros 
de Juiz de Fóra. 

Criada no govêrno do dr. Mello Vianna, por iniciativa, se bem me 
recordo, do Secretário . das Finanças, dr. Mario Brant, a taxa de defesa 
do café, de mil réis ouro sôbre cada saca exportada dêsse produto, fi-
cou estabelecido em lei que cessaria a cobrança dessa taxa, logo que 
o fundo de defesa assim creado atingisse a soma total de . . . • . . . . ... 
100.000:000$000 

Não obstante, a cobrança da aludida taxa continuou e continúa ain-
da, apesar de ter a sua arrecadação global montado a cerca de .• . ..• 
200.000:000$000, segundo é voz corrente. Com êsses recursos, muita 
coisa util se fez, a despeito dos Iamentaveis erros cometidos. 

Quanto à alegação de ser o Instituto Míneiro do Café um departa-
mento da administração pública do Estado, não nos cabe aqui consi-
derá-Ia. Acredito que a sua organização seria mais consentanea com os 
altos interesses da numerosa e importante classe que representa, se obe-
decesse aos princípios e normas do cooperativismo agrícola, de maneira 
que ·os 60.000 cafeicultores mineiros, a cujas expensas se constituiu e 
se mantém o Instituto, pudesse interferir pelo voto na sua orientação• 
como verdadeiros acionistas que deveriam ser da instituição. 
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Ponto de vista pessoal, que, certamente, não interessa discutir no 
momento: 

O serviço de defesa do café, a principio a cargo da própria admi-
nistração do Estado, passou depois a ser confiado ao Instituto, ao qual. 
no govêrno do presidente Olegario Maciel, se concedeu autonomia, en· 
tregando-se-lhe bens e haveres que faziam parte do seu patrimônio. 

Desde então entrega-lhe o Govêrno do Estado a importância da 
arrecadação da taxa da defesa do café, ultimamente reduzida a 3$000 
por saca. Como advento do Departamento Nacional do Café, que chamou 
a si o serviço de regularização do escoamento das safras e o encargo 
da compra do produto destinado á incineração, criando para êsse fim a 
taxa especial de 15 shillings (hoje fixada em 45$000 por saca), ficou 
sem razão de ser a cobrança da taxa de 3$, que motiva o protesto do 
Centro de Lavradores Mineiros. Dispondo de um patrimônio que se ava-
lia em cerca de 80.000:000$000, pode o Instituto dispensar a contribui-
ção da taxa de 3$000 por saca de café exportado. Tanto que o próprio 
Instituto, segundo noticiou a imprensa, já propoz ao Govêrno do Estado 
a supressão dessa taxa, que recaí sôbre um produto demasiadamente 
sobrecarregado de tributos e encargos. 

Sabe-se que o Estado de São-Paulo modificou seu imposto ad va-
lorern sôbre o café exportado, fixando-se em 5$ por saca. Esse tributo , 
que era superior a 8$000 por saca, ficou, pois, reduzido de cerca de 
40° j 0 , o que constitue um alívio consideravel para o produtor paulista. 

Se o nosso Estado não se dispuser a reduzir sua tributação na mes-
ma medida, ficará exposto a vultoso prejuízo com o contrabando de 
café na fronteira, em virtude da menor taxação de São-Paulo. 

E' je justiça salientar que os impostos de exp!Jrtação, taxas · e sô-
bre-taxas que oneram o nosso café têm sido sempre menores que os 
que pesam sôbre o café paulista. Devemos supôr que êsse louvavel 
criterio dos nossos administradores públicos não sofra interrupção de 
agora por diante. Estas considerações mostram que não deve proceder 
o receio do Centro de Lavradores de Juiz de Fora, visto que o próprio 
interêsse público aconselha a moderação de tributos por que se batem 
os lavradores mineiros. Meu parecer é, pois, por que o Conselho Con-
sultivo, tomando conhecimento do apêlo do Centro dos cafezistas de 
Juiz de Fora e transfÔrmando-o em sugestão, o encaminhe ao Govêrno 
do Estado, para que resolva como for acertado e justo. 

(Muito bem! Mui to bem!) 
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Discussão 

O Sr., Mllton:,Campos: -Está em discussão o parecer. 
Como vota o sr. 1. o revisor? 
O SR. ANNIBAL GONTUO:-Voto de acôrdo com o relator. 
O SR. MILTON CAMPOS:-E o sr. 2.0 revisor? 
O SR. SEBASTIÃO UMA:-Também acompanho o relator. 
O Sr. Oliveira Andrade:-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. OUVEIRA ANDRADE:-Sr. Presidente, estou de perfeito 

acôrdo com as considerac;ões que acaba de fazer o nobre relator quanto 
á representação do Centro dos Lavradores Mineiros de Juiz de Fora. 

Penso, entretanto, que a conclusão a que chegou s. excia., não está de 
acôrdo com a lei. De fato, s. excia. concluiu opinando no sentido de 
ser a representação enviada ao Govêrno do Estado para resolver como 
for de direito. Ao meu ver, porém, ela deveria ser arquivada, por-
quanto trata-se de uma peça em que nada se pede. 

O Centro dos Lavradores Mineiros apenas chama a atenção do 
Conselho para o fato de continuar a ser cobrada a taxa de 3$000 por 
saca de café exportada do Estado. Mas não pede providência alguma. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Se o caso é realmente interessante, o 
Conselho pode tomar por base a representação para fazer uma suges-
tão ao Govêrno. 

O SR. OUVEIRA ANDRADE: - Seria êsse o único meio do Con-
selho se manifesta;· a respeito do assunto. Entretanto, pêlo que se 
depreende dos têrmos da representação, o Centro dos Lavradores Mi-
neiros considera essa cobrança ilegal. Seria, pois, mais natural que 0 
Centro se dirigisse ao Interventor Federal em Minas e, na hipótese de 
não ser atendido, recorresse para o Chefe do Govêrno Provisório, uma 
vez que há recurso dos atos do Govêrno do Estado. 

O SR . ANNIBAL GONTUO :-Foi exatamente isso que tive opor-
tunidade de ponderar ao ilustrado relator, ao trocarmos idéias sôbre 0 
assunto, antes da sessão de hoje. Como, porém, a representação nos 
tenha sido dirigida por uma classe altamente respeitável, qual a dos la-
vradores mineiros, poderíamos tomar conhecimento dela. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA: - E, por uma deferência, remetê-la ao 
Govêrno. 
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O SR. MILTON CAMPOS:- Se o relator entende que é justo o que 
pretende o Centro dos Lavradores Mineiros, poderia tomar a iniciativa. ~e 
fazer nesse sentido uma sugestão ao Govêrno, porque se trata de matena 
que está reclamando revisão. O Govêrno talvez resolvesse estudar de 
novo 0 caso do café, afim de tomar as deliberações que os novos moi~ 
des da política cafeeira no Brasil estão indicando. Seria de vantagem, 
então, darmos ao Govêrno oportunidade de examinar o assunto 

o SR. OLIVEIRA ANDRADE:- O único meio do Conselho se 
manifertar sôbre o assunto é fazer uma sugestão ao Govêrno. _ 

0 SR . ABILIO MACHADO: - Nós aceitamos a representaçao e fa~ 
zemos dela uma sugestão que dirigimos ao Govêrno. 

o SR. SOGRA TES AL VIM : -E' uma questão de forma. Estou de 
acôrdo com a forma proposta pelos ilustrados colegas. . . 

o SR. SEBASTIÃO LIMA : - Dêsse modo ficam conc1hadas todas 
as opiniões. 

0 SR. WERNA MAGALHÃES : -As razões alegadas na represen~ 
tação podem ser consideradas como uma sugestão ao Govêrno. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- Uma sugestão o Conselho pode 
fazer. t -

Não teria, porém, cabimento, enviar simplesmente a rep:esen açao 
ao Govêrno para que êste resolvesse como julgasse convemente, ~m_a 
vez que nela nada se pede, limitando·se o Centro dos Lavrador~s M1~e1~ 

ros a chamar a atenção do Conselho para um fato que Julga ile~ 

gal. 
(Muito beml Mui to bem I) 
o Sr. Milton Campos-Continúa a discussão. 
o Sr. Soerates.A.Jvlm:-Peço a palavra. . 
o SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
0 SR. SOCRATES ALVIM:-Sr. Presidente, estou int~iramente de 

~ d em que ao meu parecer se faça um aditamento, afim de que o acor o . M" · 
Conselho, enviando a representação do «Centro ~os Lavrador~sd me1~ 

O ê a êste sugira a conveniencm de cons1 erar o ros ,. ao o v rno, 
assunto de modo a resolvê-lo satisfatoriamente, . 

D emos receber a representação com o acatamento devido a uma 
ev . . la das classes mais genuinamente conservadoras do pais, que e a • 

voura (Apoiados). 
É sôbre a lavoura que se baseia .. · 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-Toda a nossa economia. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- ... toda a nossa economia, como diz 

o nobre conselheiro. 
O SR. ABILIO MACHADO:-E' a lavoura a espinha dorsal de toda 

a nossa eco'lomia. (Apoiados). 
O SR. SOCRATES ALVIM:-E' a lavoura que fornece matéria prima 

às indústrias, as quais transforma essa matéria prima, valorizando-a 
e entregando os produtos com ela preparados ao comércio, que os dis· 
tribue, comple~do assim o ciclo fundammental da economia. 

Não estão em jogo, portanto, interesses individuais, mas in teresses 
de toda uma classe que é o fundali)ento de nossa economia. 

Nessas condições, acho que o Conselho deve tomar em considera· 
ção o apelo da lavoura e encaminhá-lo ao Govêrno do Estado, pedindo 
a êste que resolva a questão como fôr acertado e de justiça. Aceito, por 
isso, a modificação lembrada no correr do debate. afim de que se faça 
a respeito do assunto uma sugestão ao Govêrno (Muito bem I M uito 
bem I) 

O SR. ABILIO MACHADO:-Aliás, a conclusão do parecer de v. 
excia. foi quasi nesses têrmos. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-E' verdade. Isso se depn~ende dos 
têrmos do proprio parecer. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-E' uma questão de fórma. 
-Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão. 
Passando-se á votação, são aprovados o parecer do relator . e o 

aditamento proposto, adotando~se, por isso, a seguinte. 

Conclusão 

O Consêlho, tomando conhecimento da representação que lhe dirigiu 
o cCentro dos Lavradores Mineiros de Juiz de Fóra :o, sobre a cobrança 
da taxa de 3$000 por saca de café exportado do Estado, sugere ao 
Govêrno a conveniencia de considerar o assunto para deliberar a res~ 
peito como for acertado e justo. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para a pro~ 

xima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão das 
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devidam~nte relatadas e revistas, forem enviadas â Secreta-
peças que, . . 
ria do Conselho com a antecedencia regtmental. 

Levanta-se a sessão. 

190.a Sessão ordina'ria, aos 20 de fevereiro de 1934 

PRESIDENTE - Milton Campos. 
SECRETÁRIO - Socrates Alvim. 

- d' t -Voto de pesar pelo falecimen to do Rei Al· 
Suma'rlo: - Ata - Expe .Ien e d Ab'l'o Machado - Parecer final - Se-

b t I Discurso o sr. 1 1 fi 
g:n~a parte _ Isenção de impostos s;licitad~~i~~: ~:~;~0 n~ 
ria de oleos - Relatorio e parecer o sr. 
Conclusão - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se 
crates Alvim, Abilio Machado, Julio 
Lima e Oliveira Andrade. 

-Abre-se a sessão. 

presentes os srs. Milton Campos, ~~
Soares, Annibal Gontijo, Sebasbao 

Ata 
- a ata da sessão aãterior. E' lida e aprovada, sem observaçoes, 

; 

Expediente 

O &r. Seere{árlo procede á leitura do 

Oticio 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 313) 

seguinte expediente: 

d d M'nas Gerais . - N. 207,-
Secretaria da Agricultura do Esta o e l 

. t 19 de fevereiro de 1934. Belo-Honzon e, C ltivo do Estado. 
Exmo Sr Presidente do Conselho onsu o Estado 
Os p;oce~sos da relação inclusa se refere~ ~ terras que 

. d d las em hasta pulJhca · 
medio com o intmto e ven e- d art 10 do dec. 20.348, de 

Vedando, entretanto, a letra. ce:t o . 00 h tares 
d de lotes cujas areas ultrapassem a ~1 ec . ' 

29/8/31, a ven a 

sem prévia autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho soli-
citar dêsse Conselho aquela autorização, antes de leva-los a hasta pu-
blica. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. meus protes-
tos de elevada estima e consideração. - Israel Pinheiro, Secretario 
da Agricultura. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORiA GERAL 

Inspetoria de Concessões e Fisealização de Contratos 
Relação dos terrenos devolutas a que se refere o ofício n. 207, expedido 

ao Conselho Consultivo em 19 de Fevereiro de 1934. 

Nomes dos ocu- Lugar Distrito Município A'rea 
pantes 

Antonio Casa-
grande ........ 

Celestina Ton e 
Ribeirão do ltueto Resplendor ... Aimorés ...... 1.849.750,00 m2 

Filhos ......... Corg. Boa Espe-
rança . .... ..... c c 4.217.250,00 m2 

Manoel Antonio 
de Carvalho .. . Barra do Alegre Itanhomi ... . ... Itanhomi ... ... 1.752.250,00 m2 

Rotildino Aveli-
no . . ........ . . Barra do Corrego 

do Veado ..•••• Mello Vianna .. Antonio Dias .. . 2.589.750,00 m2 

Inspetoria de Concessões e Fiscalização de Contratos, 1 de Fevereiro de 1934. 
- Benjamin Ferreira, 2. 0 OficiaL-Visto, Vinicio Baptista de Araujo, Chefe . -
Washington W. do Nascimento, pelo Inspetor. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 313, distribuída aos 
srs. Oliveira Andrade, Sebastião Lima e Socrates Alvim, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Telegrama 

Do sr. Pedro Porto, presidente do Centro dos Lavradores Minei-
ros, sObre a taxa ouro por saca de café exportado. 

-Inteirado. • 
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Comunicação 
· ao Conselho que o sr. 

O Sr. ., --ibal Gontijo comumca 
.!!3~ ecer á presente 

Por m.otivo l·usto, deixa de compar Werna Magalhães, 
sessão. 

- Inteirado. 

Voto de pesar pelo falecimento do Rei Alberto I 

SI" Abillo M:acbado-Peço a palavra. . 

~ SR.. PRESIDENTE-Tem a ~ala:r~u: ~~:;a c~:~~~h:I:o~an\a de 
O SR. ABILIO MACH~O; i:a~'ente roubado pela fatalidade ao 

hospedar Alberto I, agora ao rag a gente belga está no dever, 
f t da brava culta e operos ' 

respeitoso a e o . . : . t de tributar as mais carinhosas, ex~ 
l e com mfimta tns eza, d . que e a cumpr . ·a dêsse excepcional e a m1~ 

pressivas e sinceras homenagens a memon 

ravel exemplar humano. d s"'ntimentos de meus ilustres 
h . sso interpretao o os ~ 

Ven o, por 1 
' t pelo doloroso e lamentavel desa~ 

d'r um voto de pesar em a a 
pares, pe 1 

. ld d E eu 0 faço em rápidas palavras, . to do nobre re1~so a o. pareCimen 1 . proferisse não passaria de repe• 
d nto além de as, aqm ' . porque tu o qua • . d' mas do planeta, desde mUito 

. - monotona do que, em todos os l to . 
tiçao d soberano heroico e magnammo. 
'á foi dito em louvor ~ d destinado basta lembrar que na 
o al dessa figura e pre ' , Para re ce .f. . do esmagamento de sua pa~ bora ~rto do sacn IClO, 
Grande Guerra, em . . t ~e siquer na defesa do direito dos 

Alb t I não vacilou um ms ant b . tria, er o mente para que êste voltasse a n~ . d logo destemerosa . • 
povos, pele]an ° ' ~bre toda a face da terra. E na 
lhar, com refulgênci~s no~da~, pdo: ~:stinos de todas as raças, conse~ 

da que m dec1 tr o . t f luta tremen • d seus abnegados compatno as, azer 
guiu êle, com heroismo sem pa: . e amente grande para a fervorosa 
da Bélgica, tão pequena, um paiS Imens 

. - d ndo (Muito bem!). . . admtraçao o mu 1 . so a fulgir e fulglfa perene~ 
t- trou ~eu nome g ono , 

Desde en ao, en ~ _ e as bênçoãos da posteridade. · t- · para as aclamaçoes 
mente, na Hts. on~, . anto afim de justificar a homenagem que ao 

Nada mais direi, port , . ó . . erecivel de quem, por tantos e 
ho para a mem na Imp 

Conselho propon . tal' como benfeitor excelso, não ape~ 
tão assinalados feitos, se tmor lZOU 
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nas de sua pátria, mas de toda a humanidade. (Mui to bem I o Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE, interpretando o sentimento unânime do Con~ 
selho, declara aprovada a proposta do nobre conselheiro e determina 
que dela se dê conhecimento ao sr. cônsul da Bélgica nesta Capital. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Socra~es Alvlm apresenta o seguinte 

Parecer n. 286 

Representação do Centro dos Lavrad o1es Mineiros 

(PEÇA N. 310) 

Relatado, revisto e debatido o processo constante desta peça em 
que o Centro dos Lavradores Mineiros, de Juiz de Fóra, receioso de que 
seja incluída na unificação dos impostos de exportação do café a taxa 
de 3$000, por saca exportada dêsse produto, protesta antecipad~me!lte 

contra tal medida e p~de para o caso a atenção dêste Conselho; con~ 

siderando tratar-se de assunto de alta relevância para a vida econô~ 

mica de Minas e tendo em conta as reduções de impostos e taxas ulti~ 

mamente feitas pelos govêrnos de outros Estados cafeeiros, nos respe~ 

ctivos regimes tributários; considerando que o Departamento Nacional 
do Café chamou a si o encargo e os onus da detesa comercial dêsse 
produto e arrecada para tal fim a taxa de 45$000 por saca, ficando 
dêsse modo sem razão de ser a cobrança de outra taxa sob o mesmo 
pretexto; considerando que a lei que criou :a taxa de defesa do café, de 
mil réis ouro, representada hoje pelos aludidos 3$000, estabeleceu a 
cessação de sua cobrança desde que o fundo de defesa do café atingis-
se a 100.000:000$000; considerando que a importância global da arreca~ 
dação dessa taxa já ultrapassou muito aquele limite, sem que o dito 
fundo se integralize, em virtude das grandes despesas que pesam 
sôbre os recursos provindos da aludida taxa; considerando que dêsse 
modo poderá ser indefinidamente proJetada a suspensão da cobrança 
dessa taxa; considerando que a crise de superprodução com que luta a 
lavoura é, ao mesmo tempo e principalmente, uma crise de deficiência 
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da expansão do consumo, em virtude da redu~ão da capacidade aquisi-
tiva dos povos consumidores do mundo civilizado; considerando que, 
em tais condições, os impostos e taxas de exportação constituem em-
baraço ao alargamento dos mercados consumidores; considerando , 
finalmente, que economistas e homens de govêrno se mostram 
convencidos da necessidade de se imprimir nova e melhor ori-
entação à política do café-àelibera o Conselho Consultivo do Estado, 
de acôrdo com o que dispõe o artigo 8.0

, letra d do decreto n. 20.348, 
de 29 de agôsto de 1931, encaminhar ao exmo . sr. Interventor Fe-
deral no Estado a representação do Centro de Lavradores Mineiros de 
Juiz de Fôra, sugerindo a s. excia. a necessidade de ser o assunto con-
siderado e solucionado como for acertado e justo. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Beio-Horizonte; 19 de fevereiro de 1934.-Som ates Alvim, 

relator. 
O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos 

conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Werna 

os srs. 
Maga-

Ihães. Remeta-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. In-

terventor Federal. 
Segunda parte da ordem do dia 

Isenção de impostos solicÚada p -,ra uma refinaria d e óleos 

(PEÇA N. 309) 

Passando-se à segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra 
ao sr. Abilio Machado, que sôbre a peça n. 309 apresenta o seguinte 

Relatório 
Em requerimentos datados de 25 de outubro e 10. de novembro d~ 

ano findo, Pereira & Comp., solicitaram ao sr. Prefeito de .Belo-Hon-
zonte isenção de impostos municipais, pêlo prazo de cmco anos, 
para uma refinaria de óleos destinada á fabricaç.ão de querozene, ~· 
futuramente, também de gasolina, alegando, para ISSO, tratar-se da pn-
meira indústria que no gênero se instala no Estado (fls. 3 e 8). 

Da segunda vez, pediram fosse encaminhado a êste Conselho, ao 
qual fazem idêntica solicitação, o requerimento de fls. 10. 

· ESTADO DE MINAS-GERAIS 213 

Importam, a~ualmente, em 1:004$300 os impostos a que está su-
jeita a firma requerente (fls. 12-13). 

Pareceres de técnicos da Prefeitura informam que : 
. a refinaria em aprêço não é uma indústria que mereça ser classi-

fic.ada ~orno ~ova no Estado, por se referir a produto cuja matéria 
pnma e toda Importada do estrangeiro, não trazendo, por isso, vanta-
gem ~guma à_ economia estadual ou municipal (fls. 4); 

a. mst~açao .da fabrica é muito rudimentar e pobre, para purificar 
cgasOll", nao existente no país, e o querozene obtido, de baixa com-
b~stã.o, n~.o se tratando de indústria digna de favores, cuja concessão 
nao e, abas, possível, em face do disposto no art. 100 da lei municipal 
n. 329, de 10 de novembro de 1927 (fls. 14 e 20). 

. Encaminhando o processo a êste Conselho, o sr. Prefeito da Ca-
pltal, em oficio de 2 do corrente, diz subscrever as informações acima 
sumariadas. 

Passo a peça, assim relatada, ao 1.0 revisor, conselheiro Werna 
Magalhães. 

Belo-Horizonte, 7 de Fevereiro de 1934.-Abilio Machado . 

Parecer 
.o Sr . .A.bWo ~aebado-Em três requerimentos (fls. 3, 8 e 10), 

Pereira & Comp. ped1ram ao Prefeito de Belo-Horizonte e a êste Con-
selh? ísenção de impostos, por cinco anos, para uma refinaria de óleos 
destinada à fabricação de querozene e gasolina, com a alegação de 
ser essa a primeira indústria no gênero que se organiza no Estado. 

O ~dministrador da Capital encaminhou ao Conselho, para opinar 
a respeito, o processo devidamente informado. 

Não nos cabendo nenhuma função decisória, apenas sôbre os dois 
requerimentos dirigidos ao Prefeito temos que nos manifestar. 

Informam os técnicos das Diretorias da Receita e de Obras da 
Prefeitura que: 

l.o-A pretensão de Pereira & Companhia não se justifica, em 
face do art. 100 da lei municípal n. 329, de 10 de novembro de 1927 
que re:ogo~ to~as. as anteriores concedendo isenção de impostos; ' 
. 2. -A mdustria em aprêço, para beneficiamento de matéria prima 
Importada, nenhuma vantagem trará à economia do Estado ou do 
Município. 
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Por isso, sou de parecer que o Conselho opine pelo indeferime~· 
to do que requer a firma predita, tendo em vista ainda que, ~ em ma:e· 
ria de concessão de favores a quaisquer indú ;tr! ;. ~, é de boa pruden-
cia restringHos o mais possível, porque dificulta;n n livre concurrência• 
que é o que convém sempre ao consumidor. 

(Mvito bem! Muito bem !) 
-0 parecer é aprovado sem debate, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

0 Conselho opina pelo indeferimento do pedido de Pereira & 
Comp., a que se refere a peça n. 309. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, _discus: 
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem env1adas a 
Secretaria com a antecedência necessária. 

Levanta-se a sessão. 

191.a sessão ordlnaria, aos 24 de fevereiro de 1934 

PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMÁIUO-A ta-Expediente-Comunicaçoes-Voto de congratulações-Discurso 
do sr. Anibal Gontijo-Votos de pesar-Discursos dos srs. Socr~tes 
Alvim e Anibal Gontijo-A propósito do discurso do dr. Alcides Lms, 
na Associaçao Comercial-Discurso do sr. Milton Campos-Parecer 
final-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham·se presentes os senhores . M~ton Cam-
pos, Socrates Alvim, Abilio Machado, Sebastião Lima, Ohveua Andra-
de e Annibal Gontijo . 

Abre·se a sessão. 

Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior, 

Expedíente 
Sôbre a mesa nenhum expediente se encontra. 

Comunicações 
O sr. Milton Campos comunica que o sr. Julio Soares dei-

xará de comparecer álgumas sessões, por motivo de viagem a Teofilo 
Otoni. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO diz que tendo necessidade de ausen-
tar·se da Capital por um mês, deseja antecipadamenfe justificar sua au-
sência aos trabalhos do Conselho durante êsse tempo. 

O SR. SOCRATES ALVIM participa, igualmente, que o sr. Werna 
Magalhães, tendo viajado, não regressou a tempo de comparecer à pre-
sente sessão. 

O Conselho fica inteirado. 

Voto de congratu lações 

O Sr. An.nlbal Gontijo-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO-Sr. :Presidente, tendo sido nomeado 

Secretário das Finanças, o dr. Ovídio de Abreu, proponho que se lance 
em ata um voto de congratulações com. S. Excia., por motivo de sua 
posse, verificada hoje, assim como também com o digno Interventor 
Federal neste Estado, sr. dr. Benedicto Valladares Ribeiro, por ter com 
o seu clarividente espírito, escolhido para ocupar tão elevado pôsto 
um mineiro que, embora muito jovem ainda, é um perfeito conhecedor 
das nossas questões financeiras e irá dar grande lustre às funções de 
seu cargo, 

(Muito bem! Muito bem!) 
O requerimento é aprovado unani.'llemente. 

Votos de pesar 

O Sr. Soerates JUvlm- Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRA TES AL VIM -Sr. Presidente, todos os srs. conselhei-

ros já tiveram notícia do falecimento, ocorrido no Rio de Janeiro, do dr. 

.. 
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Pedro Marques de Almeida, mineiro ilustre que, desde sua mocidade, 
vinha prestando à nossa terra e especialmente ao município de Juiz de 
Fora, de onde era filho, reais e assinalados serviços 

Foi vereador à Câmara Municipal daquela c~d3de durante várias le-
gislaturas, tendo antes ocupado o cargo de promotor de justiça da mes-
ma comarca e lecionado em diversos estabelecimentos de ensino, re-
velando, no exercício de todas essas funções uma bela inteligência e 
uma aprimorada cultura, aliadas a um sentimento de elevado patrio-
tismo. 

O SR. ABILIO MACHADO -Muito bem. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Foi também emérito jurista e brilhan-

te advogado, bem como prestigioso político, tendo sido eleito, simultâ-
neamente, deputado e senador estadual. Optando pela cadeira de depu-
tado, foi escolhido por seus pares para dirigir os trabalhos da Câmara, 
durcmte a última legislatura, anterior à revolução de 1930. 

Ocupou o elevado pôsto de vice-presidente do Estado e foi pre-
feito do município de Juiz de Fora, em cuja administração mais se sa-
lientaram as suas belas qualidades, pois, acima das paixões individuais, 
soube sempre colocar o interêsse público, procurando resolver com 
acerto múltiplos e complexos problemas que ali desafiavam a sua in-
teligência e capacidade de trabalho. 

O SR. ABILIO MACHADO - Muito bem. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Ora, sr. Presidente, quem como o dr. 

Pedro Marques, somente pelo seu esfôrço' e merecimento, ascendeu a 
tão altas posições, bem merece as nossas homenagens no momento em 
que desaparece dentre os vivos. 

(Apoiados gerais). 
Requeiro, portanto, a V. Excia., consulte a Cas O'l se consente em 

que, na ata da sessão de hoje, seja consignado um voto de profundo 
pesar pelo passamento do eminente mineiro e grande brasileiro que foi 
o dr. Pedro Marques de Almeida. 

(Mui to bem ! Muito bem!) 
O Sr. Annlbal Oontijo- Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. ANNI.BAL GONTIJO - Sr. Presidente, antes de v. excia. 

submeter à discussão a proposta do sr. Socrates Alvim, peço licença 
para vir, por minha vez, requerer também a inserção em ata de um 
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voto de pesar pelo falecimento do coronel Joaquim Libanio Gomes Tei-
xeira, pai do dr. Samuel Libanio, que ocupou nesta Casa, com relêvo 
para seu nome e proveito para o Estado, uma cadeira de conselheiro, 
prestando serviços de real valia, que justamente o recomendam à con-
sideração de todos os mineiros. 

(Apoiados gerais). 
Tive a fortuna de aquí conviver com s . excia. e, por isso, a nin-

guém mais do que a mim cabe o dever de propor esta homenagem à 
memória de seu venerando pai. 

Requeiro ainda que ao dr. Samuel Libanio e à toda a família en-
lutada, sejam enviadas as nossas sinceras condolências. 

(Muito bem I Muito bem!) 
-As propostas são aprovadas unanimemente. 

A propósito do discurso do dr. Alcides Lins, na Asso-
ciação Comercial 

O Sr. Milton Campos-Antes de encerrar o expediente, de-
sejo fazer, de público, uma observação a propósito do discurso que o 
dr. Alcides Lins, ilustre Secretário das Finanças, hoje afastado dêsse 
pôsto, proferiu na Associação Comercial por ocasião da visita que fez 
a essa instituição. 

Referindo-se à situação da escrita do Tesouro do Estado, s. excia. 
disse o seguinte : 

cPara regularizar a situação decorrente dêsse fato, e dar 
baixa nesses lançamentos, o atual lnterventor dirigiu-se ao 
Conselho, pedindo autorização para abrir o necessário crédito 
adicional. 

Infelizmente essa autorização não lhe foi concedida, por-
que o Conselho, na sua alta sabedoria, contrariando a lógica 
e o bom senso, julgou que, para a Contabilidade do Tesouro 
escriturar exata e rigorosamente despesas feitas e pagas até 
31 de dezembro de 1932, seria preciso haver saldos da arre-
cadação de 1933, sôbre a previsão orçamentária~. 

Parece que s. excia. não percebeu nitidamente o pensamento do 
Conselho, que foi apenas o de aplicar uma lei federal - o Código dos 
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Interventores-- que instituiu os Conselhos Consultivos e rege a ativi-
vidade administrativa dos Estados . 

Ficou esclarecido, nos debates aquí ocorridos, que nós não pode-
mos conceder créditos especiais, sem a existência de saldos orçamen-
tários. 

Ora, a lei não faz distinção alguma quanto a essas concessões de 
créditos. E' evident~, pois, que nós, aplicadores da lei, não devemolll 
fazer uma distinção que ela não faz. 

O SR. ABILIO MACHADO- Muito bem. 
O SR. MILTON CAMPOS- De modo qu·e, se existe essa falta de 

bom senso e de lógica a que se refere o ilustre ex-titular das Finanças, 
o exagêro de amabilidade de s. excia. se deveria endereçar não a nós, 
mas ao Govêrno Federal, que elaborou a l.ei, que a pôs em execução e 
a mantém em vigor. 

Nós, não em nossa alta sabedoria, aliás inconciliável com a falta de 
lõgica e de bom senso, mas em nossa modéstia, não temos feito mais 
do que aplicar rigorosamente a lei, e se a lei está errada, o êrro não 
é nosso, e sim de quem a elaborou. 

(Apoiados gerais. Muito bem !) 
Era esta a observação que t.il'Jm a fazer. 
(Muito bem! Muito bem I) 

Apresentação, aprovação e assinatura de parecer~s 
finais 

O Sr. AbUio Maebado apresenta o seguinte 

Parecer n. 287 

Isenção de impostos solicitada para uma re finar?.~a de óleos 

(PEÇA N. 309) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, à vista do dis-
posto no art. 100 da lei municipal n. 329, de 10 de novembro de 1927, 
e das informações de técnicos da Prefeitura, resolve opinar pelo inde-
ferimento do pedido, que fazem Pereira & Companhia de isenção de 
impostos, por 5 anos, para uma refinaria de óleos destinada à fabrica-
ção de querozene e gasolina, nesta Capital. 
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Belo-Horizonte, 24 de fevereiro de 1934. - Ab'ilio Machado, re-
lator. 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer ao sr. Pre-
feito da Capital. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas à Se-
cretaria do Conselho com a antecedência necessária. 

- Levanta-se a sessão. 

192a. Sessão ordlnarla aos 27 de fevereiro de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos 
SECRETÁRIO - Sr. Socrates Alvim. 

SUI\IAIUO--Ata.- Expediente.- Sugtmda Parte.- Venda de terras devo-
lutas.- Relatorio do sr. Oliveira Andrade. -Preliminar. - Discussao.- Con-
clusão- Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os sr. Milton Campo.s, So-
crates Alvim, AbUio Machado, Sebastião Lima, Oliveira Andrade e 
Werna Magalhães, faltando, por motivo justificado, os srs. Julio Soa-
res e Annibal Gontijo. 

Abre-se a sessão. 

Ata 
Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sôbre a 

mesma reclame, é aprovada. 

Expediente 
O Sr. Seeretarlo traz ao conhecimento do Conselho o se-

guinte expediente: 
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Oficio 

Secretaria da Educação e Saúde Pública- Belo~ Horizonte, 20 
de fevereiro de 1934. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a honra de 
acusar o recebimento do oficio n°. 396, de 29 de janeiro próximo pas~ 
sado, em que V. Exda. me transmite o relatório e parecer n°. 276 do 
Conselho Consultivo, que V. Excia. tão brilhantemente preside, refe~ 
rente a minuta de decreto que, de ordem do Exmo. Sr. Interventor, su~ 
bmeti á apreciação do Conselho a proposito da supressão do cargo de 
inspetor geral da instrução pública e conseqüente criação dos cargos 
de auxiliar técnico do Secretário da Educação e Diretor da «Revista do 
Ensino •. 

Tomei no melhor aprêço as sugestões contidas no referido pare~ 
cer, vasadas no justo sentimento de economia que domina essa alta 
corporação no que diz respeito ás despesas públicas; infelizmente, porém, 
não obstante o meu sincero desejo de propôr ao Exmo·. Sr. Interven~ 
tor a medida alvitrada pelo Conselho, tive que resistir a mim mesmo, 
pelas razões que expus pessoalmente a V. Excia. e que resumo na ex~ 
posição de motivos, de que junto cópia, apresentada ao exmo. sr. Inter~ 
ventor com o decreto cuja minuta mereceu a aprovação desse egre~ 
gio Conselho. 

Apresentando a v. excia. e aos ilustres conselheiros as minhas 
melhores homenagens, conto aceitarem como inspirada tão somente 
no interêsse público a medida que propus ao exmo. sr. Interventor e 
por s. excia. decretada. 

Noradino Lima - Secretário da Educação e Saúde Pública. · 

Exposição de motivos 
Exmo. sr. Intetventor. 
Tenho a honra de submeter á consideração de v. excia. o incluso 

decreto já de ordem de v. excia. enviado por mim ao exame do Con~ 

selho Consultivo e por êste aprovado em sessão de 23 do mês pas~ 
sado. 

Como é do conhecimento de v. excía., a quem por miude expus 
as razões, todas de ordem técnica e administrativa, pelas quais se tor~ 
nam necessárias as providências contidas no aludido decreto, não foi 
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sem meditado estudo que me convenci da conveniência de se dar á 
Secretaria da Educação e Saude Pública, no que toca ao ensino, nova 
organização mais condizente com as funções cada vez mais complexas 
que lhe incumbe exercer no corpo da administração do Estado. 

De fato, o cargo de Inspetor Geral da Instrução foi por mim regu~ 
lamentado, quando de sua criação no Govêrno Antonio Carlos e por de~ 
legação do sr. dr. Francisco Campos, então Secretário do Interior. Ocu~ 

pava eu a Diretoria da Instrução Pública, que era, a um tempo, adminis~ 
trativa e técnica, e passei a exercer o novo cargo de Inspetor em que 
o de Diretor da Instrução Pública se transformou. 

Conhecendo, pois, na sua origem e nos seus antecedentes o cargo 
que fui o primeiro a ocupar e com a observação de seu exercício por 
outros inspetores durante quasi três anos de Secretaria, no pôs to que me 
foi confiado pelo saudoso Presidente Olegario Maciel e em que me en-
contro mantido pela generosa confiança de v. excia., si outra autorida-
de me faltasse, ao menos essa de uma longa experiência de direção do 
ensino em nosso Estado fortaleceria certamente em mim o dever inde~ 

clinavel de propor a v. excia. medidas, como essas, que reputo indispen~ 
sáveis á bôa marcha da administração. O Inspetor Geral da Instrução 
exerce cumulativamente com êsse cargo o de Diretor da cRevista do 
Ensino :. , percebendo globalmente por ambos 2:500$000, ou seja- ...• 
1 :500$000 pelo primeiro e 1:000$000 pelo segundo. 

O que proponho, pois, a v. excia. é menos a supressão de um 
cargo - o de Inspetor Geral da Instrução -e criação de dois outros• 
com a mesma v~rba orçamentária- o de Auxiliar Técnico do Secre~ 

tário da Educação e Saúde Pública e o de Direito r da c Revista do En~ 
no » - do que a transformação do primeiro no de Auxiliar Técnico e 
restabelecimento do de Diretor da Revista, criado pelo art. 7 da lei 916, 
de 3 de setembro de 1926 e suprimido pelo art. 1.0 da lei 940, de 30 
de setembro de 1926, mas, de fato, incorporado ao de Inspetor, com o 
acréscimo de vencimentos de 1:000$000 mensais. 

A transformação do primeiro cargo é de imperiosa necessidade já 
pela feição marcadamente, exclusivamente técnica que vai ter, já pelo 
processo de investidura, pois que só será exercido por um funcionário 
do ensino, em comissão, escolhido pelo Secretário, de vez que a êste, 
como delegado do Chefe do Govêrno, cabe a responsabilidade de diri-
girir e orientar o ensino público. 



A •Revista do Ensino", cuja parte redatorial e de colaboração nada 
custa ao Estado, terâ o seu diretor subordinado ao Corpo Técnico da 
Secretaria, de que serâ chefe nato o Auxiliar Técnico do Secretârio. 

Em que pese a clarividência e patriotismo com que o Conselho 
Consultivo colabora com o Govêrno no encaminhamento e solução de 
nossos problemas, não é possível, sr. Interventor, aceitar a sugestão que 
lhe é feita no parecer n. 276, de 23 de janeiro findo e que me foi trans~ 

mitido por ofício n. 396, de 29 do mesmo mês, no sentido de cficarem 
as funções de Diretor da «Revista do Ensino :. anexas às do Auxiliar 
Técnico do Secretário da Educação, ou às do Sub~Diretor da Secreta~ 
ria da Educação e Saúde Pública, evitado~se assim a criação do cargo 
distinto de Diretor da Revista do Ensino, com o que farâ o Estado uma 
economia anual de 12:000$000•. 

Vê~se claramente o louvavel propósito do Conselho, que é o de 
reduzir despesas, propósito que é também o de v. excia. e de seus au~ 
xiliares na administração da cousa pública. · 

Acontece, porém, que a economia sugerida não compensaria os 
prejuízos que dela adviriam para o ensino. Sinão vej ::.mos: - o que 
tenho em vista com a reorganização proposta é fixar e distribuir me~ 

H::or as atribuições dos auxiliares da administração e subordiná-las mais 
diretamente à ação d') :Jecretârio, cujas delicadas funções exigem essa 
subordinação, p:;r ser o responsâvel, perante o Chefe do Govêrno e o 
público, pela boa ou má administração do ensino. 

Ora, ao Sub-Diretor da Secretaria - cargo em que se transforma o 
do atuai Ajudante do Inspetor Geral da Instrução - competirão exclu-
sivamente, conforme o plano que submeti à esclarecida apreciação de 
v. excia., funções ligad::ts à burocracia do ensino- informações de pro~ 
cessos, despachos interlocutórios, sindicâncias, etc. - funções evident~
mente incompatíveis com as de Diretor da «Revista do Ensino ", p_ubh~ 

cação fundamentalmente técnica e em cuja direção e redação, pois que 
0 diretor é também o seu redator~chefe, se requer preparo especializa~ 
do de que nem sempre seria ;:::>rtador o sub~diretor- càrgo burocráti-
co e de promoção entre os chefes de Secção da Secretaria . 

0 Auxiliar Técnico tcrâ certamente todos os requisitos funcionais 
para a direção da •Revista :. ; mas faltar~lhe-á o tempo, porque, exerci~ 
do como deve ser o novo cargo no momento em que a reforma do en~ 
sino atinge o máximo de seu desenvolvimento, impondo dispêndio de 

energias só conhecido daqueles que labutam na Secretaria, não poderâ 
em absoluto desviar a atenção dos deveres que lhe vão ser atribuídos. 

Publicação de notâvel importância na orientação pedagógica do pro~ 
fessorado mineiro; com dia certo de ser distribuída e com outros rumos 
que lhe quero imprimir, a «Revista• precisa na sua direção de um ho-
mem de atividade e competência que se ocupe exclusivamente dela; e 
si algum tempo sobrar aos absorventes deveres do Diretor da •Revis~ 
ta•, não lhe faltarâ trabalho no Corpo Técnico, a que ficará subordi-
nado e cuja deficiência de pessoal só se justifica pela •má situação 
financeira do Estado• a que se refere judiciosamente o parecer do Con~ 
selho Consultivo, cujos ilustres membros, já agora suficientemente es, 
clar:ecidos sôbre o assunto, verificarão a impossibilidade em que me 
vejo de propor a v. excia. a adoção do que sugere aquela alta cor-
poração. 

A v. excia., sr. Interventor, apresento as homenagens do meu 
mais distinto aprêço e melhor consideração.-Noraldino Li m a, Se~ 
cretário da Educação e Saúde Pública. 

-Inteirado. 

Oficio 
Do dr. Estevão Leite de Magalhães Pinto, presidente do Instituto 

da Ordem dos Advogados, agr:adecendo a comunicação da eleição da 
Mesa diretora dos trabalhos do Conselho. 

-Idêntico despacho. 
-Não havendo pareceres finais a serem apresentados, passa~se à 

Segunda parte da ordem do dia 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 313) 

E' anunciada a discussão da peça n. 313, sendo dada a palavra 
ao sr. Oliveira Andrade que apresenta o seguinte 

Relatório 
Com o ofício n. 207-F. B., de 19 de fevereiro corrente, subme~ 

te o sr. dr. Secretário da Agricultura do Estado ao juizo dêste Con-
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selho o projeto de venda em hasta pública de quatro lotes de terras 
devolutas situados nos lugares denominados cRibeirão do Itueto •, «Cór-
rego Boa-Esperança•, «Barra do Alegre • e «Barra do Córrego Veado », 
nos municípios de Aimorés, Itanhomi e Antonio-Dias, com as áreas 
respectivamente de 1.849.750 - 4.217.250 - 1.752.250 e 2.589.750 
metros quadrados, todos já ocupados também respectivamente por An-
tonio Casagrande, Celestina Ton e filhos, Manoel Antonio de Carva-
lho e Rosaldino Avelino, como tudo consta discriminadamente da re-
lação que acompanha o mesmo ofício. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Sebastião de 
Lima, 1.0 revisor. 

Oliveira .Andrade, relator. 

Preliminar 
O Sr. Oliveira .Andrade :-0 Regulamento de Terras do Es-

tado (Decreto n. 8.201, de 31 de janeiro de 1928) em seu art. 61 , 
dispõe que a maior porção de terras a vender-se ao mesmo comprador 
poderá exceder de 500 hectares para agricultura, 4.000 p 1ra criação, e 
50 numa zona de seis quilômetros em redor das cidades, vilas e sedes 
de distrito de paz. Não se sabe e nem consta do proce ~ so, se os lotes 
de que se trata, estão o-:.1 i1ão dentro da zona dos seis quilômetros a 
que se refere a t::~tima parte qêsse artigo, razão pela qual opino preli-
minarmente que se peça informação ao Govêrno sôbre a situação dês-
ses lotes, tendo em vista a linha limítrofe da zona dos seis quilômetros 
já referida. 

Efetivamente, o processo diz que os lotes a serem vendidos se 
encontram nos lugares denominados Ribeirão do ltueto, Carrego Boa-
Esperança, Barra do Alegre e Barra do Carrego do Veado, nos distri-
tos de Resplendor, Itanhomi e Melo-Viana, mas não declara se êsses 
lugares estão aquém ou além da legua em redor de tais distritos. São 
todos lotes de mais de 100 hectares e, pelo Regulamento de Terras que 
acabo de citar, numa zona de . " ~Ís quilômetros em redor das cidades, 
vilas e distritos, a concessão não póde passar de 50 hectares. O Conse-
lho precisa, portanto, obter esclarecimentos do Govêrno afim de votar 
com perfeito conhecimento de causa. 

E' êste o meu parecer. 
(Muito bem! Muito beml) 

~'---------------------------------------------------------

Discussão 

O Br. Mllt011 Campes~Está em discussão a ptelittlihàr levan-
tada pelo sr. Relator. 

O Sr. Soerates Alvlni-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS-Tem a palavra o nobre Conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Sr. Presidente, estou de acôrdo com a 

diligêncía proposta pelo nobre relator, uma vez que não há urgência 
na deliberação do Conselho no caso de que trata a peça em discussão. 
Devo ponderar, entretanto, que, si existe no processo a declaração de 
estarem as terras situadas em zona pastoril, daí se depreende que se 
acham elas fora do limite da zona suburbana a que se refere o ilus-
trado conselheiro relator . 

O SR. OLIVEIRA Al"'DRADE-0 processo não diz se os terrenos 
em questão se acham situados em zona agrícola ou pastoril . O que 
desejo saber é se os lotes estão ou não na zona de seis quilômetros 
determinada pelo Regulamento de Terras para as concessões em redor 
das cidades, vilas e sedes de distritos de paz. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Si houve essa owissão, estou de acôr-
do com v. excia., embora convencido de que se trata de terras rurais 
e não suburbanas. A zona de 6 quilômetros em redor das cidades e 
povoações distritais é de chacaras e residências, não sendo propria-
mente rural. 

- Sem mais debate é aprovada a preliminar proposta pelo relator 
sendo, por isso, adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho, para emitir parecer sObre a peça n. 313, solicita infor-
mações ao Govêrno relativamente à situação dos lotes de terrenos a 
que a mesma peça se refere, afim de saber· se êles estão ou não loca-
lizados dentro da zona dos seis quilOmetros de que trata a última par-
te do art. 61 do Decreto n. 8.201, de 31 de janeiro de 1928. 

- Oficie-se a respeito ao sr. Secretário da Agricultura. 
7 
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Ord~m do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas à 
Secretaria com a necessária antecedê1_1cia. 

Levanta-se a sessão . 

ANO DE .1934 N. 3 -MARÇO 

ANAIS 
DO 

Conselho ConsuJUvo do f~ado de Minas-&erais 



t 

193.a Sessão ordinária, aos 3 de março de 1934 
PRESIDENTE, sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO, sr. Socrates Alvím. 

Swnárlo-Ata-Expediente-Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Abilio Machado, Oliveira Andrade, Sebastião de Uma e 
Werna Magalhães, faltando, por motivo justificado, os srs. Julio Soares 
e Annibal Gontijo. 

Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O sr. Seeretárlo traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente: 

Oficios 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas Gerais-N. 326-Sr. 

Presidente do Conselho Consultivo.-Tenho a honra de comunicar a 
V. Excia., que, em data de ante-ontem assumi a gestão da pasta das 
Finanças, que me foi confiada pelo Exmo. Sr. Interventor Federal nes-
te Estado. 

Neste ensejo, apresento a V. Excia., e aos demais membros do 
Conselho Consultivo os meus protestos de estima e elevada considera-
ç~o.-Ovidio Abreu, Secretário das Finanças. 

-Inteirado. 
Da professora Maria José Vieira, de Raul-Soares, remetendo cópia 

de um oficio que dirigiu ao sr. Secretario da Educação e Saúde Pública, 
Arquive-se. 
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Telegrama 
Do prefeito de Januária, no sentido de ser subvencionada a Escola 

Normal daquela cidade. 
-Aguarde a discussão do orçamento. . . 
Não havendo pareceres finais a serem apresentados e ~~m mate~la 

alguma a ser discutida, 0 sr . presidente designa para a prox1ma sessao 
a seguinte 

Ordem do dia 
Primeira parte-A regimental. 
Segunda parte-Discussão das peças que, devidamente relatadas e 

revistas, forem enviadas à Secretaria do Conselho com a necessária an· 
tecedência. 

Levanta-se a sessão. 

194.a sessão ordínária, aos 6 de março de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 

Sum.úrlo-Ata-Expediente-Nova distribuiçao da peça n. 314-0rdem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Julio Soares, Abilio Machado, Oliv~ira Andrade, Werna 
Magalhães e Sebastião Uma, faltando, por motivo justificado, o sr. 
Annibal Gontijo. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

d Sem Observaço- es, a ata da sessão anterior. E' lida e aprova a, 

. Expediente 
o sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente: 
Oficio 

Palácio da Presidência do Estado de Minas-Gerais-Belo-Horizon-
-Em 2 de março de 1934.-Senhor Presidente do Conselho Con-

::ltivo.-Tenho o prazer de acusar o recebimento do ofício n. 408, de 6 
do corrente, com o qual V. Excia. se dignou enviar-me a peça n. 308, 
de autoria do Senhor Conselheiro Oliveira Andrade, acompanhado do 
relatório e parecer n. 284. 

ESTADO DE MINAS~s 231 

Agradecendo-lhe a gentileza da remessa e as sugestões feitas ao 
govêrno pelo ilustre membro do Conselho Consultivo, reitero a V. 
Excia. meus protestos de elevado aprêço e distinta consideração. 

O interventor federal.-B enedicto Valladares Ribeiro. 
Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, Presidente do Conselho Con-

sultivo-Capital. 
Inteirado. 

Oficio 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais-Belo Hori-

zonte-5-março-934-N. 336. 
Exrno. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas· 

Gerais.-Tendo tido conhecimento atravês do cMinas Gerais • de 1.0 do 
mês corrente, de ter sido lançado em ata desse Conselho, por proposta 
do Conselheiro Annibal Gontijo, um voto de congratulações a minha 
pessoa, por motivo de minha investidura no cargo de Secretário das Fi-
nanças dêste Estado, venho trazer a V. E"l{cia. e aos dignos membros 
dêsse Conselho os meus sinceros agradecimeutos. 

Tudo hei de fazer no sentido de me tornar digno da confiança des-
se Conselho, para o que espero merecer o seu valioso concurso. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Excia: os meus protestos 
de estima e elevado apreço.-Ovidio Xavier de Abreu, Secretário das 
Finanças. 

-Inteirado. 

Oficio 
Doação de terreno ao A rcebispado de Belo-Horúonte 

(PEÇA N. 314) 

Prefeitura de Belo-Horizonte. - Belo-Horizonte, 5 de mar o de 
1934. - N. 10. · 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Con-
sultivo. - Em nome do sr. Prefeito, tenho a honra de passar ás mãos 
de V. Excia., afim de ser submetido à deliberação dêsse ilustre Con-
selho, o incluso processo no qual se pede doação de terreno ao Ar-
cebispado de Belo-Horizonte, para construção da Igreja de Santa-
Rita. 
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S. Excia. o Sr. Prefeito manifesta~se favorável à doação solicitada, 
por se tratar de área de terreno pequena e relativamente de pouco 
valor, e destinar~se a mesma a monumento religioso para os habitao~ 
tes do bairro do Mendonça. 

Sirvo~me do ensejo para reiterar a V. Excia. protestos de estima 
e consideração. -João Lucio Brandão, secretário. 

Requerimento que acompanha o oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Prefeito da Capital. -As abaixo~assinadas vêm pe~ 

dir a V. Excia. a doação ao Arcebispado de Belo~Horizonte, dos lotes 
números 18, 19 e 20 do quarteirão 8, da 2.a secção suburbana, para " 
nêles ser construída a igreja de Santa-Rita, de acôrdo com entendi~ 
mento verbal que tiveram com V. Excia. e o Exmo. Sr. Interventor Fe~ 

deral. 
Nestes têrmos, 

P. deferimento. 
Belo~Horízonte, 15 de fevereiro de 1934.- Adalgisa Gomes, Le~ 

ticia Naves Campos. 

-O processo passa a constituir a peça n. 314, distribuída aos 
srs. Julio Soares, Werna Magalhães e Sebastião de Lima, respectiva~ 

mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Serviço telefônico da cidade do Prata 

{PEÇA N. 272) 

Gabinête do Advogado Geral do Estado.- Belo~Horizonte, 5 de 
março de 1934. - N. 66. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estaçlo.- Tenho 
o prazer de passar às mãos de V. Excia. o meu parecer sôbre o re~ 
curso interposto contra o ato da Prefeitura de Prata, que decretou a ca~ 
ducidade do contrato para exploração do serviço telefônico daquela ci~ 

dade, acompanhado do processo referente ao assunto. 
Nêste ensejo, renovo a V. Excia. os meus protestos de distinto aprê~ 

ço. - Orozimbo Nonato da S ilva, Advogado Geral do Estado. · 
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GABIN~TE DO ADVOGADO GERAL DO ESTADO 

Parecer 

O Egrégio Conselho Consultivo remeteu a êste Gabinête a peça 
n. 272 referente à caducidade do contrato para exploração do serviço 
telefônico da cidade do Prata. 

Contra o ato da Prefeitura que decretou aquela caducidade houve 
recurso em tempo hábil e, para resolvê~lo, foi pedido parecer do Conse-
lho, o qual, por seu turno, quer o parecer do Advogado Geral do Es~ 
ta do. 

§ 
A Prefeitura fundamenta ó ato recorrido em que, na concessão, se 

estipulou cláusula rescisória, que afirma estar verificada, por infrações 
contratuais reiteradas do concessionário e em que obteve depois de pro-
duzir prova bastantíssima, autorização do Conselho Consultivo e do Chefe 
do Govêrno Provisório para a caducidade, que decretou. O recorrido 
afirma que não era caso de se decretar a caducidade, que teve seus 
serviços embaraçados por motivos de fôrça maior; que não está ina~ 
dimplente e, se isso ocorresse, teria a seu prol a ezcep tio non adim~ 

pleti cont1·actus, pois a Prefeitura tem descumprido cláusulas do con~ 
trato; que, por motivo de sucessão causa~mortis, a concessão pertence 
hoje, também, a menores (razão que desmerece, de plano, qualquer 
exame, por serem as concessões feitas intuitu personae) e que a au~ 
torização do Chefe do Govêrno Provisório estava subordinada, literal~ 

mente, a que se desse ensejo- o que não ocorreu -de ampla defesa ao 
recorrente. 

§ 
A meu ver, surgem duas questões que demandam solução : 
La) E' lícito ao Poder Público, relegando as vias judiciais, decre-

tar, ez~própria autoridade, a caducidade dos contratos, que celebra? 
2.a) Sendo afirmativa a resposta, a caducidade, i n specie, se deu 

dentro dos têrmos· contratuais e da autorização governamental? 
§ 

No período anti-revolucionário, existindo cláusula expressa nêsse 
sentido, era lícito ao poder municipal decretar a caducidade de suas 
concessões, mesmo celebradas em contrato. 
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E mesmo sem essa cláusula, e em caso de incapacidade do con-
cessionário, era opinião de Lafayette que podia o concedente 

«declarar a concessão em comisso (en dechance ... ) 
(in Rev. For., vol. VI, pag. 359). 

A lição do sumo jurista pátrio não era singular. 
A concessão se caracteriza pela sub-rogação no exercício de um 

serviço público (Masagão, Natureza Jur. da Concessão, nota 7, pag. 15) 
e, mesmo que assuma a natureza formal de contrato, o seu «Conteúdo 
é sempre de direito público • . 

(Recaredo de Velasco, EI acto administrativo, 1929, pag. 128). 
E a natureza do serviço público não pode deixar de se refletir no 

contrato de concessão celebrado para •a instituição de um serviço pú-
blico ». 

Magalhães Colaço: 
« ... nem teórica nem pràticamente pode admitir-se que o ato de con-

cessão tenha pretendido fixar como invariáveis as condições de funcio-
namento do serviço•. 

(Concessões, pag. 102). 
A extensão d~ direito de . modificar, alterar ou revogar as condições 

da concessão é apreciada diversamente conforme o ponto de vista que 
se tome no estudo da «natureza jurídica da concessão,., vce acta qumtJ- , 

- tio não é preciso explanar ao Conselho, onde têm assento juristas de 
copiosa lição. 

Aceito, por exemplo, o ensino de Seiler e de H. Zacharire, a con-
clusão é de ser lícito ao poder concedente modificar, restringir ou re-
vogar, a seu nuto, as condições da concessão. 

•Alguns declaram, pura e simplesmente, que o ato de con-
cessão decorre da soberania, e, pois, não gera, para o con-
cessionário, direitos de _qualquer espécie. 

O Estado poderia, conseqüentemente, a qualquer tempo, 
modificar, por ato próprio, as condições da concessão, res-
tringi-la ou revogá-la. · 

Ao concessionário nada seria lícito reclamar, nerp mesmo 
indenização, porque o Estado teria agido no exercício qe um 
direito: qui jure suo utitur neminem laedit. 
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E' a opinião de Seiler {Rechtile che Natur, pag. 24) e de 
H. Zacharire (Deut St. u. Bemd, § 164, nota 5, § 165 e § 
196, III)•. 

(Mario Masagão, liv. çit., 1933, pag. 35-e nota 13). 
Não é preciso, entretanto, consagrar o extremismo dessas opiniões, 

tão distantes, por exemplo, da de Alcalá Zamora para quem os modêlos 
dos contratos da administração «permanecem nas ideias mestras e nas 
realidades seculares do direito civil • (La coricession, pag. 3); da de Ruy 
(Privilégios Exclusivos); da de Bielsa; da de Dillon {Mun. Corp., II, ns. 
827, 829); da de G. Jéze (princ., 1913, pag. 420) para reconhecer que, 
em casos especiais e excepcionais, de patente incapacidade do conces-
sionário, de manifesta e evidente utilidade pública, e mesmo em falta 
de pacto comissório exp~esso, é lícito decretar-se a caducidade das con-
cessões, salvo o direito da parte lesada de recorrer ao poder judi-
ciário. 

A ressalva do recurso ao poder judiciário é um imperativo de jus-
tiça, pois ainda que se considere a concessão •contrato sui generis ", 
contrato de direito público, ato administrativo unilateral, é certo que dêle 
decorrem conseqüências bilaterais. 

Recaredo de V e lasco : 
cOe acuerdo con estas ultimas indicaciones ... podemos citar 

como casos de atos que tienen consecuencias bilaterales... las 
concéssiones para ejecucion de obras publicas y realización 
de servicios, etc. • . 

(Iiv. cit., 1929, pag. 128). 
O asserto de que, em casos de notória utilidade pública e eviden-

te descumprimento de obrigações do coneessionário, pode se decretar, 
extra- judicialmente, a caducidade do contrato respectivo, tem o apôio 
de autoridades mestres. 

Entre nós, e, entre outros, foi assunto versado- e com a mes-
ma limpidez e proficiência de sempre, por Mendes Pimentel -que chegou 
àquela conclusão, no pressuposto de lei reguladora de concessão de 
privilegio, in verbis: 

" . . . a feição contratual não apaga a origem e o escopo 
institucional da concessão, a qual só pode emanar do órgão 
do poder público para um fim de utilidade geral . . . as rela-
ções jurídicas entre concedente e concessionário não se pau-
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tam exclusivamente pelas regras de direito privado, mas que 
a par destas, intervêm decisivamente as injunções do bem 
geral, razão única da delegação do poder pela administração 
ao particular» 

Ainda que não expressa no contrato ou na lei, é admis-
sivel a revogação, uma vez que a concessão feita tenha por 
tal maneira mudado que seja uma medida verdadeiramente 
de ordem pública a sua resolução por ato autoritativo. Eis 
como de Angelis, partidário da teoria concessão-contrato, jus-
tustifica a r_evogação administrativa: cll suo fundamento giu-
ridico, pur avendo per ponto di partenza lo stesso della sclassi-
ficazione, si allarga ai principuo generale che ogni concessio-
ne d eve esse'r compatibile con lo consenta. 

Questo instituto non contradicce alia natura delle conces-
cione, siano esse concessioni contratti, siano concessioni-Ii-
cenze. 

Non alie prime, perché il contato che si innesta all' atto 
amministrativo di concessioni ha vita condizionata alia sussis-
tenza di questo atto per quanto se referir se alia sua nascita 
ed alia sua estinzione; ha vita ã.utonoma, invece per quanta 
riguarda le claus9Ie contratuali di contenuto patrimoniale.» 

{Rev. For. x'xxv, 10) 
E o eminente professor ainda traz à colação em abono de seu pa-

recer, a opinião de Gogliolo, a de Scialoja, a de Hauriou, a de D'Alessis 
e a de Cammeo, advertindo que não se trata de revocabilidade arbitrária, 
que se exercite ad nutum, mas, ao revés, sujeito a censura judicial e 
que tem como conseqüência a indenização do concessionário {Rev. 
For. vol. cit, pags. 9-10). 

Não se pode, entretanto, ocultar que aquela faculdade deve ser 
exercida com a maior circunspeção, não só porque pode acarretar con-
seqüências de indenjzação, às vezes, vultosa, como ainda porque não 
se trata de doutrina que reúna unanimidade de sufrágios, repelindo-a 
muitos como iníqua e violenta. 

Carré de Malberg : 
Dans I e systéme moderne de "L' État de droit», l'État ne 

saurait, à la fois et dans le même afaire, se prevaloir de sa 

f c:;" 
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qualité de contractant, pour e:xiger de la partie, qui a traiU~ 
avec Iui l'execution integrale du contrat, et se prevaloir de sa 
puissance souveraine pour meconnaitre envers cette même par-
tie Ies clausules contenues dans le contrat. 

Cela serait inadmissible, ne fut-ce que pour ce motif, que 
l' on ne comprendrait pas que l'État, apres avo ir commencé par 
determiner, par Ia voie bilaterale d'un acord mutuel, Ies obli-
gations de son contractant, devienne maitre ensuite d'étendre 
indefiniment ces obligations par la voie unilaterale de la de-
gilstion. 

(Contribuition á la theorie generale de l'État, I, pag. 219). 
De resto, no caso da consulta, as dificuldades em tomo da tese da 

revogabilidade administrativa da concessão desaparecem, porque, no 
contrato, ha clausula expressa, que a autoriza, in verbis: 

«A inobservância por parte do concessionário de qualquer 
das clausulas do . . . . contrato o sujeitará à multa de cem 
mil reis, que será elevada ao dobro nas reincidências, e deter-
minará a caducidade do privileg1·o depois de verif icada 
a terceira falta ». 

(Ciaus. 12a.) 

E a Prefeitura alega que, apesar de não haver imposto multas ao 
concessionário (o que era faculdade e não uma obrigação), êle infringiu, 
e por mais de três vezes, o contrato, justificando-se dest'arte dentro do 
próprio contrato, a caducidade decretada. 

Ora, é corrente que a cláusula contratual que autoriza a decreta-
ção administrativ...1 da caducidade «está de acõrdo com o direito civil 
e não constitui violação de regra de direito público ». 

(V. Rev. For. vols. XIV, pags. 33 e 348, XVill, pag. 321: XXVI, 
pag. 494, XXXV, pags: 535 e seguintes). 

É que, então, existe pacto comissório, e expresso e o seu efeito é 
a resolução pleno ju,re do contrato, independente de pronunciação ju-
dicial, afastada, no caso, pelo _próprio texto do contrato {Giorgi Obblig. 
vol. IV, n. 209; Laurent, Príncipes, 27, 157 a 159), sendo de notar-se 
que muHos autores, para a conseqüência tirada, apenas exigem o pacto 
comissório expresso {Aubry et Rau, Mazzoni Demolombe e outros, in 
Giorgi, op. cit., loc. cit., 

Ha, porém, a se resolver a outra questão. 
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É que no regime revolucionário, não é dado ao Prefeito recindir ou 
declarar caducidade de qualquer contrato ou concessão "sem previa e 
expressa autorização do Govêrno Provisório ,. art. 11 do Dec. 20.348, 
de 29 de agôsto de 1931). 

O Chefe do Govêrno Provisório autorizou a decretação da caduci-
dade, mas desde que se desse à interessada ampla oportunidade de 
defesa ». (fls. 160). 

E eu entendo, data-venia, que essa oportunidade, que a autoriza-
ção do Chefe do Govêrno Provisório ampliou, não foi oferecida à inte-
ressada. 

É certo que esta teve conhecimento das providências que antece-
deram à decretação da caducidade. 

Mas não oficialmente e, demais disso, não se póde dizer se lhe ou-
íorgasse «ampla oportunidade de defesa". 

A autorização do Chefe do Govêrno Provisório foi condicionada à 
amplitude de defesa da interessada que, entretanto, nem siquer foi no-
tificada ou interpelada, mesmo extra-judicialmente, para a defesa que 
a autorização lhe garantia e em largos limites. 

Houve, pois, exorbitância na decretação da caducidade e, por êsse 
motivo, data-venia, opino pelo provimento do recurso, devendo a Prefei-
tura iniciar desde logo ação judicial para a recisão do contrato. 

Mesmo porque a Empresa alega caso fortuito e levanta a excepUo 
inadiplenti contractus. 

A solução indicada, além de frisar com a autorização do Chefe do 
Govêrno Provisório, evita a decretação administrativa de caducidade, 
que deve ser excepcional e que não tôa com as nossas tradições admi-
nistrativas e jurídicas. 

E' o meu parecer sub-censura.- Orosimbo N onato da Silvct, 
Advogado Geral do Estado. 

-Junte-se à peça ·n. 272. 
Nova distribuição 

(PEÇA N. 272) 
O Sr. Presidente diz que está sôbre a mesa, acompanhado de 

parecer do sr. Advogado Geral do Estado, a peça n. 272, relativa à res-
cisão do contrato para exploração do serviço telefônico da cidade do 
Prata, peça que havia sido antes distribulda aos srs. Loreto d.e Abreu, 
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Socrates Alvim e Israel Pinheiro, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 re-
visores. 

Como, porém, tivessem resignado suas funções no Conselho Con-
sultivo' os srs. Loreto de Abreu e Israel Pinheiro, passará o sr. Socra-
tes Alvim a relatar a mesma peça, da qual serão, respectivamente, 1.0 

e 2 o revisores os srs. Oliveira Andrade e Milton Campos. 
Não havendo pareceres finais a serem apresentados e nem matéria 

alguma a ser discutida, o sr. Presidente designa para a próxima sessão 
a seguinte 

Ordem do dia 
PRIMEIRA PARTE- A regimental. 
SEGUNDA PARTE -Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas à Secretaria do Conselho com a ne-
cessária antecedência. 

Levanta-se a sessão 

195.a sessão ordinária, aos 10 de março de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUtUAIHO:-Ata-Expediente-2.a parte-Caixa Rodoviária-Relatório e parecer 
do sr . Wema Magalhaes-Discussao. -Emendas do sr. Socrates AI-
vim-Adiamento-Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Abilio Machado, Julio Soares, Werna Magalhães, Sebas, 
tião Lima e Oliveira Andrade, faltando com causa participada o sr. 
Annibal Gontijo. 

-Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O sr. Seeretãrlo traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente : 
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Ofício 
Venda de~ terras devolutas 

(PEÇA N. 315) 
Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 

-Belo-Horizonte, 5 de fevereiro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-

Gerais.-Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Es-
tado mediu com o intuito de vendê-las em hasta pública. 

Vedando, entretanto. a letra e do art. 10 do decreto número 20.348, 
de 29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, 
sem prévia autorização do Conselho Consultivo, venho solicitar dêsse 
Conselho aquela autorização, antes de levá-los a hasta pública. 

Os lotes ocupados por Francisco Gomes de Oliveira e Inacio Ba-
tsita da Mota, no município de Teófilo-Otoni, estão situados em zona 
pastoril e, por isso, as suas áreas não excedem à maxima para cria-
ção de que trata o art . . 61 do decreto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. meus protes-
tos de elevada estima e distinta consideração. - Israel Pinheiro, Se-
cretário da Agricultura. 

Relação que acompanha o ofício supra 
SECRETARIA DA AGRICULTURA 

DIRETORIA GERAL 
Inspetoria de Coneessões e Flsealização de Contratos 

Relação dos terrenos devolutos a que se refere o ofício n. 262, expedido ao 
Conselho Consultivo em: 5 de Fevereiro de 1934. 

Nomes dos o cu- Lugar Distrito I Município Área 
pantes 

Manoel Gomes dos 
Santos e outs . . . Corg. da Alegria Vermelho Raul-Soares 2.164 . 250,00m2 

José Fernandes Ga- Velho 
briel ........ Corg. do Cascalho Resplendor Aimorés 1 . 349. 000,00m2 

Eduardo Iglezia 
Gomes ......... .. Corg. do Alegre Resplendor Aimorés 1 . 045. 000,00m2 

Franco Gomes de 
Oliveira Junior .. Jacupemba Teófilo Otoni Teófilo Otoni 1 O. 000. 000,00m2 

In a cio Batista da 
Mota .... . ... . .. Jacupemba Teófilo Otoni Teófilo Otoni 10.000. 000,00m2 

Inspetoria de Concesões e Fiscalização de Contratos, 22 de fevereiro de 1934. 
Benjamin Ferreira, 2.0 oficial. - Visto, Vinicio Batista de Araujo, chefe.-Visto, 
Washingon W. do Nascimento, inspetor . · 
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- O processo passa a constituir a peça n. 315, destribuida aos 
srs. Socrates Alvim, Werna Magalhães e Abilio Machado, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Não havendo pareceres finais a serem apresentados, passa-se à 

Segunda parte da ordem do dia 
Criação da "Caixa Rodoviária" 

(PEÇA N. 312) 
E' apunciada a discussão da peça n. 312, sendo dada a palavra 

ao sr. Werna Magalhães, que procede à leitura do seguinte: 

Relatório 
O sr. Secretário da Agriculutra, devolve ao Conselho, o projeto de 

instituição d_o Fundo Rodoviário, sob a nova denominação de "Caixa 
Rodoviária", depois de cuidadosamente estudado e modificado pelos té-
cnicos do Departamento de Viação. 

O novo projeto aproveita, em suas linhas gerais, as sugestões apre-
sentadas ao Govêrno, por êste próprio Conselho, quando em julho de 
1933, teve ocasião de examinar o primitivo plano, organizado pelo an-
tigo Secretário, sr. Ribeiro Junqueira. Por tratar-se de serviço público 
de grande interêsse e considerando o rodoviarismo como um dos princípios 
econômicos do Estado, o Conselho julgou acertado, não se pronunciar 
desde logo de modo definitivo, em virtude de algumas divergências oco-
rridas, resolvendo que o processo voltasse ao Govêrno, acompanhado de 
todas as sugestões que recebera, quando em debate, em várias sessões 
e que, possivelmente refundido, fôsse de novo submetido à sua apreci-
ação. Foi exatamente, o que aconteceu: o sr. Secretário da Agricultura, 
mandando rever o processo e proceder a novo est-udo sôbre a matéria, 
dirige-se aó Conselho, em oficio da 16 do corrente, apresentando a mi-
nuta de diversos decreto, cdando a Caixa Rodoviária do Estado, cujos 
elementos constitutivos, são os que se seguem: 

a) Taxa rodoviária: 
Em cada conhecimento de arrecadação de impostos ou qualquer 

outra contribuição, depósito, etc . , será cobrada, sôbre o valor total do 
mesmo, a taxa de 2 or com o mínimo de 300 réis. 

Essa taxa não incidirá sôbre ~as contribuições institui das pelo decre-
to que cria a C. Rodoviária. 
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b) Taxa de valorisação de terrenos: 
Sôbre os terrenos beneficiados pelas estradas de rodagem estaduais, 

à razão de um décimo por cento, para os terrenos situados em di!>trito 
municipal cuja sede for servida por estrada de rodagem estadual e de 
meio décimo por cento, para os terrenos nas mesmas condições mas 
sem que a estrada vá ter à sua sede. 

O cálculo de contribuição, será feito tomando-se por base o lança-
mento para o imposto territorial com os mínimos respectivos de 50 réis e 
25 réis por hectares. 

Serão consideradas estradas de rodagem estaduais as construídas, 
conservadas, subvencionadas ou que receberem quaisquer auxílios do 
Estado. 

c) T axas de obras novas: 
Contribuição provisória das propriedades territoriais situadas em 

distritos municipais a serem servidos por novas estradas, e das indús-
triais e pofissões exercidas nas localidades por elas atravessadas. 

Taxa de dois décimos por cento, nos quatro primeiros anos, a con-
tar-se do exercício imediato ao do início da construção, sôbre as pro-
priedades territori.ais situadas em distritos, cujas sedes forem servidas 
pelo nova estrada, e de um décimo por cento quando a estrada não 
passar pela respectiva sede distrital. 

O cálculo da taxa será feito tomando-se por base o lançamento 
para imposto territorial com os mínimos respectivos de 100 réis e 50 
réis por hectare. 

Taxa adicional de vinte por cento, sôbre o imposto de indústria 
e profissão nas localidades a serem servidas pela nova estrada, duran-
te o período de 4 anos, a contar-se do exercício imediato ao do início da 
construção. 

A partir do 5.0 ano, as propriedades territoriais ficarão sujeitas, so-
mente, às taxas de valorização de terreno. 

d) Taxa de matricula de automoveis e tributação de gasolina, 
de acôrdo com o Regulamento baixado com o decreto n. 9.840, de 26 
de janeiro de 1931. 

e) Taxa de licença de circulação: 
Sôbre veículos automotores, de tração animal e de reboque, que 

transitarem nas estradas de rodagem do Estado. 
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As taxas serão cobradas de acôrdo com a tabela anexa all proces-; 
so, cujos limites são os seguintes : 

Veiculas de tração animal para passageiros 
de 25$000 a 40$000, segundo o número de rodas e a qualidade dos 

aros, de borracha ou madeira. 

Velculos de tração animal para cargas 
de 30$000 a 40$000, segundo o número de rodas, dispondo de mo-

las ou não. A taxa será acrescida de 5$000 por animal de tração. 

Veiculas de tração mecânica- Autos para passageiros 
de 41$000 a 160$000, respectivamente, para automoveis de 25 ca-

valos de fôrça a 60. 
Para motocicletas, 25$000. 
Para auto moveis de carga: 
Com rodas pneumáticas de 50$000 a 170$000, respectivamente para 

1 1/2 toneladas até 6. 
Com rodas macissas, de 60$000 a 220$000, correspondendo de 

1 112 até 6 toneladas. 
Para mais de 6 toneladas 170$000 e 220$000 segundo a qualidade 

das rodas. 
Carros de reboque, 85$000 e 110$000. 
Tratores-200$000 e 300$000. 
Para ambos os tipos, segundo as rodas sejam pneumáticas ou ma-

cissas. 
Para auto··ônibus-Além da taxa correspondente à sua tonelagem, 

como veículos de carga, pagarão por p&ssageiro de lotação 5$000. 
f) Auxílios do Govêrno Federal ou subvenção expressa em lei n. 

12.296, de 26 de março de 1918. 
g) Dotações especiais com que o Estado resolva reforçar a Caixa, 

para o serviço de construções espec1rus. 
h) Rendas extraordinárias e multas provenientes de infrações do 

Regulamento de Estradas. 
i) Quaisquer outros impostos ou taxas que venham a ser criados 

sôbre transportes rodoviários. 
Terminam aqui os elementos da C. Rodoviária. 
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Sôbre a arrecadação e outras disposições, o projeto estabelece o 
seguinte: 

Art. 3.0 A arrecadação e lançamento das taxas previstas, será sem-
pre feita pela Secretaria das Finanças e escriturada, separadamente, em 
livros próprios, devendo a importância arrecadada ser enviada, direta-
mente, à Contadoria do Departamento de Viação ou depositada em 
Banco por êle determinado, até o día 10 de cada mês. 

§ 1.0
- A verba recolhida será depositada em Bancos, mediante 

juros convencionados, ficando em caixa, na Contadoria, apenas o nu-
merário necessário para as despesas de pronto pagamento, feitas as 
demais por meio de cheques, que devem ser assinados pelo Superin-
tendente do Departamento de Viação e pelo chefe da Contadoria do 
mesmo ou por seus substitutos em exercício. 

§ 2.0 
- A verba arrecadada será despendida exclusivamente nos 

serviços de estradas de rodagem e suas obras de arte, de acôrdo com 
0 orçamento anual, previamente organizado pelo Departamento de Via-
ção e aprovado pelo Secretário da Agricultura. 

Art. 4.0 No Regulamento que a Secretaria da Agricultura expedir, 
serão determinados os detalhes para cobrança e recolhimento das con-
tribuições destinadas á C. Rodoviária. 

Art. 5. o O departamento de Viação poderá auxiliar pela C. R. as 
construções de estradas empreendidas pelos municípios, desde que es-
tes tenham instituído a Caixa Rodoviária Municípal nos moldes da Es-
tadual e sejam as óbras projetadas e executadas sob a orientação e con-
trole do Departamento de Viação. 

Art. 6.0 Dentro de cada exercício e mediante autorização do Secre-
tário da Agricultura, poderá o Departamento de Viação, fazer as opera-
ções de crédito que forem necessárias á manutenção dos serviços até 
o limite de 70°/0 da previsão orçamentária. 

Finalmente, apenso ao projeto, a Secretaria faz figurar um quadro 
da receita provavel da Caixa Rodoviária com a seguinte discrimina-
ção. 

1 Taxa Rodoviária . ...... ....... .••••....... .... ... 
2 Taxas de valorizaçao de terrenos .............. . 
3 Taxa de matricula de automov..eis, etc., de acõrdo 
com o decreto 9.840, de 26 de janeiro de 1931 e suas 
modificações em vigor ........ . . ............... . . . . 

1.652:800$000 
400:000$000 

612:000$000 
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4 Taxa de Licença de circulaçao . . . . .......... . .. . 
5 Rendas Extraordinárias, multas, etc . . ..... . . ... . 
Total . ..... . ...... ..... . ....................... . 

300:000$000 
100:000$000 

3.064:800$000 
E chama a atenção do Conselho para a nota abaixo: 
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Para sustentar os serviços existentes, não se prescinde ainda da 
contribuição do Estado· em consignação orçamentária, que deverão ser• 
pelo menos de 3.750 contos, pois as despesas do Departamento com 
as estradas e pontes estão orçadas em 6.823:550$000. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Socrates AI-
vim, primeiro revisor. 

Em 19 de fevereiro de 1934.-Werna de Magalhães, relator. 
Em tempo: Sôbre a taxa de licença de circulação para veículos, ba 

a acrescentar o seguinte: 
Os veículos de outros Estados que permanecerem até oito dias em 

qualquer ponto do Estado e até trinta dias nas estâncias hidro-mineirais, 
ficam isentos da taxa de circulação. 

Esses veículos, porém, como os de municípios mineiros, não ser-
vidos por estradas estaduais, poderão nelas transitar livremente, pagan-
do a metade das taxas da tabela. 

Em 19-2-1934.- Werna Magalhães. 

Parecer 

O Sr. Werna Magalhães:-Ao tratar da matéria que .constitue 
o presente processo, já tive ocasião, quando submetido o primitivo pla-
no á apreciêção do Conselho, de manifestar-me sôbre a necessidade de 
um sistema de realizações rodoviárias, mesmo que, sob a dependência 
de um fundo especializado, no caso de faiharem os recursos da receita 
geral. 

O Govêrno do Estado não se tem descurado do assunto de vital 
interesse para Mina~. Mas, se de um lado reconhece que os trabalhos 
não devem se interromper, para que não resulte um obstaculo á ex-
pansão econômica do Estado, encontra, de outro lado, dificuldade de 
meios para atender ao constante financiamento desde que os recursos 
orçamentários não permitam dotações á altura dos trabalhos. Seguin-
do o exemplo de outras nações e mesmo de Estados da União, apela 
para os recursos próprios, mediante taxas expeciais, no sentido de 
prosseguir, ainda que, com moderação, o plano das execuções. Mesmo 
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assim, não estaria resolvida a dificuldade; seria ainda necessário, para 
a instituição do fundo especial, encontrar uma formula tal que, sem sa· 
crificar a coletividade e se afastar do que seja justo e equitativo, vi-
esse oferecer os meios de levar a efeito aquêle propósito, não causan-
do ao público a impressão de desanimo em face dos novos encargos 

a que ficaria sujeito. . 
O projéto que nos é apresentado, a meu vêr com algumas restn-

ções de que me ocuparei, preenche, em suas linhas gerais, as finalida-
des a que acabo de referir-me. Sem sobrecarregar o povo, estabele-
cendo contribuições dentro ainda, de suas possibilidades, livre de exa-
geros, dispondo. de uma distribuição de taxas sob um critério equita~
vo, isto é, de uma contribuição ascendênte mas sempre razoável, VI· 

sando desde a sociedade em geral, até as classes mais beneficiadas, o 
projéto, não resolve, de pronto, o problema rodoviário, o qual exigiria 
fartos recursos para a formação de uma rêde de estradas à altura das 
necessidades do povo ; mas, vem amparar um capital já invertido em 
trabalhos dessa natureza que não se póde perder e, ao mesmo tempo, 
permite, ainda que, menos intensa, a abertura de novas artérias que 
virão reforçar o patrimônio rodoviário. 

Como vimos, pelo relatório, são diversas as fontes para a institui-
ção da caixa-Rodoviária. 

Parecem-me justas' e cabíveis as taxas lembradas 
A primeira «Rodoviária», de contribuição geral, incidindo sôbre os 

conhecimentos de arrecadação e cujo produto será orçado em 1.650 
comas não póde ser recebida pelo público como encargo oneroso, tão 
escass~ é 0 rendimento em face do elevado número de contribuintes· 
Indiretamente, são todos beneficiados com a abertura de estradas que, 
facilitando os transportes e tornando rapidas as comunicações, melho· 
ram as condições econômicas dos centros de população. 

A segunda taxa, de "Valorização ~e terrênos " á razão de O, 1 e 
o,o5o 1 o sõb~e o valor das terras, situadas em distritos servídos pores-
tradas, não póde ser menor, corresponde por conto de réis de terra, a 

1$000 e $500. 
Conforme informa a Secretaria, a receita está calculada em 400 

contos, atualmente, quando existem em trafego, para mais de 5.000 
kms. de estradas estaduais conservadas. A contribuição está aquem 
dos beneficios recebidos. As estradas vicinais que já existem, cruzan-
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do-se em todos os distritos atravessados pelas rodovias estaduais, mos-
tram-nos o empenho, a boa vontade que hâ dos proprietários margi-
nais em se ligarem à estrada tronco, não poupando despesas para 
conseguirem melhoramento de tanta utilidade em todos os sentidos . 
Não poderá provocar oposição, da parte dos beneficiados êste tributo . 
O mesmo não digo, entretanto, sôbre o minimo de 50 e 25 réis por 
hectare, previsto pelo projéto. Estes limites, como taxas de O, 1 e 
0,05° I o• equivalem a 50$000 como valor mínimo de um hectare ou 
para o alqueire geométrico, unidade ordinariamente adotada no interior, 
o de 242$000. Tratando-se de terras de cultura, está mtrlto bem mas 
em zonas de campos e cerrados onde as terras são desvalorizadas , 
mesmo que recebam o benefício da estrada, não subirão em preço, ao 
nivel da taxa mínima exigida. 

Penso que a fixação dos limites, correspondendo ao valor m1rumo 
do hectare em 30$000, o que resulta 30 réis e 15 réis para os dois ca-
sos, fica razoável. E para evitar o recebimento de parcelas diminutas, de 
proprietários de pequenas áreas, o pagamento da taxa nunca será in-
ferior a 1$000. 

A terceira taxa cObras Novas» de 0,2 e 0,1 °10 ao dôbro da de cvalo-
rização». A aplicação da taxa, diz a comissão que elaborou o projeto• 
será um meio de facilitar a construção de estradas onde são mais ne-
cessárias, poias as municipalidades e os interessados as reclamarão, cer-
tamente, sem embargo do novo e justo tributo que a construção lhes 
trará temporàriamente, ao passo que as localidades menos necessitadas 
preferirão adiar a construção para se libertarem dos ônus correspon: 
dentes. Ora, para servir a localidades prósperas que reclamariam a 
censtruQão, o traçado poderá ser forçado a passar por outras de me· 
nos recursos e sujeitas ao mesmo ônus. Julgaria acertado um aumento 
á taxa de valorização pois a vida econômica do distrito, sempre me-
lhora com a execução das obras, mas que a taxa não fôsse além de 
0,15 e 0,075 °lo. afim de que se enquadre, equítativamente, no sistema 
tributário especial, de contribuições módicas, que se pretenda iniciar. 
Além disso a abertura de estradas deve obedecer ao programa rodo-
viário do Estado e as localidades de maiores recursos que necessitem 
de construção imediata de uma estrada, têm o meio da instituição da 
Caixa Rodoviária Municipé!l, prevista pelo projeto. Sôbre a taxa de 
20 °lo como adicional sôbre o imposto de indústria e profissão, pelas 
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mesmas razi'ies deve ser menor, s.eja de 1 O 0
/ o e os mínimos da taxa, 

por hectare de 60 e 30 réis. 
Deve ficar bem claro que os contribuintes da taxa de valorização, 

fiquem isentos da de cO. N. • e vice~versa. 
A contribuição sobre terras, deve ser só uma, embora o distrito 

seja cortado por diversas estradas . 
A última taxa do proj~to, a de «Circulação de Veículos .. , tem ra-

zão de ser com aplicação para os proprietários de veiculas que se uti ~ 
lizem das estradas construídas e conservadas pelo Estado. 

Quantos são aqueles que empregam, hoje, sua atividade em servi ~ 
ços de trasnportes, que exploram os auto~ônibus e que encontram ases~ 
tradas abertas, 0 caminho livre e fácil com a perspectiva de maiores 
eneficios com o prolongamento das estradas e abertura de outras ? 
A contribuição é de plena justiça e aconselhada pelos economistas ro~ 
doviários e tende a ser a maior fonte de renda quando o tráfego se 
tornar mais intenso. Tenho contudo uma objeção a fazer, no caso que 
se prende aos auto~ônibus, sujeitos a sôbre~taxa por passagens de lota~ 
ção de 5$000, além do pagamento sôbre sua tonelagem . 

Este meio de condução presta bons serviços ao público e não deve 
haver entraves á sua franca circulação. Aquela sobre~taxa não <;leve ex~ 
ceder a 2$000 por passageiros de lotação, 

Quanto aos outros elementos da C. R., nada tenho a dizer, visto 
como se relacionam com auxilias, dotações, rendas extraordinárias, etc. , 
que ficam bem aplicadas. _ 

Sôbre as bases gerais do projeto, lançamento, arrecadaçoes, etc., es~ 
bão em condições de servir apenas sôbre artigo especial que trata das 
construções de estradas municipais, tendo uma dúvida. 

Diz o artigo : .. o Departamento de Viação, poderá auxiliar pela 
C. R. as construções de estradas, empreendidas pelos municípios, desde 
que estes tenham instituído a C. R. Municipal, aos moldes da Estadual 
e sejam as obras projetadas e executadas sob a orientação t contrôle 
do D. de Viação. • 

Pode dar~se o caso de coexistir, no mesmo distrito, uma estrada 
municipal e outra estadual, tal seja sua área e sua situação. 

Penso que se deve acrescentar ; Não devendo entretanto, sobre~ 
vi·r dualidade de lançamento se o d istrito for também servido 
por estrada"j_estadual". 

ESTADO DE MINAS- GEBAIS 249 

São estas as observações que julguei trazer ao conhecimento do 
Conselho, acêrca ·do projeto. 

Resta-me tratar de duas medidas que me parecem justas e que 
incluo, como sugestão, ao parecer. 

A primeira relaciona~se com as estradas de rodagem construídas 
pela iniciativa particular. 

Entendo que os particulares que tenham empreendido estas cons~ 
truções e que facilitem ao público transito sem cobrar pedágio, devem 
ficar isentos das taxas de Valorização e Obras Novas,' desde que as 
estradas correspondam ás condições técnicas previstas pelo D. da V .. 
prestem serviços ao ·público e o valor da construção seja de quantia · 
apreciável. 

A segunda, já fez parte de meu parecer, quando aquí se tratou 
do primeiro plano do Fundo Rodoviário. Quero referir-me á taxa de 
Viação criada em 1915, pelo decreto 661 cujo texto é êste: c O pro-
duto da taxa referida será aplicado no desenvolvimento das estradas de 
rodagem, principalmente em auxilias as construções de estradas para 
automóveis •. Penso que não deve ser alterados o objetivo da lei, isto é, 
que o pr~duto da taxa seja levado para a Receita Geral, como acon-
tece. A ocasião é oportuna para que se ponha têrmo á tal anorma-
lidade. 

Se o projeto de C. R. transformar~se em lei, a arrecadação prove-
niente da taxa de Viação, deve ser imcorporada ao fundo especial. 
Lembraria um alvitre. O sr. Secretário em sua exposição, declara que 
os recursos da C. R., não são suficientes para os trabalhos de conser~ 
vação e abertura de novas estradas, sendo necessário ainda urna do-
tação orçamentária superior a 3.000 contos. Será, pois, possível e prá-
tico que a adotação fôsse reduzida e se aproveitasse a receita da taxa 
que é de 2.000 contos mais ou menos. Ficaria o projeto mais de acôr-
do com as disposições da lei e sem conseqüência para a despesa ge-
ral, desde que a dotação seja decrescida do valor exato da renda da-
quela taxa. Por outro lado, a C. R. ficaria mais consolidada com a ga-
rantia de outra renda para os exercícios futuros e monos dependente 
da despesa geral do Estado. A fuzão das taxas Rodoviária e de Via-
ção ou mesmo a supressão da primeira e a majoração relativa da se-
gunda, tornaria o sistema mais simples . A ~eceita será a mes~a e 
não se criará uma nova taxa. 
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Ao terminar, reproduzo minhas primeiras palavras: julgo uma ne-
cessidade os . trabalhos rodoviários. Benefício de tão grande alcance 
não se poderá obter sem emprêgo de capital. 

O recurso orçamentário seria a solução natural, mas é incompa-
tível com a situação do momento, quando o Govêrno se esforça para 
conseguir equilíbrio financeiro da Receita e Despesa. 

A paralização do trabalho seria um embaraço ao desenvolvimen-
to de certas regiões do Estado, que não participam da comunhão mi-
neira; será interromper uma ação civilizadora. 

A conclusão lógica é a tentativa de um fundo especializado. Se 
há encargos, também há recompensa. O recurso no cpedágio ,. seria 
impraticável, em estradas extensas, ainda de pequeno tráfego. Não é um 
sacrifício, a contribuição de 3.000 e poucos contas, da parte de tantos 
beneficiados. O projeto que (temos em vista ou outro semelhante é 
uma couclusão aceitável, deve ser experimentado, deve merecer o 
apóio do Conselho. 

(Muito bem! Mui to bem!) 

Discussão 
O Sr. Milton Campos:-Está em discussão o parecer. 
O Sr. Soerates Mvlm:-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS.-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Sr. Presidente, quando em julho do 

ano findo discutimos nesta casa o primitivo projeto do Fundo Rodoviá-
rio, tivemos ensejo de assinalar a impraticabilidade do processo então 
proposto para o lançamento e cobrança da «taxa de testada ~. recaindo 
sôbre terrenos atravessados pelas rodovias estaduais. 

Verificamos então que o sistema de faixas quilometricas marcadas 
ao longo das rodovias é incompatível com a natureza por demais aci-
dentada do nosso solo, onde as estradas são cheias de profundas e fre-
qüentes curvas que exigem um serviço geodesico difícil e oneroso na 
demarcação das faixas de terras tributáveis cC!nstantes do projéto pri-
mitivo do Fundo Rodoviário. 

Salientamos também o exagêro de algumas das taxas propostas no 
referido projeto, além de outras restrições com que o Conselho devolveu 
o processo á Secretaria da Agricultura, para que fosse refundído. vol-
tando depois disso, novamente ao nosso exame. 
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O projeto agora submetido à apreciação do Conselho sofreu remo-
delações práticas e razoaveis. Tive ocasião de estudá-lo com toda aten-
ção e me permito oferecer na emenda que vou apresentar á Casa, mo-
dificações acauteladoras do interêsse do contribuinte e do fisco, pois 
reduzindo as taxas do lançamento e alargando a zona tributavel. en-
grossa a cifra da arrecadação. 

Antes · de entrar propriamente na matéria, devo dizer que não fui e 
não sou contrário á implantação do novo sistema entre nós. Bato-me pela 
adoção de um regime cauteloso, de taxas modicas· recaindo equitativa-
mente sôbre todos os beneficiados imediatos _com a abertura de rodo-
vias, que considero imprescindíveis ao desenvolvimento econômico e 
social dos povos civilizados. 

No que concerne á contribuição da taxa rodoviária para o fundo 
rodoviário, lembrei que nos Estados-Unidos, conforme assinala em seu 
substancial parecer, constante dêste processo, o engenheiro dr. Benedito 
dos Santos, essa contribuição é de cerca de 3° I 0 do total do fundo. Para 
uma arrecadação prevista de cinco a seis mil contos de réis, a colabo-
ração imobiliária deve ser menor de 200:000$000 anuais. Dai 'se con-
clue que, em face do paradigma cyankee ,.-, as taxas imobiliárias cons-
tantes do projeto são excessivas. 

Partindo dêsse ponto de vista, proponho em minha emenda a redu-
ção de 40 ° I o nas taxas imobiliárias. Mesmo assim, a contribuição da 
taxa para o fundo rodoviário, será muito superior ao limite norte-ameri-
cano. Essa redução tornará suportavel pelo nosso proprietário rural a 
contribuição rodoviária constante do projeto. 

Acho, sr. Presidente, que estamos diante de uma experêincia interes-
sante que não devemos condenar ca priori~. Principalmente tratando-
se de um empreendimento já experimentado em outras nações, onde 
tem correspondido á expectativa dos que o levaram a efeito. Entendo 
mesmo que devemos aprovar o projeto em carater provisório, sugerindo 
ao Govêrno a conveniência de trazer o caso novamente ao exame desta 
corporação, após o primeiro ano de execução do plano traçado pek H-
lustre Secretário da Agricultura. 

A emenda a que me refiro está concebída nos seguintes ter-
mos (lê) 
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~~caixa Rodoviária" 
Emendas propostas ao prpjeto de decreto n .......... de ........ 1984 

relativo à eriação das {{taxas de valoriHação'' da Caixa Ro· 
doviá1ia: 
Art. 1.° Continuará redigido nos mesmos têrmos, exceto quanto ás 

alíneas, que terão a seguinte redação: 
a) de seis centesimos por cento ...... (0,06 ° I 0 ); para os terrenos si· 

tuados em distrito administrativo cortado por essas rodovias estaduais ; 
b) de quatro centesimos por cento . . . . (0,04 o;o), para os terrenos 

situados em distrito administrativo não cortado por essas rodovias, mas 
cuja linha divisória se aproxime ·de rodovia estadual até uma legua, no 
máximo. 

c) de dois centesimos por cento . . . (0,02 ° I o), para os terrenos si· 
tuados em distrito admnistrativo não cortado por estradas de rodagem 
e&taduaís, mas cuja linha divisória não se afaste, no ponto mais próxi-
mo, mais de 2 legôas de rodovia estadual. 

Art. 2. o O calculo dessa contribuição será feito tomando·se por 
base o lançamento para o imposto territorial, com os mínimos, respetiva· 
mente, de .... . $024, $016 e $008 por hectare e a contribuição mínima 
para cada contribuinte, de 1$000. 

Art. 3. o Os terrenos situados ' em distribs administrativos cuja linha 
divisória, no ponto mais próximo de rodovia estadual, estiver a mais 
de duas legôas ,. são isentos da taxa da Caixa Rodoviária. 

Art. 4°. As distâncias referidas neste decreto serão medidas pelos 
caminhos e estrradas existentes, sendo cada legua de seis quilometros 
de extensão. 

Art. 5° A Secretaria das Finanças mandará de antemão classificar 
os distritos administrativos cujos territorios estiverem sujeit9s ás taxas 
criadas por êste decreto, mandando publicar a lista de classificação. 

Art. 6.° Caso os municípios venham a criar suas Caixas Rodoviárias, 
não poderão essas taxas incidir cumulativamente sôbre os terre· 
nos e propriedades ruraes e contribuintes de indústria e profissão já sujei· 
tos á taxação similar do Estado e vice-versa, devendo, nessa hipote· 
se, 0 direito de cobrança de taxas rodoviárias ficar reservado ao po· 
der público que tiver antecedido a outro na abertura das respectivas ro· 
dovias que motivarem a tributação de que trata o presente decreto. 
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Emendas propostas ao projeto ·nec .. , .. . de ............. de ............ de 
1984, relativo à criação das "taxas de obras ;novas", da 
Caixa Rodoviá1·ia. 
Art. 1°. Terá a redação do projeto, salvo quando á parte final e ás 

alíneas que ficarão redigidas como se segue: ............ "em distritos 
administrativos a serem servidos por novas rodovias e das industrias 
e profissões exercidas em localidades pertencentes a tais distritos, de 
acôrdo com o criterio seguinte: 

a) Taxa sôbre propriedades territoriais situadas em distrito admnis· 
tivo cujo territorio for cortado por uma ou mais rodovias estadoais, a 
qual será de doze centesimos por cento . . .... (0,12 °lo) nos tres primei· 
ros anos, a contar do exercício imediato ao do início da construção; 

b) taxas sôbre propriedades territoriais situadas em distrito admi· 
nistrativo não cortado por essas rodovias, mas cuja linha divisória se 
aproxime de rodovia estadual até ema legua, no máximo, a qual será 
de oito centesimos por cento (0,08) 0 I 0 nos tres primeiras anos, a contar 
do exercício imediato ao do início da construção; 

c) taxa sôbre propriedades territoriais situadas em distrito adminis-
trativo cuja linha divisória se afaste de rodovia estadual mais de uma, 
até duas léguas, no máximo, a qual será de quatro céntesimos por cen-
to (0,04) nos três primeiros anos, a contar do exercício imediato ao do 
início da construção; 

d) taxa adicional de (12°10 ) doze por cento sôbre o imposto de in-
dústria e profissão nas localidades situadas em distrito administrativo 
cujo territorio for cortado por uma ou mais rodovias estaduais, taxa-
ção que vigorará durante os três primeiros anos, a contar do exercício 
imediato ao do início da construção; 

e) taxa adicional de oito por cento (8'Jio) sobre o imposto de in-
dústria e profissão nas localidades situadas em distrito administrativo 
cujo território não for cortado por essas rodovias, mas cuja linha divi-
sória se aproxime de rodovia estadual até uma légua, no máximo, taxa-
ção que vigorará durante os três primeiros anos, a contar do exercício 
imediato ao do início da construção; 

f) taxa adicional, de quatro por cento (4° I 0 ) sôbre o imposto de in-
dústria e profissão nas localidades situadas em distrito administrativo 
não cortado por essas rodovias, mas cuja linha divisória se afaste de 
rodovia estadual mais de uma, até duas leguas, no máximo, taxação que 
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vigorará durante os três primeiros anos, a contar do exercício imediato 
ao do início da construção. 

Art. 2. 0 O cálculo das taxas relativas às letras a, b, c, será feito 
tomando-se por base o lançamento para o imposto territorial, com os 
mínimos, respectivamente, de $012, $008 e $004 por hectare e a contri-
buição mínima, para cada contribuinte, de 2$000. 

Art. 3.0 A partir do quarto ano, inclusive, contando-se do exercício 
imediato ao do início da construção, cessará a taxação relativa ao pre-
sente decreto, passando o contribuinte ao regime permanente estabele-
cido pêlo decreto número ..... . , desta data (taxa de valorização, etc.). 

Art. 4.° Caso os municípios venham a criar suas Caixas Rodoviárias, 
não poderão as respectivas taxas incidir cumulativamente sôbre terre-
nos e propriedades rurais e sôbre contribuintes de indústrias e profis-
sões já sujeitos a taxação similar do Estado e vice-versa, devendo, nes-
sa hipótese, o direito de cobrança de taxas rodoviárias ficar reservado 
ao poder público que tiver antecedido ao outro na abertura das respec-
tivas rodovias que motivarem a tributação de que trata o presente de-
creto. 

Art. 5.0 Deverá ser redigido nos mesmos termos do art. 4.0 do pro-
jeto oficial,- «0 lançamento, a arrecadação e o recolhimento desta ta-
xas », etc. 

Art. 6. o Revogam-se etc. i. 
-As emendas são postas em discussão juntamente com o pare-

cer. 
O Sr. Milton Campos:-Como segundo revisor, vou justificar o 

meu voto em muito poucas palavras. 
A matéria de que tratamos escapa às minhas preocupações habituais. 

Procurei, entretanto, me inteirar do assunto, examinando detidamente 
o processo, e verifiquei que a matéria de que êle cuida foi amplamente 
debatida, durante largo tempo, não só no Conselho Consultivo, como no 
seio da própria administração; e ainda técnicos foram ouvidos, de tal 
arte que o projeto que hoje estamos estudando não é mais o projeto 
primitivo, do qual se distância em muitos pontos. 

Em síntese, o que me parece haver de mais importante, do ponto de 
vista do Conselho, no projeto em debate, não é propriamente a conve-
niência ou inconveniência da especialização de receita, formando um 
f undo ou caixa destinada a prover as despesas com os trabalhos rodo-

f • 
viários do Estado. Evidentemente, isso interessa mais á economia inter-
na da administração, a qual poderá, no seu sistêma de contabilidade, 
destinar tais e tais tributos, tais e tais rendas a determinados serviços. 
Nem para isso é necessària a audiência do Conselho. 

O que há de mais importante, no caso, é a majoração de impostos 
que o projeto contem. Para isso é que se faz necessária a audiência do 
Conselho, e por isso mesmo me pareceu o aspeto mais grave do caso. 

Acredito que, em tese, o Conselho deva evitar qualquer aumento 
de onus que venha a recair sôbre o contribuinte mineiro, porque o mo-
mento é realmente de crise para todos e a capacidade do povo, se não 
està esgotada, està bastante onerada. 

Por outro lado, entretanto, verifica-se que o Estado tem, como uma 
das partes mais importantes do seu património, hoje em dia, a rêde ro-
doviária que o corta, levando, sem dúvida nenhuma, os maiores benefí-
cios ás zonas por ela percorridas. Evidentemente, para não se perder 
êsse patrimônio, é necessário o processo de conserva. 

Esse processo, porém, é oneroso, e o Estado não tem podido pro-
ver a êle com a necessà;ia diligência. O único recurso seria 0 apelo 
ao contribuinte, o aumento de impostos, e parece-me que êsse aumento 
se faz, no projeto, de maneira criteriosa, porque vai atingir, sobretudo 
aos imediatamente beneficiados com o serviço de estradas de rodagem: 

De maneira que, ante as informações que o processo contém e as 
que chegaram ao meu conhecimento, através de pareceres de técnicos 
estou de acôrdo com o relator, cujo brilhante parecer, além de argumen~ 
tado e fundamentado com muita segurança, emana também de uma au-
toridade no assunto c de um estudioso da economia do Estado. 

(Apoiados). 
O SR. ABILIO MACHADO-Muito bem. 
O SR. WERNA MAGALHAES -Muito obrigado a vv. excias. 
O SR. MILTON CAMPOS-Apenas eu chamaria a atenção para uma 

possível objeção que se pudesse fazer á nossa aquiescência a êsse pro-
jeto, e é a de que, ao mesmo tempo que aprovamos as suas sugestões 
trazidas ao Conselho pelo nosso eminente colega, sr. desembargado 
Oliveira Andrade, sugestões estas que aconselham a diminuição da: 
obras públicas, de modo a só se fazerem as inadiáveis; ao mesmo tem-
po que aprovamos essas sugestões, estamos incentivando, de certo modo, 
a realização de óbras, que podem não ser inadiáveis e que ao que pa-
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rece, o projeto tende a fazer realizar no Estado. Nisso, entretanto, não 
há contradição, porque a receita que resultar dos impostos da caixa ro-
doviária talvez não seja suficiente nem para o serviço de conserva, de 
modo que não decorre, necessáriamente, da nossa aprovação, que esti-
mulamos a construção de obras adiáveis, como seja a construção de es-
tradas. sem a necessária prudência. 

Por outro lado a construção, desde que interesse a economia doEs-
tado e traga a promessa de compensação imediata, pode entrar no 
campo das obras inadiáveis, pois o Estado, poderá ir buscar fontes de 
receita, de renda futura, em regiões que, no momento desconhecem o 
progresso econômico e, por conseguinte, estão reduzidas á improdutivi-
dade . O sr. conselheiro Socrates Alvim apresenta ao parecer do rela-
tor algumas emendas cuja leitura, por si só, já revela o carinho com que 
sua excia. fez o estudo da questão. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-:E:' um trabalho muito bem orga-
nizado. 

O SR. MILTON CA.l\1POS-E' a impressão que se tem de sua 
leitura. S. Excia. foi cauteloso e fez um estudo detido do caso. 

Devo, entretanto, dizer que teria dificuldade em apreender imedia-
tamente todo o mecanismo da proposta do nosso íllustre colega, e 
como a questão, segundo já referi, foi amplamente debatida, eu propo-
ria, para que não se perdesse o' trabalho de s. excia, que fosse êle 
apensado ao nosso parecer, como sugestão ao Govêrno . J á que o 
Govêrno está estudando a questão e procurando resolvê-la, lembraria-
mos, como sugestão, as idéas que o sr. conselheiro Socrates Alvim 
apresenta e que poderiam ser utilizadas hoje ou amanhã, em qualquer 
tempo e de qualquer forma . Elas são a demonstração do carinho com 
que o Conselho estudou o assunto. 

Nessas condições, estou de acôrdo com o parecer e concordo com 
a emenda do sr. Socrates Alvim, não como modificação do projeto. 
mas como sugestão para ser levada ao Govêrno do Estado . 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem I Muito bem!) 

Adiamento de discussão 

O sr. OUvelra Andrade-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
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. O SR. OL!VElRA ANDRADE-Penso, sr. Presidente, que seria 
vemente o adiamento da discussão . con-
t - t . • POis parece que ha divergência en-re as axas cons1gnadas no pro· t 

t d I Je o e as constantes das emendas apre-
sen a as pe o sr. Socrates Alvim. 

O SR. MILTON CAMPOS-Parece razoavel o adiamento 
a_s emendas do sr. Socrates Alvim reformam inteiramente a , porque 
s1stema de taxação. . base ou o 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE s· d - I adotarmos a providênc·a lembra-
a por v. exc., de aprovarmos o parecer do relator e su e . 

Govê d' g r1rmos ao 
d rno as me Idas consubstanciadas nas emendas, poderá parecer que 

amos a estas a nossa preferência. 
O SR MILTON CAMPOS A · . - - penas lembranamos ao Govêrno ara 

~ue nao se perdes~e, o estudo apresentado pelo sr. Socrates ÂI~m 
osso parecer sena o do relator, porém o Govêrno ao delib . 

bre a t · · . • erar sô-
ma ena, tena a faculdade de adotar êsse ou aquêle imposto es 

ou aquela taxa. · • sa 

. O SR. WERNA MAGALHÃES-Como bem salientou 
lheJro Socrates Alvim, trata-se de uma experiencia. o sr. canse-

~ SR. MILTO~ CAMPOS-~e~ parecer foi no sentido de se apro-
var aumento de Impostos nos hmJtes a que se refere o par d 
relator. ecer o 

balh Codmo, porém, se trata de uma experiéncia, poderia mos enviar o tra-
o o sr. Socrates Alvim ao Govêrno diJ Estad - -· d' t o, nao como sugestao 

lme la a , mas como contribuição do Conselho para a solução d . 
portante problema. esse 1m-

- ~sto~ de acôrdo com os Iimttes que, em seu parecer, o relator im-
~o_e a açao do Govêrno, até reduzindo algumas taxas quer d' b -
:~c~:~: o contribuint~, porque algumas taxas do proj~to são ~:e;, s. ::~. 

. as. Como, porem, o sr. desembargador Oliveira Andrade p -
o ~diamento ~a discussão, vou consultar a Casa se concorda com r~~~= 
adiam~nto, afim de podermos votar, na sessão seguinte Ih 
conhecimento da matéria. ' com me or 

. _o SR. JULIO SOARES:- Trata-se de uma questão de d 
tecmca que G ~ or em 

, o. overno, melhor do que nós, poderá devidamente julgar 
Penso, pOis, que poderíamos votar desde já tanto . . 

vamos tentar uma experiência. , , mrus quanto 
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O SR. MILTON CAMPOS: -Vale a pena conhecer-se mais de-
moradamente a solução proposta pelo Sr. Socrates Alvim, porque as 
emendas de s. Excia. renovam o projeto. 

O SR. WERNA MAGALHÃES : - S. Excia. aumenta a área e di-
minue as taxas. E' uma solução também muito boa. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE :-S. Excia. generaliza os impostos 
para todo o Estado ? 

O SR. SEBASTIÃO UMA : - Só para onde houver estradas. 
O SR. SOCRATES AL VIM:- A proposta oficial refere-se apenas aos 

distritos que forem atravessados por estradas. Eu proponho que sejam 
também taxadas as propriedades territoriais situadas em distritos não 
cortados pelas rodovias mas cuja linha divisória se afaste de rodovia 
estadual até duas léguas no máximo. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE: - ~sses distritos também contribuem ? 
O SR . SOCRA TES AL VIM: -Contribuem. A taxa, porem, irá 

decrescendo, a proporção do afastamento. A minha sugestão é muito 
prática. A distância será medida pelos caminhos que existirem. A 
taxa que incidirá sôbre as propriedades territoriais situadas em distritos 
cuja linha divisória se aproxime de rodovia estadual até uma légua, será 
de 2/3 da taxa relativa aos distrítos atravessados pela rodovia ; e a 
taxa que terá de incidir sôbre os terrenos situados em distrítos cuja 
linha divisória . se afaste de rodovia estadual mais de uma, até duas 
léguas, no máXimo, corresponderá a uma terça parte da taxa in-
teira que recairá sôbre os terrenos situados em distritos atravessados 
pelas rodovias. 

O SR. MILTON CAMPOS : -A diferença entre as ·taxas propos-
tas por V. Excia. e as que são consignadas no projeto é grande. 

O SR. SOCRATES ALVIM: -Calculo que, pelas minhas emendas, 
a arrecadação global seja 60° J o maior que no caso do projéto oficial. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Então, onera mais o contribuinte? 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Não senhor. Onera maior número 

de contribuintes , porém onera menos a cada contribuinte. 
O SR. ABILIO MACHADO :- Não onera, porque atinge maior 

número de contribuintes. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE: -Será o caso até de se nomear uma 

comissão de técnicos para estudar o assunto. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA : - Essa comissão de técnicos já foi no~ 

meada. 
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O SR. OLIVEIRA ANDRADE . ~ 
sobre · : - Fm nomeada para emitir o. proJeto primitivo e não sôbre 0 a tu 1 parecer 

Sen3 conveniente o adiamento d d' a . -
O SR. MILTON CAMP . ~ . Iscussao. 

OS ·-Cantinua di -sr. desembargador or . A em scussao a proposta do 
C - lVeua ndrade no sentido d ussao. e ser adíada a dis-

Não havendo quem tome a 1 . 
votação. pa avra (pausa), vamos passar á 

Como vota o sr. conselheiro Socrates Alvim ? 
O SR. SOCRATES AL VIM. 
O SR. MILTON CAMPos .·~~u a favor do a~amento. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA··-T o S~. Conselheuo Sebastião Lima? 
O SR. WERNA MA .: ambem voto a fa:Vor. 

GALHA.ES:- Si o par f que devemos remeter ao Go ê ecer or aprovado, penso 
v rno as emendas d s s como sugestões. Eu sou cont . . . o r. ocrates Alvim 

rano ao requerunento de d' 
O SR. JULIO SOARES . . a mmento. ·-Tambem eu 
O SR. ABILIO MACHADO·-Eu .. . . 

Trata-se de uma experiência. . Ja me smto esclarecido para votar. 

O SR. MILTON CAMPOS. p f · - assou 0 ad' avor os senhores Oliveira And d S mmento. Votaram a 
V ra e, ocrates Alvim s b ·- . eu. otaram contra os srs W M - , e astiao Lima e 

Machado. · erna agalhaes, Julio Soares e Abilio 
Está, portanto, adiada a di 

scussão para a sessão próxima. 

Ordem do dia 

O Sr. MUton Campos . N- h . · .- ao avend · 
designo para a próxima sessão a segui'nte o mais nada a se tratar 

PRIM ordem do dia : EIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA pARTE: - Continua ão d . -

(Caixa Rodoviária) e discussão das mç t .. a discussao da peça n. 312 
. a enas que devidam t e revistas, forem enviadas à S t . ' en e relatadas 

antecedência. ecre ana do Conselho com a necessária 

- Levanta~se a sessão. 

I 
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196a. sessão ordinarla, aos 13 de março de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUl\ I ~'RIO- Ata-Expediente - 2. a parte-Caixa Rodoviária-Continuaçao da dis-
cussao-Sugestoes propostas pelo sr. Sebastiao Lima-Conclusao-
Concessão de terreno ao Arcebispado de Belo-Horizonte-Relatório e 
parecer do sr . Julio Soares-Conclusao- Ordem do dia . 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So· 
crates Alvim, Abilio Machado, Julio Soares, Werna Magalhães e Se· 
bastião Lima, faltando com causa participada o sr. Annibal Gontijo. 

- Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente : 
Ofício 

Venda de terras devolutas 
(PEÇA N. 316) · 

Belo-Horizonte, 10 de março de 1934.- N. 278. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas· 

Gerais. -A relação inclusa se refere a terras devolutas que o Estado 
mediu, no intuito de vendê-las nos moldes do regulamento baixado com 
o decreto estadual n. 8.201, de 1928. 

A medição dêsses lotes obed~ceu a todas as disposições dêsse re· 
gulamento, que permite essas vendas. Apenas as áreas ultrapassam a 
100 hectares e, além dêsse limite, a letra e do artigo 10 do decreto fe· 
deral n. 20.348 não permite aos govêrnos estaduais a alienação de ter· 
renas, sem prévia autorização dos Conselhos Consultivos. 

Venho, por isso, solicitar à Assembléia que V. Excia. preside, autori· 
zação para anunciá-los em hasta pública e proceder á venda de acôrdo 
com o Regulamento de Terras Devolutas, acima citado. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Excia. meus protestos 
de muita estima e consideração.- Israel Pinheiro, Secretário da Agri· 

cultura. 
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R I -e açao que acompanha o ofício supra: 

SECRETARIA DA AGRICULTURA . 

DIRETORIA GERAL 
Inspetoria de concessões e flscallza .. ão R I a " de contratos 

e aç o dos terrenos devolutos a que se refere 0 ofí · 
ao Conselho Consultivo do Est d CIO n. 278, expedido a o, em 10 de Março de 1934 

o cu-
Lugar Distrito Município A'rea 

Nomes dos 
pantes 

Herdeiros de Joa- -------11-----J-----~-------
quim Tei~. Borges Quintinos . José Narciso Bor · · · · · · · S. do Rio das 
ges . . ..... . ...... S. Joao d M . Velhas Aragu . 

José Ferreira de 0 ew · · S. do Rio das · an 
Sc;mza . .... ..... . Corg da 0 Velhas Lmz de Rezende . nça ... S. do Rio das 
Sant<?s ..... . . . . .. Manda uaí Vel~as Herdeiros de José g · · · ·- S. do Rio das 
de Souza . . . . . . Manda u . Velhas 

,. 

" 

Anselmo Rodri- g ai · · · · S. do Rio das 
gues Souto c S Velhas ,. 

Guarez Lafai~t~-d~ org . ao-Franco. Rubim Jequitinhonha 
C. & Irmão C v· J~aqoim An~~~~ org. Ista-Alegre Manhuassú Manbuassú 

e li v eira .. .. .. Corg. Planície e 

A 
· . Aniz F ntziO Alves da · · • • • • • • · · ortaleza 

Costa. Sã J . · · · · • · · · · · · MC?· acmto, São-
Jguel. · · · · .. · · · · Teófilo· 

José Pinto Cola- Otoní 
res . ..... . . ...... Corg . Ban?.nal. . . , Teófilo-

Otoní 

Fortaleza 

Teófilo-
Otoni 

Teófilo-
Otoni 

3 · 372 .000,00 m2 

l .035.000,00m2 

4 .217 .000,00m2 

9 .208.000,00m2 
• 

1.968.000,00m2 
2 . 202.250,00 m2 

2.560.000,00m2 

12.987 .000,00m2 

1.468 .320,00m2 

1.169 . 750,00m2 

Inspetoria d c . . e oncessões e FJscaltza ão d C BenJa~mn Ferreira, 2. o oficiaL-Visto. V~i . e o~tratos, 7 de março de 1934.-
Washington W. do Nascimento, inspetor. CIO Baptista de Araujo, chefe . -Visto. 

-:.? processo passa a constituir a e . . . 
Sebastiao Lima, Socrates Alvim e W p ~a n. 316~ distnbmda aos srs. 
te, relator, l.o e 2.o revisores. erna Magalhaes, respectivamen~ 
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Oficio 
Criação de grupos escolares 

(P:EÇA N. 317) 
Secre taria da Educação e Saúde Pública.- Belo-Horizonte, 10 de 

março de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Tenho a honra de submeter à consideração dêsse ilustre Conselho 

o seguinte: 
O Estado possue prédios escolares inaproveitados, alguns antigos, 

outros recentemente construídos ou reconstruídos nos municípios de 
Arceburgo, Estrêla do Sul, Formiga, João-Pinheiro, Lavras, Manga, São-
Francisco, S. Sebas tião do Paraíso e Varginha e nos distritos de Estrêla 
do lndaiá, Espírito-Santo da Prata, Lagôa Formosa de Patos, Morada-
NoYó., S. Francisco de Oliveira, Santana de Patos, Santa-Rita de Patos 
e S. José de Capetinga. 

As populações escolares dessas localidades, que, como vê V. Ex-
cia., compreendem várias zonas do Estado, requerem a instalação de 
grupos escolares, sendo certo que em alguns dos edifícios já funcionam 
escolas reünidas, cujo ensino obedece, até certo ponto, o regime de 
grupo escolar. 

Por decretos baixados em• épocas anteriores à atual administração, 
já fôram criados grupos em Estrêla do Sul, Estrêla do fndaià, Formiga 
(2.0 grupo), S. Francisco de Oliveira, S. Sebastião do Paraíso (2. 0 gru-
po), Varginha (2.0 grupo) e Vila-João-Pinheiro; resta, porém, criá-los 
em Arceburgo, Espírito-Santo do Prata, Lavras (2.0 grupo), Manga, La-
gôa-Formosa de Patos, Morada-Nova, Santa-Rita de Patos, Santana de 
Patos e S . José do Capetinga. 

Para a instalação dos primeiros dêsses grupos, já fiz incluir verba 
no próximo orçamento; para fazê-lo, entretanto, relativamente aos últi-
mos, é necessário que o Conselho Consultivo opine, o que venho so-
licitar-lhe, por intermédio de V. Excia., sôbre o decreto de criação, cuja 
minuta envio junta. 

Tornando-se indispensável a criação dos referidos grupos, já pela 
própria exigência do ensino nas referidas localidades, já para a própria 
conservação dos prédios escolares que, fechados, vão se estragando, 
acarretando prejuízos materiais ao Estado, venho pedir a êsse Conse-
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lho, em nome do sr. Interven tor a r -
baixado antes da publicação do o,r P ova<,:ao ao decreto, que deve ser 

Junto também m· t d çamento para o corrente ano. 
mu a e um decreto tr f 

colar as escolas reünt'das M I v· ans armando em grupo es-• e o- 1ana» d b · Capital. ' 0 auro «Carlos-Prates", desta 

Trata-se de bairro muito po uloso . . 
todas as condições de h' . P ' predw amplo e reformado com 

. JgJene e confõrto ond fu . 
mto classes primárias. ' e nc10nam atualmente 

Aproveito a oportunidade 
de minha melhor estima e ~dara a~resentar a V. Excia. os protestos 
. cons1 eraçao _ Nor ld . . 

no da E. e S. Pública. · a ~no L~ma, Secretá-

Minufâs 
DECRETO N .. .. 

Crêa grupos es~oJares em Arcebur o M . 
rada Nova, municír.io de Abaeté . ~ , • anga, S. FrancJsco, Mo-
ga, mo. de Santa Rita de p t , Espmto Santo da Prata e Capetin -
Patos e Lavras (2. o). a os e Lagoa Formosa. município de 

O Interventor Federal no Estad . . 
atribuições que lhe co f 0 de Mmas-Germs, usando das 

n ere o decreto n 19 398 d 11 
1930, do Govêrno Provisório da Re . ·. . , e de novembro de 
mento do Ensino Primá . . publica, e de acôrdo com o ReauJa~ 

no, em VIgor resolve . , 
nas seguintes localidades . A b ' - cnar grupos escolares 
Francisco, Morada No . .r~e: urgo, Manga, Lavras (2.o grupo), S. 

va,. mumciplo de Abaeté E . . S 
e Capetinga, município de S. Sebastiã , . spmto anto da Prata 
Santa Rita de Patos e Lag F o do Parmso, Santana de Patos 

Palácio da Liberdade o:rn oBrmlosHa, ~unicípio de Patos. 
• e o- onzonte . ..•.. ' .. ~ ...... . 

DECRETO N ....• 
Transforma em grupo escolar com 

escolas reünidas cMe1o-Viana:o , . a mesma denominação. as 
CapitaJ . , do bauro de Carlos-Prates, nesta 

O Interventor Federal no Estado de M' G . 
buições que Ih f mas- era1s usando das tri e con ere o decreto n 19 398 d ' a ~ 
1930, do Govbrno Provisório daRe~ 'bl: ' e 11 de novembro de 
po escolar, com a mesma de . ~ JCa, resolve transformar em gru~ 
ana•, do bairro de C 1 p nommaçao, as escolas reünidas •Melo Vi-

ar os rates, nesta Capital. 
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. d d Belo-Horizonte· · · · · · · · · · · · · · · ' Palácio da L1ber a e, em . . n 317 distribuídas aos srs. 
-0 processo passa a constitUir a peça . ' . l t ' 

Julio Soares, Milton Campos e Socrates Alvim respectwarnente, re a or 

1.0 e 2.0 revisores. 
Oficio 

de adl·cionais ao sr. A rgemiro P eixoto Pagamento 
(PEÇA N. 318) 

· t 13 de março de 
Prefeitura 

1934. 

de Belo-Horizonte.-Belo-Honzon e, 

C lfvo -Em nome do sr. Presidente do Conselho onsu 1 fi Exrno. Sr. d t a V Excia. o incluso processo, a rn 
Prefeito, tenho a honra e reme e~ . . 'lustre Conselho. 
d sôbre o mesmo se pronuncie esse I . . tra-

e que Prefeito é favoravel à abertura do credtto, por 
S. Excia. o sr. . 'pai n 181 de 13 de outubro de 

tar -se de despesa prevista na lei mumci . ' 

1919. . d tima e consideração. -João Lu-
Reitero a V. Excm. protestos e es 

cio Brandão, Secretário. , 
Requerimento anexo ao oficiO su~ra . . -

Exmo. Sr. Prefeito dest~ Capital-Tem o_ abai:o-~ssmado, funciOna 
. . d . 20 anos de serVIÇO publico. 

rio desta Prefeitura, mms e rtid- de fls 
Corno prova desta afirmação, junta a ce ao . . . em vir-

. d todos os fins necessanos, 
Este tempo lhe fm conta o, para d 1931 

d no processo, n. 8.268, e . 
tude do despacho ex~ra o 'ado em fartos precedentes, solicítar 

Vem, pois, respeitosamente, apm 1 . 181 de 13 
de V. E::rcia. o abono dos adicionais a que se refere a el n. ' 
de outubro de 1919, em seu art. 13. 

P de deferimento. . p · to e d 1933 -Argenuro etxo . 
Belo-Horizonte, 7 de outubro e . 

do Sr Advogado da Prefeitura Parecer · . 
n. 181 de 13 de outubro de 1919 e o se-

O texto do art. 13 da lei 
guinte: fu . àrios titulados da Prefeitura, que não rece-

·Aos ncwn . do ue os fixados na tabela anexa a 
bam maiores venCimentos . dq . t anos de efetivo exercício, 

l . e tenham mais e vm e esta e1, e qu d 10o/ sôbre seus vencimentos •. 
será abonada a percentagem e o 

' 
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Em face da letra da lei, desde que o funcionário recebe maior 
vencimento que o fixado na tabela citada, parece-como para logo no-
tou o espírito atilado de V. Excia.-que não lhe aproveita o benefício 
legal. 

Mas, corno ensina o brocardo rornano,-scire leges non est verba 
earurn tenere sed vim ac potestatern-. 

Na lição de Carlos Maxirniano, quem legisla é mais ator que autor: 
traduz apenas o pensar e o sentir alheios, reflexarnente, às vezes, usan-
do, quasi sempre de meios inadequados de expresssão (Hermenêutica, 
24). 

Penetrar a intenção do legislador, indagar qual a intenção dos ela-
boradores de uma norma é por sem dúvida, tarefa difícil e, muitas 
vezes, mesmo impossível. 

Daí, a célebre frase do parlamentar inglês, que, perguntado sôbre 
como verificar a vontade do legislador na letra morta da lei, respon-
deu-law is reason. 

Sim, a lei é a razão, o bom senso, a aplicação lógica de um prin-
cípio superior às realidades sociais contemporâneas. 

Eis porque adverte Demolombe que ao hermeneuta apenas deve 
ser vedado o inventar, cumprindo-lhe todavia por todo o empenho em 
descobrir, elucidar, declarar, reconhecer, ainda que atribuindo ao le-
gislador intenções que êste ·não teve (I, 136). 

Para os subjetivistas, devemos atender, na interpretação das leis, 
mais ao espírito que à letra, mais o ao que QUIS dizer o legislador que 
ao que está realmellte escrito. 

E os mesmos subjetivistas ensinam que ao intérprete incumbe de-
terminar a vis ac potestas legis, devendo por isso olhar menos para o 
passado do que para o presente, adotar a norma à finalidade humana, 
embora sem inquirir da vontade inspiradora da elaboração primitiva. 

Subjetivista ou objetivista, cumpre ao hermeneuta não esquecer o 
m otivo (ratio legis) e o fim (intentio legis) estudando, como adverte 
Paula Batista, toda a lei, na íntima relação do seu motivo com o seu 
fim, como devendo aí existir o desenvolvimento sistemático do pen-
samento do legislador, segundo suas previsões, 

Ora, na hipotese em aprêço, verifica-se que o legislador estabeleceu 
duas condições para que o funcionário municipal pudesse gozar o au-
mento consignado no art. 13 da lei 181 citada: 

' 
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1) que não receba maiores vencimentos que os fixados na tabela 
anexa à lei; 

2) que tenha mais de vinte anos de efeti vo exercício do cargo. 
A segunda condição está plenamente satisfeita pe!o requerente. 
Resta-nos, pois, o estudo da primeira. 
Devemos entender por tabela anexa a que acompanha a lei n. 181 

ou a tabela vigorante dos vencimentos dos funcionários? 
No meu parecer o que o legislador quis realmente dizer foi a ta-

bela dos vencimentos. 
De fato, o motivo e o fim da lei n. 181 só podiam ter sido o de 

premiar ao funcionário encanecido no serviço público, por forma que 
lhe chegasse o benefício, precisamente, quando, com a idade, se agra-
vam todos os encargos da existência. 

Uma tabela de vencimentos de funcionários deve estar sempre em 
relação com o custo da vida, na época em que foi organizada. _ 

Nesta conjuntura, um ordenado julgado suficiente em 1919, nao 
pode, obviamente, dadas as profundas modificações verificadas na vida 
da Capital, satisfazer às necessidades do funcionalismo, em 1933. 

Daí a variabilidade constante das tabelas de vencimentos, que or-
dinàriamente, não conseguem viver mais de um lustro. 

No caso em exame, majorados os vencimentos de todos os fun-
cionários do quadro, por fôrça das circunstâncias que agravaram o 
custo da vida, assim me parece que os vinte anos de casa devem ser 
ainda premiados como quis o legislador. 

Si 0 aumento atingisse somente ao funcionário que reclama o 
benefício, é claro que não lhe assistia mais o direito de o reclamar. 

Mas, si a todos compreendeu, não se explica porque veiu obstar o 
prêmio estabelecido para o funcionário quasi invalidado no serviço pú-
blico, justamente quando a velhice lhe bate às portas. 

L aw is reason-a lei é a razão, que não pode autorizar tão in-
justa solução. 

Mas, objetar-se-á, si assim é, para que, então se consignou na lei 
181 a primeira condição? 

No meu sentir, tão somente para evitar que funcionários beneficia-
dos com gratificações extraordinárias, recebendo mais que o ordenado 
fixado na tabela de vencimentos-pudessem ainda gozar do favor. 

Aliás, assim têm entendido os antecessores de V. Excia. conforme 
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demonstra a informação do sr. Arquivista a fls. na relação dos funcioná-
rios beneficiados, alguns recentemente. 

Pôsto isto, parece-me que a tabela referida na lei n. 181, só pode 
ser a tabela vigorante de vencimentos, e que si o sr. Argemiro Peixoto 
não recebe qualquer outra gratificação, tem pleno direito ao beneficio 
legal. 

Acresce demais, que, ao tempo em que foi organizada a tabela 
anexa à lei n. 181, o cargo ora ocupado pelo requerente não existia no 
quadro dos funcionários da Prefeitura. 

Não se pode, assim, dizer que os seus vencimentos foram majora-
dos, porque só apareceram nas tabelas posteriores. 

E' um argumento decisivo, que aproveitando a todos os cargos 
não especificados na tabela de 1919, vem abonar a nossa conclusão 
em favor de todos os funcionários municipais. 

Eis o que me parece, s. m. j. 
Belo-Horizonte, 14 de novembro de 1933. J. R. Sette Oamara. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 318, distribuída aos srs. 

Abilio Machado, Julio Soares e Sebastião Lima, respectivamente, rela-
tor, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Belo-Horizonte, 11 de Março de 1934. 
Exmos. srs. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo 

do Estado de Minas-Gerais.-Tendo de ausentar-me desta Capital duran-
te um mês, mais ou menos, venho comunicar à casa que não poderei 
comparecer às . sessões do Conselho que se realizarem desta data em 
diante até a minha volta, e aproveito a ocasião para apresentar a todos 
os membros dêsse Conselho os protestos da minha mais elevada con-
sideração e subido aprêço.-Manoel Vieira de Oliveira Andrade. 

- Inteirado. 

- .Não havendo pareceres finais a serem apresentados, passa-se a 

Segunda parte da ordem do dia 
Caixa Rodoviária 

(PEÇA N. 312) 

O Sr. Milton Campos : - Continua a discussão da peça n. 312 (pausa). 
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Conforme sabem os srs. conselheiros, a discussão foi adiada na 
sessão passada, a requerimento, do sr. desembargador Oliveira Andra-
de, depois de ter o relator dado o seu parecer e de se haverem pro-
nunciado o 1.0 e 2. 0 revisores. 

O sr. conselheiro Socrates Alvim havia proposto uma emenda ao 
projeto e eu lembrei que fosse aprovado o parecer do relator juntando-
se a êsse parecer o trabalho do nosso ilustre colega, trabalho que seria 
enviado ao Govêrno como contribuição do Conselho para o estudo do 
caso. 

Se nenhum dos srs. conselheiros deseja ainda usar da palavra 
(pausa), declaro encerrada a discussão. 

Vou colher os votos . 
Como vota o sr. conselheiro Julio Soares? 
O SR. JULIO SOARES : - Voto pêlo parecer do relator e entendo 

que as emendas do sr. conselheiro Socrates Alvim deverão ser enviadas 
ao Govêrno como sugestão. 

O SR. MIL TOM CAMPOS: -E o sr _ conselheiro Abilio Machado ? 
O SR _ ABILIO MACHADO:- Acompanho o relator, cujo trabalho, 

brilhante e feito com a maior prudência, convence plenamente. 
julgo indispensável proporcionar ao Govêrno o único meio possível, 

atualmente, de obter recursos para a conservação das nossas rodovias, 
em cuja construção o Estado e os municípios despenderam cêrca de 
200.000:000$000. 

Deixando arruinarem-se as suas estradas de rodagem, Minas pre-
judicará grandemente o seu progresso, em todos os sentidos,-(Muito 
l!em f)- verdade tão evidente, que não demanda qualquer justificação. 

Assim, a instituição da Caixa Rodoviária, ainda que fosse um mal, 
seria mal necessário para evitar outro incalculavelmente maior, das mais 
graves conseqüências para a economia do Estado. 

Estas são as razões de meu voto, que é também pela ,aprovação· 
mas como simples sugestões, das interessantes emendas trazidas pêlo 
nosso ilustre e operoso companheiro, sr. conselheiro Socrates Alvim· 

o SR. MILTON CAMPOS: -E como vota o sr. conselheiro Sebas-
tião Lima? 

o SR. SEBASTIÃO LIMA: - Sr. Presidente: Vou justificar o meu 
voto ligeiramente. 
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Procurei estudar a questão rodoviária, ora submetida à nossa consi-
deração, e cheguei à seguinte conclusão : 

Apezar da crise geral que nos assoberba, apezar de já estar muito 
sobrecarregada a capacidade tributária do povo mineiro (a qual -não pode 
ser, sem grave injustiça, equiparada à de São-Paulo e Rio Grande do 
Sul, como querem alguns) não devemos deixar de criar a Caixa Rodo-
viária, afim de não ficar ao desemparo, sem conserva, o enorme patri-
mônio -de estradas construídas à custa do Estado, dos municípios e dos 
particulares, e afim de poder-se mesmo construir uma ou outra rodovia 
urgente, de natureza imediatamente reprodutiva, 

Desde que as condições financeiras do Estado não permitem a 
realizaçã-o dessas obras dentro das verbas do orçamento ordinário, sou 
de opinião que o Conselho Consultivo aprove a criação da Caixa Ro-
doviária com autonomia econômica e administrativa, a titulo de expe-
riência, como propõe o Govêrno; mas com as modificações indicadas 
no bem elaborado parecer do sr. conselheiro relator, dr. Werna Ma-
galhães, em favor do qual dou o meu voto. 

Das modificaç0es propostas, acho que se deve insistir principal-
mente sôbre a da incorporação da taxa de viação, já existente, fundin-
do-se esta com a taxa rodoviária, na base máxima e total de 4°/ o• 

com o mínimo de 300 réis, e sôbre a diminuição do mínimo da taxa 
de valorização para 30 e 15 réis por hectare, afim de que não fiquem 
onerados exageradamente os pequenos proprietários de terras pouco 
valorizadas. 

Quanto às taxas de licença de circulação, o digno sr. Relator só 
pediu redução _para os auto-ônibus; mas eu pediria que se diminuíssem 
mais, se possível, as taxas gerais sôbre veículos de tração animal e 
mecânica, principalmente sôbre êstes últimos (caminhões, automóveis 
de passageiros e -auto-ônibus), já fortemente taxados pelas municipali-
dades; de modo que não se mate com impostos asfixiantes a iniciativa 
do rodoviarismo, que tanto tem conseguido desenvolver ultimamente 
muitas zonas do nosso Estado, que ainda não -gozam dos benefícios 
da estrada de ferro. 

Sôbre o cálculo da fôrça motriz dos veículos de tração mecânica, 
tenho uma sugestão a fazer. 

No projeto que estamos votando, a importância da taxas de li-
cença de circulação é baseada sôbre os cavalos-fôrça dos veículos-
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Ora, o valor da média do cavalo-fôrça dos automóveis varia muito 
de um país~ para outro, e até de uma fábrica para outra da mesma lo-
calidade, conforme a base em que é calculado. 

Assim é que um carro de certa marca vem com a fôrça média de-
clarada, digamos de 90 cavalos, ao passo que outro carro de igual 
fôrça vem com a declaraç~o de 30 ou 40 cavalos. 

Procurei orientar-me nesse ponto, ouvindo as casas que comer-
ciam em automóveis nesta Capital, e verifiquei que a quasi totalidade 
dos nossos veículos auto-motores são ame~icanos, e que na América 
do Norte se adota geralmente para o cálculo da fôrça em cavalos uma 
fórmula den0miné1da N. A. C. C., iniciais do nome da Cia. que a 
idealizou, e que é a Associação Nacional da Câmara de Comércio, vin-
do com êsse cálculo todos os carros americanos que nos servem. 

Sugeriria, portanto, que no decreto da criação da Caixa ou no re-
gulamento respectivo, fique declarado que o cálculo da fôrça em cava-
lo é baseado na fórmula geral americana ou outra semelhante, de va-
lor fixo. 

Quanto à emenda apresentada pêlo ilustre sr. conselheiro Socrates 
Alvim, acho-a muito interessante; mas como o tempo urge, opino tam-
bém que seja a mesma enviada ao Govêrno em forma de sugestões, 
afim de que possa ser tomada em consideração, como merece. 

(Muito bem! Muito bem !) 
O Sr. Milton Campos:-Como se vê, o sr. conselheiro Sebas-

tião Lima, no seu bem estudado voto, oferece também sugestões que 
podem ser aproveitadas e que sobretudo interessam a justiça da tri-
butação. 

Nessas condições, proponho que o Conselho, aprovando o parecer 
do relator, encaminhe ao Govêrno, como contribuição, as emendas e 
sugestões apresentadas pelos srs. conselheiros Socrates Avlim e Se-
bastião Lima. 

(Mui to bem I Muito bem I) 
Estando o Conselho de acôrdo é a seguinte a 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que se adote o projeto de instituição da 

Caixa Rodoviária, juntando ao seu parecer, como contribuição ao es-

27i 

tudo do assunto, as emendas e sugestõe<; oferecidas pelos srs. conse-
lheiros Socrates Alvim e Sebastião Lima. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Concessão de terreno ao Arcebispado de Belo-Horizonte 
(PEÇA N. 314) 

Anunciada a discussão da peça n. 314, é dada a palavra ao sr. Ju-
lio Soares que sôbre a mesma apresenta o seguinte 

Relato' rio 
O sr. Prefeitr: da Capital, em ofício de 5 do corrente, encaminha ao 

Conselho um requerimento assinado por Adalgisa Gomes e Letícia Ne-
ves Campos, pedindo que sejam doados ao Arcebispado de Belo-Hori-
zonte os lotes ns. 18, 19 e 20, do quarteirão 8, da segunda secção subur-
bana, para neles ser construido a Igreja da Santa-Rita. 

O sr. Prefeito se manifesta favoravelmente á doação solicitada, 
por se tratar de àrea de terreno pequena e relativamente de pouco va-
lor, e destinar-se a mesma a monumento relígíoso para os habitantes 
do bairro do Mendonça. 

Assim relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Werna Maga-
lhães, 1.0 revisor. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Belo-Horizonte 9 de 
março de 1934.-Julio Soares, relator. 

Parecer 

O sr. Julio Soares-Trata-se, sr. Presidente, de uma doação 
relativamente sem importância para o patrimônio. municipal e· sôbre a 
qual, conforme se verifica pelo relatório, já o Prefeito se manifestou fa .. 
voravelmente. 

Sou tambem favoravel à medída tanto mais quanto a doação se 
destina á construção de um monumento que virá atender aos sentimen-
tos religiosos dos habiitantes de um dos bairros da nossa Capital. 

(Muito bem I Muito bem!) 
-Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é 

o mesmo posto a votos e aprovado unanimemente, sendo, por isso, 
adotada a seguinte 
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Conclusão 
O Çonselho é de parecer que seja feita a doação a que se refere 

a peça n. 314. 
Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo nada mais a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus~ 

são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á 
Secretaria com antecedência regimental. 

Levanta~se a sessão . 

197a . sesssão ordinarla, aos 17 de março de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMÁRIO - Ata-Expediente-Visita do dr. Samuel Libanio-Pareceres finais 
-2. a parte- Serviço telefônico da cidade do Prata-Relatório e pare-
cer do sr. Socrates AI vim-Discurso do sr. Milton Campos-Conclu-
sao-Venda de terras devolutas-Relatório e parecer do sr. Socrates 
Alvim- Conclusão-Pagamento de adicionais ao sr. Argemiro Peixo~ 
to-Rel atório e parecer do sr. Abilio Machado - Discussão - Empate 
de votação- Ordem do dia. 

A ' hora regimental, acham~se presentes os srs. Milton Campos, So~ 
crates Alvim, Julio Soares, Abilio Machado, Sebastião Lima e Wema 
Magalhães, faltando , por motivo justificado, os srs. Annibal Gonti jo e 
Oliveira Andrade. 

Abre~se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente : 
Ofício 

Gratificação pleiteada pelo dr. Gerson de Sales Coelho 
(PEÇA N. 319) 

Gabinete do Interventor Federal no Estado-N. 937-12 de março 
de 1934. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo - Tenho a honra de enca~ 
minhar a V. Excia., para que se digne submete-lo ao parecer do Con~ 
selho Consultivo, o processo aqui junto, referente a um pedido de gra~ 
tificação, formulado pelo Dr. Gerson de Sales Coelho, por serviços pres· 
tados como chefe do serviço telefônico desta Capital. 

Reitero a V. Excia. meus protestos de alto apreço e distinta consi-
deração. -0 Interventor Federal, Benedi to Valadares R ibeiro. 

Requerimento anexo ao ofício supra 

Exmo. Sr. Dr. Alcides Lins, D. D. Prefeito de Belo-Horizonte. -
Tendo acumulado os logares de engenheiro fiscal da Companhia Tele-
fônica Brasileira e de chefe do serviço telefônico da Capital, logar êste 
que desempenhei por no~e meses sem nenhuma gratificação, solicito 
de V. Excia., a quem estive subordinado durante todo êsse tempo, en-
caminhar o presente ao Exmo. Sr. Dr. Secretário das Finanças, no sen-
tido de me ser abonada uma gratificação pelos serviços que prestei no 
segundo daqueles cargos, a qual V. Exqias. fixarão como achar de jus-
tiça. 

Sem mais, sou com grande estima e consideração, Am.0 Grt. 0 Obr.0 

-Gerson de Sales Coelho. 
Belo-Horizonte, 7 de agôsto de 1930. 
- O processo passa a constituir a peça n. 319, distribuída aos srs. 

Julio Soares, Socrates Alvim e Abilio Machado, respectivamente, rela~ 
tor, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 313) 

Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 
-Belo-Horizonte, 16 de março de 1934.-N. 286. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais - Em atenção ao ofício n. 413, de fevereiro último, tenho o 
prazer de comunicar a V. Excia. que nenhum dos lotes de terras a que 
se refere meu ofício n. 207, de 19 daquele mês, está situado dentro do 
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perímetro de que trata a última parte do artigo 61 do decreto 8.201, de 
31 de janeiro de 1928. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Excia. meus protestos de ele-
vada consideração e estima. - Israel Pinheiro da Silva, Secretário 
da Agricultura. 

- Remeta-se ao relator. 

Oficio 
Criação do Departamento de Admin'istração Municipal 

(PEÇA N. 320) 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior- Belo-Horizonte-
Em 17 de março de 1934. . 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais - Temos a honra de passar às mãos de V. Excia. o plano de 
organização do Departamento de Administração Municipal e d~ pedir 
a V. Excia. se digne submetê-lo ao exame do Conselho Consultivo. 

Uma parte interessa particularmente ao Conselho e é a em que se 
procura taxar as municipalidades, para a manutenção do Dep;.1rtamento, 
sem embargo do que dispõe o art. 79 da Constituição do Estado: 

«O Congresso, em suas l.~is, não poderá onerar os mth1U pios com 
despesas de qualquer ordem, salvo para fins de instrução primária e 
higiene". . . 

Também, no art. 74, n. IV, se estipula que o orçamento mumct-
pal, a polícia local, a creação de emprêgos mun~cipais, a ins~r.ução pri-
mária e profissional, a desapropriação por necessidade ou utilidade d_o 
município e alienacão de seus bens, nos casos e pela forma d:t~r~I
nada em leis, são objetos de livre deliberação das Câmaras Mumctpais, 
sem dependência de aprovação de qualquer outro poder, guard~das as 
restrições feitas na Constituição. 

. Nestas condições, de acôrdo com a letra D, art. 11, do decreto 
federal n. 20.348, baixado a 29 de agôsto de 1931, vimos solicitar o 
parecer do Conselho sôbre 1> projeto, antes de submetê-lo ao Govêrno 
Provisório da República. 

Necessidade da medida: Imperio. 
Antes, porém, permita-se-nos expor, pela rama, as principais ra• 

zões do projeto. 
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Pelos moldes em que se acha delineada a organização verá o 
~onselho Consultivo que corresponde a uma antiga e urgent~ neces-
SI~ade, feita sentir pelos mais notáveis homens públicos do país, atra-
ves de . toda a nossa historia. 

Entre outr~s, em 1856, o deputado Candido Borges, em 1862, o 
marquês de Olmda, em 1869 Paulino José Soares de Souza tentaram 
por alguns limites á larga conceituação e realização de ' autonomia mu-
nicipal que vinha dominando. 

Na República e em Minas 

Na Rupública, por quasi todos os Estado houve várias tentativas, 
e, pêlo que toca ao nosso Estado, sempre se notou o mal e sempre 
se cogitou de minorá-lo, notadamente na reforma constitucional de 
1920, em que se travou caloroso e substancioso debate. 

O problêma não foi devidamente resolvido, mas ficou provado à 
luz, que não é incompatível, dentro da propria letra da Constitu'i~ão 
de 91, a assistência do Estado com a autonomia., 

E . . S · , o que e mats, o uprêmo Tnbunal Federal, pronunciando-se 
pela ~onstitucionalidade de um tópico da Constituição baíana em que 
se estipulava a nomeação do agente executivo pêlo Govêrno do Es-
tado, mostrou bem em que ponto, já ia o Judiciário com relação ao 
problema. 

E' certo que Pedro Lessa verberou a decisão, em trabalho lumino-
so, mas não é menos certo que a orientação que se estava esboçan-
do correspondia realmente a uma ordem de idéias e de coisas desti-
nadas a vencer, como vencem e prevalecem, neste momento, em quasi 
todos os Estados modernos, ·e sob todos os regimes. 

A Constitu~·ção do Estado 

Aliás, dentro da própria letra de nossa Constituição, em um de 
cujos artigos se prescreve que ca tomada de contas das municipali-
cade ser~ regulamentada por lei ordinária de modo a assegurar a eficá-
cia do respectivo julgamento," cabe evidentemente até a criação de um 
Tribunal de Contas. 

A sua ação, no rigoroso conceito constitucional, teria uma extensão 
muito mais larga do que o Departamento, relativamente ao contrôle .. 

. ' 



CONSELÍ10 CONSbi.TIW DÓ 

d ar e corri-. assado para o verificar, pon er 
financeiro, porque, JUlgando o p , d t açar normas austeras para o 

de.txaria de influir no presente e e r gir, não 
futuro. 

O exemplo de outros Estados 
- felicidade de ser o primeiro, quanto a 

Acresce que nao temos a 
· . · · t• a aovernamental. essa notável tmcta lV o - . • ossuem o Departamento e, eu-

Várias unidades da Federaçao JaSpl . ou menos nos moldes 
P 1 e Rio Grande do u ' mats 

tre elas, S. au 0 t .b .. a-o das municipalidades. r s e com con n mç 930 em que o de meamo . ·ficos e basta assinalar que, em 1 ' 
Os resultados têm sidO bene . ·pais de s. Paulo para 

l - os orçamentos mumct 
logo após a revo uçao, d f. .t de 738:280$649 e que, mer-

931 savam um e W 'l · o exercido de 1 acu t deficit teve que dar lugar 
cê da ação orientadora do Departamen o, o 
a um superavit de 885:735~5~~· Departamento alcanço~ que ~ sa_l-

Ainda nesta ordem de tdeJa~, . o de 1933 atingisse a tmportancta 
do das Prefeituras para o exerciCIO 
de 5.819:352$582. t to têm apenas dois anos de fun-

Si se considerar que o Depar. amen d em atribuir especialmente, 
f utos colhtdos se ev ' . 

cionamento e que os r . . d finanças municipais, conclmr-se-
. t - menos empmca as · ·t d a uma onen açao d . suficiente para ser Iffil a o . 

á para logo que tal exemplo era e SI 

O exemplo de outros países 

l. - es dos Estados brasilei-
porém com as IÇO 

Não nos contentamos, ' fi emos visitar e estudar 
. m a obra de S. Paulo, que z . . 

ros, nem runda co . -o de altos funcionanos. 
min·.lciosamente por uma comts~a f ·to nos principais países do mun-

o que se tem ei ' d Socorremo-nos a . . ue constituímos, infelizmente, uma as 
do e ficamos convencidos de q . - de autonomia municipal que 

• ções na ampla conceituaçao poucas exce • 
t t do e praticado. · to mu-temos sus en a . tif c a ria se o moVlmen 

Essa exceção de algum modo _se JUS I ' . da mes-
nicipal se restringisse á Europa e nao 

prevalecesse em pruses 

ma família política. ao feitio 
Dir-se-ia que, organizados .. ~ . 

de aceitar as consequencias 
teriam os 
mos . 

do modêlo norte americano, 
dos princípios q.ue assenta-
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Nem essa escusa nos ajuda, porque não só os constitucionalistas 
norte-americanos pensam que é compatível a autonomia com a ins-
pecção e assistência por parte do Estado, mas também e sobretudo 
porque os homens públicos vão praticando essa inspecção e essa as-
sistência cada vez em mais larga escala . 

O mais conhecido dos mestres norte-americanos, Williarn Munro, 
The Govermnent o f American Cities, p . 80, assim se exprime: 

«A autonomia completa dos municípios é, portanto, impraticável 
e nenhum Estado tentou concedê-la, algum dia• . 

E, considerando o controle administrativo, diz em outra obra 
The Govermnen t of Europen Cities: 

•Mas, existe uma forma de controle que, atualmente, se vem 
acentuando nos Estados · Onidos. Chama-se-lhe, de ordinário, controle 
administrativo - contrôle êsse exercido por autoridades estaduais, 
departamentos ou comissões, aos quais foram concedidos poderes 
discricionários, pela lei. Todos os que estão familiarizados com as fo r-
mas de govêrno dos países europeus não ignoram que essa espé-
cie de controle e inspecção é alí comunissima; com efeito, a maior 
parte dos controles exercidos pelas autoridades superiores sôbre o 
govêmo local, na França, na Itália, na Alemanha e até na Inglater-
ra; é de caráter administrativo,.. 

Também Andersen, American City Governmen t, p. 637 : 
c. • • a plena fé no govêrno local, que tan~a fonte nutriu, há 

uma ou duas gerações, têm experimentado recentemente algumas mo-
dificações. A deticentralização completa não é agora o ideal. A auto-
nomia e a responsabilidade local não requerem completa independên-
cia local•. 

Projeto da Constituição Federal 

Todos os publicistas, afinal, esposam hoje a mesma doutrina e não 
é razão que nós, premidos pelas mesmas necessidades e possívelmen-
te maíores ainda; à conta de menor cultura política, não busquemos o 
remédio que de todos os lados se nos aconselha. 

Cumpre ainda assinalar que o projeto de Constitu"ição Nacional, do 
mesmo passo que consigna a autonomia dos municípios e tudo o que 
disser respeito ao seu peculiar interêsse, faculta a intervenção do Es-
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tado, para por ordens nas suas finanças, no caso de grave desorgani-
zação, art. 120 e criar órgão de assistência aos municípios e de ve-
rificação de suas finanças (art. 122.) 

O Departamento Mineiro 
Ao elaborarmos o projeto em estudo, tivemos em mente conciliar, 

na medida do possível, a autonomia municipal, em tudo que respeita 
aos interêsses locais, com a função coordenadora e política do Estado. 

A linha divisaria entre as duas esferas de interêsse não tem sido 
marcada, com precisão, por forma que nos permitisse um criterio mais 
definido para regulamentação: ver-se-á, todavia, que o Estado não 
coarcta a vida municipal, as suas iniciativas e realisações, mas procura 
insinuar novos processos de ação, fixar novos rumos, combatendo e 
afastando, sobretudo, o empirismo administrativo e verificando os abusos 
na áiJlicação da propria legislação municipal. 

Mais, ainda: não esquecendo a sua função política e nacional, o 
Estado procura coordenar a ação dos municípios num só sentido, para 
que não prevaleçam, como têm prevalecido até aqui, o interesse e a preo-
cupação local sobre o interesse e a preocupação nacional. 

O projeto foi comedido e moderado e está bem concorde com a 
lição e a experiência dos outros povos. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, em que se esboça e trava ha 
muitos anos uma grande campanha pelo home-rule, por causa da inter-
venção imoderada do Legislativo na vida municipal, Andersen, obra ci-
tada, p. 837, conclue: 

o: As modernas condições assinalam a necessidade, não só do con-
trole do Estado sobre os assuntos municipais, como de amplos progra-
mas de cooperação do Estado com as autoridades municipais no que se 
refere á educação, saúde, polícia, regulamentação de serviços públicos, 
óbras públicas e planos gerais, sendo tambem para desejar uma inter-
venção-superintendência (supe'rvision) nas funções municipais, tais 
como finanças, contabilidade e pessoal. • . 

As p roporções do Departamento Mineiro 
O Departamento da Administração Municipal de Minas não será 

um servtço luxuoso, que contrarie a índole do nosso povo e as nossas 
tradições administrativas. 

' 

! 
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O Conselho verá pelo pro'ét . 
seus funcionários e q~e d J o, que vat ser diminuto o quadro de 

S os or enados não d' na ecretaria do Interior ê tscreparn da tabela adotada 
A e cr mos que nas d . S ssim, o Chefe do D emrus ecretarias. 

. . epartamento perceb . 2 O e ISSO o que percebe a m. d' d era : 00$000 mensais e 
que alguns têm ordenado e I.a o~ diretores de serviço do Estado, por-
2:000$000 como tod mruor. Consultor Juridico perceberá 

os os consultores 1 'd· · · · · · · • 
E, se os inspetores pe b un tcos das Secretarias. 

S - rce em um pouco m . d ecçao, tal aumento se expr ais o que os chefes de 
O Critério do Oonselh~cOa, com ~ especialidade das suas funções 
A h d onsuttwo . 

c an o-se prorrogados os or a 
no orçamento de 1933 b ç mentos do Estado e consignando-se 
tuito do Govêrno refor~:r :erS a de 4_43:964$000, dentro da qual era in-
Departamento não sab ecretana e levar a efeito a creação do 
o referido orç~ento reepmuotse .sedio Conselho Consultivo, que já aprovou 
d ' · m spensav 1 · o art. 10 do decreto n. 20.348. e opmar sobre o projeto, á luz 

Se assim 0 p ensar, e o parecer do C Ih . 
queremos acrescentar que a . - onse o e sumamente precioso 
Pa E organuaçao em e - ' ra o stado e não fére o 't . xame nao acarreta onus 

Ao contrário. crJ eno assentado pelo Conselho. 
. ?rganisado o Departamento . 

Clpalldades, mediante a contrib ~- ~ue s~ mantera a expensas das muni-
das tabelas, para ele serão ap lll~at od evJdentemen. te módica que consta 
qu t rove1 a os funcion · · d s an o possível, encorporando-se-lhe a a~IOs a ecretaria, tanto 
certoE o orçamento da Secretaria. a 5 . Secçao, o que aliviará por 

0 que nos ocorre dizer a v E . ~ 
nos para qualquer outra informaçã~ xcta ., sobre o assunto oferecendo-

Reafirmamos a V. Excia. e ao Cons 
deração-.Oarlos Luz Secret. . d ~lho os protestos de nossa consi-
p "t ' ano o Intenor 

roJe o da minuta do decreto . . 
NISTRAÇÃO MUNICIPAL q~Ac~a o DEPARTAMENTO DA ADMI-
ESTADO DE MINAS-GERAIS ECRETARIA DO INTERIOR DO 

Decreto. N . . . . . 
Cria o DEPARTAMENTO 

NICIPAL. DA ADMINISTRAÇÃO MU-

. O Interventor Federal no Est d . 
atnbuições que lhe são conferid a o de M~nas-Gerais, usando das 
11, § l.o de 11 d as pelo decreto federal n. 19.398 arti 

• e novembro de 1930, e • go 
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considerando que é de conveniência para o progresso dos municí-
pios a criação, na Secretaria do Interior, de um orgão especializado, 
incumbido de orientar a vida administrativa e finan ceira dos municípios 
subordinando-a a normas padronizadas; 

Decreta: 
Art. 1.° Fica criado, na Secretaria do Interior e subordinado ao 

respectivo Secretário, o Departamento da Administração Municipal. 
Art. 2.° Compete ao Departamento: 
a) Orientar técnicamente os municípios para a solução adequada 

de seus problemas de ordem administrativa; 
b) Lavrar os têrmos de compromisso dos prefeitos; 
c) Promover a racionalização do regime tributário em vigor nos 

municípios, para o fint c e melhorar a distribuição, classificação e arre-
cadação dos impostos; 

d) estudar a situação econômica e financeira dos municípios, su-
gerindo ao Govêrno do Estado providências conducentes ao saneamen-
to das finanças dos mesmos e prestar-ltie informações sôbre a admi-
nistração dos prefeitos; 

e) Promover, opoi'tunamente, a organização racional dos serviços 
das Prefeituras, de acôrdo com os métodos adotados na Secretaria do In~ 

terior; 
f) Rever e aprovar os orçamentos municipais, mediante propo.sta 

do prefeito, previamente submetida ao exame do Conselho ConsultiVO 
local; 

g) Padronizar os orçamentos dos municípios e uniformizar a sua 
contabilidade, segundo os preceitos do c Código de Contabilidade,. das 
Prefeituras do Estado de Minas-Gerais, a ser elaborado; 

h) Pronunciar-se sôbre a conveniência e legalidade dos ~ontratos a 
serem celebrados pelas Prefeituras com o Estado e com particula_res; 

i) Prestar assistência legal às Prefeituras e representá-las junto ao 
Govêrno do Estado; 

j) Tomar contas, periodicamente, da arrecadação e das despesas 
municipais, expedindo aos Prefeitos, para êsse fim, as necessárias instru-
ções; 

k) Velar pela escrupulosa observância do Código d~ Con~b~lida
de das Prefeituras, podendo, para isto, inspecioná-las por mtermedto de 
funcionários de sua confiança; 

ESTADO DB MINAS-GERAIS 
281 

l) .Velar pelo exato cumprimento 
celebrados pelos municípios, dando ao 
dades porventura verificadas· 

' 

dos contratos de empréstimos 
Govêrno ciência das irregulari-

m) Solicitar das Secretarias de Estado, particularmente especiali-
zadas ~o assunto, assistência técnica para a elaboração dos projétos e 
~xecuçao das obras de melhoramentos municipais, oriundas de emprés-
fl:nos contraídos com o Govêrno do Estado e promover uma coopera-
.çao com as mesmas para o estudo dos problemas de urbani mo que 
mtere:sam as municipalidades apresentando planos e sugestões para a sua 
soluçao; 

. n) Organizar a estatistica administrativa e financeira das munici-
palidades, de modo a poder avaliar a eficiência dos diversos serviços 
a cargo das mesmas; 

o) Fundar um curso para o aperfeiçoamento dos técnicos muni-pais; 

P) Manter uma revista técnico-informativa sôbre os negócios mu-
nicipais; 

q! Promover a organização do corpo de engenheiros municipais 
de acordo com as possibilidades financeiras das prefeituras e de acôrdd 
com o Decreto Federal n. 23.569, de 11 de dezembro de 1933. 

Art. 3.o O Departamento da Administração 1J1unicipal será re-
gulamentado por decreto especial, referendado pelo Secretário do In-
terior. 

Art. 4.o As disposições dêste Decreto não se aplicam ã Prefeitura 
de Belo Horizonte; 

Art. 5.o A manutenção do Departa11zento fica a carcro das muni-
cipalidades que, para êsse fim, contribuirão com as quota~ constantes 
da tabela anexa a êste Decreto. 

Parágrafo único - .l\ arrecadação das quotas de que trata o pre-
sente artigo será feita em duas prestações pelas coletorias estaduais dos 
respectivos municípios até os dias 15 de janeiro e 15 de junho de cada 
ano. 

Art. 6.o O quadro do pessÓal do Departamento da Administra-
ção Municipal, terá a seguinte organização: 
1 diretor 
1 consultor jurídico 

com o vencimento anual de $ 
$ 
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1 
1 
1 
2 

2 

assistente técnico com o 
inspetor de cont. e est. ,. 

,. Exp. e Leg. " 
1 °s oficiais ,. 

» 

amanuenses » 

2 1 °S auxiliares .. 
2 2. 0 S " 

2 
6 
1 

3.0 S "' 

contadores 
desenhista 

» 

fiscais " 

vencimento anual 
,. » 

,. » 

,. 
» » 

,. 
" 

» " 
» » 

» » 

,. » 

» » 

2 praticantes ,. " " 

de 

-- ' -1 

" 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

§ 1.0 O Diretor, Consultor, Inspetores, Assistente Técnico, oficiais, 
amanuenses e auxiliares gozarão de todas as vantagens e as regalias as-
seguradas aos funcionários estaduais, a cuja classe ficam pertencendo. 
No caso de extinção do Departamento os funcionários acima serão 
aproveitados em outros serviços internos de qualquer das Secretarias 
dêste Estado, sem prejuízo de seus vencimentos. 

§ 2. o Para os diversos cargos, serão aproveitados, na medida do 
possfvel os funcionários da Secretaria do Interior. 

§ 3. o Os contadores fisqtis, e praticantes serão contratados à me-
dida das necessidades, ficando a critério do Secretário do Interior a sua 
efetivação ou dispensa. 

Art. 7. 0 :f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior 
\nEEUBll . ........ . . . 

DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
A-PESSOAL 

l-Pessoal efetivo: 
1 Diretor ......... . ............ · ·. · · ·· . . · · · · · · · · · 
1 Consultor Jurídico . .. . ....... ........... , ... .. . 
1 Assistente técnico (engenheiro), a .. .. .. . . .. .. . 
2 Inspetores, a ................................. . . . 
2 l.0 s oficiais, a ...... .. ....... ·. · · · · · · · · · · · · · 
2 2.0 s oficiais, a . . . .. .. · · · ... . · · · • • • · • · · · · · · · · · · 

18:000$000 
18:000$000 
9:840$000 
8:160$000 

24:000$000 
24:000$000 
18:000$000 
36:000$000 
19:680$000 
16:320$000 
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2 amanuenses, a .......... . .. . ............. . .. . . 
2 1.0 s auxiliares, a . . . . .. 
2 2.0 s auxiliares, a ..... . :: :. . - . .. ......... .... .. 

2 3.0 s auxiliares, a ...... -... ::::.· .·.·:::::·.~: ·.::·.: 

2-Pessoal contratado 
6 contadores fiscais, a .. . .... . .. . .. .. . ...... . .. 
2 praticantes, a . . ........... .. . .. .. . . . . ... . . . .. . . 

3-Diárias: 
Diárias a funcionários quando em viagem de ser-

viço público .•••. ...... . ........ . , ..... . ..... . 
B-MATERIAL 

Para aquisição de material de expediente . .. . , . .. 
C-EVENTUAIS 

Para despesas imprevistas . .. .. . . .. . . . . . . . . 

6:240$000 
4:800$000 
4:200$000 
3;600$000 

9:600$000 
3:000$000 
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12:480$000 
9:600$000 . 
8:400$000 
7:200$000 

175:680$000 

57:600$000 
6:000$000 

63:600$000 

29:220$000 

50:000$000 

39:000$000 

357:500$000 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DO INTERIOR 
QUOTAS DE CONTRIBillÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA o DEPARTAMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
I-Municípios de renda até 50 contos de réis . 

250
$

000 li-Idem de mais de 50 contos até 75 contos . . . ::.·.":. . . . . . . . . . . 500$00C 
III-Idem de mais de -75 contos até 100 contos . . . . . . . . . . . . . . 750$000 
N - Idem de mais de 100 até 150 contos ... .. . .... .. .... ... . 
V-Idem de mais de 150 até 200 contos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1:250$000 
VI-Idem de mais de 200 até 300 conto.s.. ..... .. . .. . .. .. .. ... .. . 1:750$000 
VII-Idem de mais de 3~ até 400 contos. . . . . . .. . . . .... . . . . . . . . ;~::: 
Vlli-Idem de mais de 400 até 500 contos . ·. ·. ·. ~: : :·: : . : : : ~ : . : . . . . . . . 3:250$000 
IX-Idem de mais de 500 até 750 contos... . . ... . . .. . .. .. .. .... .. . 4:050$000 
X-Idem de mais de 750 até 1.000 contos ...... .. . . . . . . . . 4:850$000 
XI-Idem de mais de 1 . 000 contos de reis. . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5:850$000 
NOTA-~s despesas de manuntençào do Departamento para 0 exercício de 1934 

Importam em 357:500$000. 

O processo passa a constituir a peça n. 320, distribuída aos srs. 
Milton Campos, Abilio Machado, e Sebastião Uma, respectivamente, 
relator, 1. o e 2. o revisores. 

Visita do dr. Samuel Libanio 
O Sr. Presidente comunica que o sr. dr. Samuel Ubanio veiu 

ao Conselho agradecer, pessoalmente, as condolências que por êste lhe 

. 
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foram enviadas por motivo do falecimento de seu venerando pai.-ln-
teirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Werna Magalhães apresenta o seguinte: 

Parecer n. 288 
Criação da Caixa R odoviária 

(PEÇA N. 312) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vista 

0 oficio do sr. Secretário da Agricultura, tratando da instituição da Caixa 
Rodoviária, com o objetivo especial de atender ao financiamento dos tra-
balhos de estradas de rodagem, compreendendo os serviços de admi-
nistração, estudos, construção, conservação permanente. melhoramentos , 
reconstrução e fiscalização, depois de examinado atentamente o assunto 
e considerando: 

a) Que as rodovias são elementos de interpenetração, que auxiliam 
e fortificam a União Mineira pêlo melhor e maior conhecimento das di-
versas regiões e produtos do Estado. 

b} Que é o único meio possível, atualmente, de se obter recursos par~ 
conservação e abertura de estradas no sentido de facilitar as comum-

cações . 
c) Que o vulto do patrimônio empregado nas rodovias m~re~e am-

paro, para que não se arruínem os trabalhos executados, preJUdicando 

0 
progresso do Estado e trazendo consequências graves de ordem eco-

nômica. 
Resolve: 
Aprovar 0 projeto organizado pela Secretária da Agricultura, insti-

tuindo a Caixa Rodoviária e taxas correspondentes à sua receita, opinan-
do, entretanto, pela redução de algumas destas afim de que as con~i
bu'ições se enquadrem, equitativamente, no sistema tributário especial 
que se pretende iniciar e experimentar, de quotas mínimas ao alcance 
dos contribuintes. 

Entende o Conselho que sôbre a Taxa de Valorização, os mínimos 
previstos devem ser de ~O e 15 réis e não 50 e 25 réis. 
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Sôbre a Taxa de Obras Novas, em lugar de 0,2 e 0,1 °10 , nos ca-
sos de que trata o projeto ·que sejam adotadas as de O, 15 e O, 75 o 10 a 
contribuição adicional de 20° I o sôbre o imposto de indústria e profis-
são, passar para 10°lo sómente; e os mínimos de 100 e 50 réis para 60 
e 30 réis por hectare. 

Sôbre a Taxa de Licença ou Circulação de Veículos, no caso es-
pecial dos Autos-ônibus, pêlo fato de se acharem.êstes veículos, sujeitos 
à sôbre taxa de 5$000 por passageiros de lotação, que seja esta reduzi-
da para 2$000. 

Ao artigo 5.0 do decreto que trata da Caixa Rodoviária Municipal. 
deve-se acrescentar, ficando bem expresso que não deverá sobrevir dua-
lidade de lançamento se o distrito for também servido por estrada es-
tadual. 

Resolve, outrossim, o Conselho, de acôrdo com a Ietr::~. •d ,. do ar-
tigo 8.0 do Código dos Interventores, levar ao conhecimento do sr. Se-
cretário- da Agricultura, acompanhadas das notas taquigráficas dos de-
bates, as sugestões apresentadas em sessão por diversos de seus mem-
bros e que foram aprovadas, a saber: 

a) Emendas propostas pêlo sr. conselheiro Socrates Alvim, sôbre a 
incidência das taxas de Valorização e Obras Novas. 

b) Adoção da fórmula empregada pela Nacional Associação da Câ-
mara de Comércio, dos Estados-Unidos ou outra semelhante, para cál-
culo da fôrça dos Veículos Auto-Motores. 

c) Redução, se posível, da taxa de licença por se acharem os veí-
culos já taxados pelas Municipalidades. 

d) Insenção das taxas de valorização e Obras Novas, para os par-
ticulares que tenham empreendido a construção de estradas e facilitem 
o trânsito ao público. 

e) Incorporação à Caixa Rodoviária da renda das Taxas de Viação, 
passando esta a ser cobrada à razão de 4 o f o com o mjnimo de 300 
reis e supressão da taxa intitulada Rodoviária que consta do projeto. 

Sala das sessões, 17 de março de 1934.- Werna Magalhães, re-
to r. 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, tendo votado com restrições o sr. Socrates Alvim. 

Devolva-se a peça, acompanhada do retatório, parecer e notas 
taquigráficas, ao sr. Secretário do Agricultura. 
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O Sr. Jullo Soares apresenta o. seguinte 

Parecer n. 289 

.. ·~ , 

Doação de terrenos ao Arcebispado de Belo~Horizonte 
(PEÇA N. 314) 

Ao Conselho Consultivo do Estado remeteu o sr. Prefeito, em ofí~ 
cio de 5 do corrente, um processo, no qual se pede que ao Arcebispado 
de Belo-Horizonte seja feita doação dos lotes ns . 18, 19 e 20, do quar~ 
teirão 8 da 2.a secção suburbana, para neles ser construída a Igreja de 
Santa Rita. 

Depois de examinar devidamente o assunto, e considerando tratar-
se de área de terreno pequeno, relativamente de pouco valor, conforme 
declara o prpé rio sr. Prefeito, e que se destina á construção de um 
monumento que virá atender aos sentimentos religiosos dos habitantes 
do bairro do Mendonça, desta Capital, resolve o Conselho opinar favo~ 

ràvelmente á doação pleiteada 
Sala das sessões do Conselho Consultivo, Belo-Horizonte, 17 de 

março de 1934-Julio Soares, relator. 
O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes . 
Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. Pre-

feito da capital. 
Segunda parte da ordem do dia 

Serviço telefônico da cidade do Prata 
(PEÇA N. 272) 

Passando~se a segunda parte da ordem do dia, é dada a palava ao 
sr. Socrates Alvim, que sôbre a peça n- 272 apresenta o seguinte 

Relato'rio 
O processo constante desta peça volta pela tercei11.a vez à conside~ 

ração do Conselho Consultivo do Estado. Em 22 de maio de 1933, o 
então conselheiro dr . P. Mata Machado apresentou sôbre êste processo 
o seguinte relatório: 

"Consta a peça n . 204 de um memorial dirigido ao dr. Presi-
dente do Estado pêlo Prefeito Municipal do Prata, solicitando a neces-
sária autorização para tratar da caducidade do privilégio concedido à 
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Emprêsa Telefônica "Cidade da Prata" e chamar concorrentes pára 
o serviço telefônico do minicípio. O memorial é acompanhado de 
documentos que provam ter sido o priviiégio concedido em 1916 ao 
antecessor da atual · Companhia, e mais outros atestando diversas pror-
rogações de prazos, cencedidos para conclusão das obras. 

Alega o Prefeito, e confirma o Conselho Consultivo Municipal, que 
de nada tem servido tais prorrogações, pois a emprêsa continua sem-
pre em falta. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Lorêto de Abreu, 
segundo revisor.-P. Matta Machado, relator». 

Encontra-se a revisão dos srs. conselheiros Loreto de Abreu e 
Werna Magalhães . 

Em 6 de junho seguinte, o Conselho emitiu sôbre o processo o 
seguinte parecer final n. 189: 

cO Conselho Consultivo, tomando conhecimento do processo em 
que o Prefeito do Prata pleiteia a caducidade do contráto existente 
entre o município e a Empresa Telefonica «Cidade do Prata •, exami-
nou os documentos que o acompanham e verificou: 

que o privilegio à Empresa Telefônica •Cidade do Prata :o foi con~ 

cedido primeiramente a Francisco Florindo Coelho, em 1916; 
que em 1918 foi o referido privilégio transferido ao atual conces~ 

sionario, com os direitos e onus do primitivo contrato; 
que, a despeito de prorrogações requeridas e obtidas e de multas 

impostas, não têm sido cumpridas as cláusulas contratuais; 
que as faltas e omissões fizeram a Empreza Telêfonica incorrer 

em mais de uma cláusula, que acarreta a caducidade do privilégio; 
E' o Conselho Consultivo de parecer que seja concedida autori-

zação ao Prefeito do Prata para promover a caducidade do contrato 
existente entre o município e a Empresa Telêfonica «Cidade do Prata•. 

Seguem-se as assinaturas de mais cinco conselheiros. 
A seguir, consta do processo o ofício n · 1.954, de 7 de agôsto 

de 1933, do exmo. sr. dr . Antunes Maciel, ministro da Justiça e Ne~ 
gócios Interiores. concebído nos seguintes têrmos: 

«Sr. Presidente do Estado de Minas~Gerais. Em resposta ao ofí~ 

cio n. 13.712, de 28 de junho último, ao qual acompanhou o memo~ 
rial e demais papeis, com os quais o Prefeito do município do Prata, 
nesse Estado, pleiteia a caducidade do contráto existente entre a mu-
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nicipalidade e a Empresa Telêfonica cCidade do Prata•, tenho a honra 
de declarar ·a v. exc. que s. exc. o sr. Chefe do Govêrno Provisório, 
por despacho de 31 de julho último, deferiu o pedido, desde que á in-
teressada seja dada oportunidade de ampla defesa. 

Reitéro a v. exc. os meus protestos de alta estima e distinta con-
sideração . -(a.) Antunes Maciel. . 

Em 16 de outubro de 1933, foi pelo decreto municipal n. 59, de-
cretada a caducidade do contráto e privilégio, de que trata esta peça. 

Em virtude de recurso interposto pela Empresa Telêfonica «Cida-
de do Prata», contra o ato da Prefeitura dêsse município, declarando 
a caducidade do contráto e privilégios referidos, voltou o processo a 
êste Conselho, tendo a peça tomado o n. 272 e sendo distribuída aos 
conselheiros srs. Loreto de Abreu, como relator, e Socrates Alvim e 
Israel Pinheiro, como revisores. 

Em 13 de novembro de 1933 apresentou o então conselheiro sr. 
Loreto de Abreu, o relatório constante do processo, mais ou menos 
longo, ao qual me reporto, propondo seja êle considerado como parte 
integrante do presente relatório. 

Finalmente, na sessão de 2 de dezembro do mesmo ano prox1mo 
findo, apresentou aquele ilustre ex-conselheiro seu parecer sôbre o pro-
cesso, tendo o primeiro revisor Socrates Alvim pedido vista do mes-
mo, afim de que se• solícitasse, sôbre o assunto, o parecer do sr. Ad-
vogado Geral do Estado, como elemento elucidativo da questão. 

O parecer do sr. Advogado Geral do Estado foi emitido em 3 de 
março corrente e se acha junto do processo. 

Nesse parecer, o ilustrado jurista, depois de doutas explanações, 
opina por que o Conselho se manifeste pelo provimento do recurso 
da Empresa Telêfonica «Cidade do Prata • . 

Assim relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Oliveira Andrade, 
1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 7 de março de 1934.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 
o Sr. Soerates Alvlm-Trata-se, no caso, da resctsao de um 

contrato de serviços telefonicos entre a Camara Municipal, hoje Prefei-
tura, do Prata e o recorrente sr. Washington Carvalho, por falta de 
cumprimento de contrato. Para tratar dessa rescisão, pediu o sr. Prefeito 
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do Prata a autorização de que fala o art, 11 do Decreto n. 20.348, de 
29 de agôsto de 1931 (Codígo dos Interventores), autorização, aliás, 
desnecessaria, por não ser caso de rescisão por vicio inherente ao con-
trato, oriundo de sua ilegalidade ou por ser ofensivo ao interesse pu-
publico ou á moralidade administrativa, caso especial de rescisão por 
ato exclusivo do poder publico, criado pelo Govêrno revolucionaria e 
que, por isso, só pode ser levado a efeito com conhecimento e acquie-
cencia do mesmo Govêrno. 

Para os casos comuns de rescisão, regulados pelas leis civis, como 
é o de que se trata neste processo, tal autorização era dispensavel e 
bem podia agir o sr. Prefeito como símples contratante, defendendo os di-
reitos da Prefeitura. A questão, pois a ser encarada nesta peça é a de 
ter ou não o sr. Prefeito do Prata agido de acôrdo com as leis civis 
reguladoras dos direitos dos contratantes, declarando caduco o privi-
legio e rescindindo o contrato em apreço, por falta de cumprimento de 
suas clausulas pelo recorrente. E' certo que esse contrato prevê e fa-
culta, na clausula 12.", a sua rescisão ou caducidade por falta de cum-
primento de suas disposições ou infração de suas clausulas. Mas tam-
bem é certo que só depois da terceira infração permite o contrato a 
rescisão pretendida pelo sr. Prefeito. 

Não ha no processo prova alguma de que se tenham dado as três 
infrações -constantes da clausula 12.a. Alega-se que foi violada a clau-
sula 5.a pela qual se obrigou o concessionario do serviço telefonico 
a ligar diretamente a cidade do Prata ás de Uberaba e Uberabinha 
(hoje Uberlandia), e, como conseqüência, violada tambem a clausula 
7.a. Désde, porém, que o contrato não marcou prazo para a execução 
dessa clausula, nem consta tivesse sido interpelado ou notificado o 
concessionario para executá-Ia dentro de prazo razoavel, na forma do 
art. 690 do Codigo Civil,-não se póde ver mora no retardamento da 
execução desse compromisso e, consequentemente, violação das ditas 
clausulas. Ainda que se quizesse ver nos pedidos de prorogação de 
prazo que fez e obteve o recorrente os prazos estabelecidos para a 
conclusão das obras a que se refere a clausula 5.a, não teríamos mais 
de duas infrações do contrato, porque duas foram as concessões dessa 
natureza, quando tres seriam as infrações necessarias para autorizar a 
rescisão do contrato. Assim pensando, sou de parecer que deve o Con-
selho Consultivo opinar por que . seja provido o recurso de que trata o 
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processo constante dessa peça, por 
rescisão feita sem apoio em lei. 

(Muito bem I Muito bem I) 

ter sido a caducidade declarada e a 

Discussão 
-Em discussão o parecer. 
o sr. Milton Campos-Estando ausente o 1 •

0 revisor, s~, con-
selheiro Oliveira Andrade, passo a dar o meu voto como 2.o re~I~o~. 

Não tenho mais que subscrever o parecer rigorosamente JUridico, 
que acaba de ser lido pelo relator. 

A questão, além disso, já está examinada por extenso parecer do 
dr. Advogado Geral do Estado, que ampara as conclusões ~o _parecer do 
relator com a sua alta autoridade de eminente mestre do due1to. 

O SR. ABILIO MACHADO-Muito bem! . 
0 SR. MILTON CAMPOS-Efetivamente, veritica-se que o Pref.eito 

do Prata não rescindiu o contrato com fundamento na de~c~nfo~mtda
de do mesmo com 0 interêsse público ou a moralidade admm1stratlva. ~ 
fora dêsses casos, a regra mantida ainda no art. 7. 0 do Decreto Consti-
tucional é a da fidelidade aos contratos feitos pêlo Poder Público: •pacta 
sunt servanda•. A velha regra dos contratos, a . igualdade ent~e as 
partes, ficou mantida pela; legislação revolu~i~nári~, de modo ~ue, ~ nao s~~ 
que se verifique afronta à moralidade admi~Istrativ~ ou ao mteresse pu 
blico, não hà razão para que o Poder Púbhco se mterponha, com sua 
soberania, para desfazer um contrato que foi pactuado ent~e as partes. 

0 Prefeito do Prata alega, para desfazer o contrato, motivos referen-
tes à sua' execução. 

Ora, se 0 contrato, na sua execução, sofre inadimplementos queA lhe 
possam determinar a rescisão, seria o caso de se proc~der de acord.o 
com 0 direito comum, isto é, o Prefeito se utilizaria de clausula resoluto-
. essa que consta do mesmo contrato e decretaria a sua resc1sao na expr . . . 

sujeitando-se depois ao Judiciário, ou, então, propona, em JUIZO, suares-
cisão pela ação própria. . . ._ 

0 que não é possivel é amparar-se o Prefeito nos p~deres dtscr~ 

· á · porque êstes foram estabelecidos para defesa do mterêsse pu-CJon nos, 
blico e da moralidade administrativa. Isso tem grande alcance· 

Ainda agora, vimos, pêlo debate travado em tôrno do art. 14 das 
disposições transitórias da Constituição, que são dados como aprovados 

------~--------___ E_ST_Ab __ o ___ D_E ___ M_í_N_A~S---~~~~S--------------~2~- 9~1 , 

todos os atos praticados pêlo ditador e pelos interventores, subtraindo-se 
assim, ao Judiciário o julgamento dêsses atos. Quer dizer, o que fize-
rem o ditador e os interventores com referência aos contratos, amparados 
na legislação revolucionária, já não estará mais sujei to ao Judiciário e 
escapa a uma possível condenação de perdas e danos, que se poderia 
impor ao inadim.Jle:nen to. 

Essa é a consagração que os escritores franceses de Direito Públi-
co chamam de fai t clu prince, que consiste nisto: o Poder Público ce-
lebra um contrato, assume direitos e obrigações, nivelando-se ao parti-
cular, e mais tarde vale-se de sua qualidade de poder soberano e rescin-
de o mesmo contrato. Toda vez que o Govêrno age assim, está sujeito 
ás perdas e danos, á injenização do prejuízo causado ao particular. 

Entre nós, quando a rescisão se enquadra no art. 7. o do Decreto Institu-
cional, não tem lugares3a indenização, mesmo porque a Constituição 
que ora se debate e, possivelmente, será promulgada, subtráe ao Poder 
Judiciário o exame dessas questõ~s. 

Por isso mesmo é que uma derrogação grave do direito comum e 
das regras jurídicas tradicionais deve ser empregada com grande pru-
dência e, no caso em debate, não se justifica a aplicação dêsse dispositi-
vo, porque o contratante do serviço tefefõnico do Prata é um inadim-
plente das cláusulas contratuais e, assim, o direito comum oferece meios 
ao Prefeito para rescindir o contrato, seja pela aplicação da cláusula re-
solutória expressa, seja pelo pedido de rescisão ao Judiciário. 

Nessas condições, opino também pelo provimento do recurso, de 
acôrdo com o perecer do relator, tanto mais quanto, como consta dêsse 
parecer, o Govêrno Provisório, ao conceder autorização para o decreto 
rescisório, subordinou-o à condição de ser assegurada ao contratante 
«a mais ampla defesa ». 

(Jfuito bem ! l Jfuito bem!) 

-Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discus-
são, sendo o parecer submetido a votos e aprovado, adotando-se, 
portanto, a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina p2Io provimento do recurso de que trata o pro-

cesso ·constante da peça n. 272. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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Venda de terras devolutas 
(PEÇA N. 315) 

Em seguida, é anunciada a discussão da peça n. 315, sôbre a qual 
o sr. Socrates Alvim apresenta o seguinte 

Relataria 
O sr. Secretário da Agricultura, em ofício n. 262, de 6 de fevereiro 

próximo findo, acompanhado de um quadro contendo a relação dos 
lotes de terras devolutas que o Govêmo deseja vender em hasta públi-
ca, - solicita o necessário pronunciamento do Conselho Consultivo sôbre 
o assunto, de acôrdo com o que dispõe a letra ce • do artigo 10 do de-
creto número 20.348, de ?9 de agôsto de 1931. 

Informa o ilustre titular que os lotes ocupados pelos srs. Francisco 
Gomes de Oliveira Junior e Ignacio Baptista da Motta, situados ambos 
no lugar denorrunado Jacupemba, distrito e município de Te ' filo-Otoni, 
cada um com a área de 10.000.000m2, encontram-se em zona pastoril, 
não excedendo, portanto, nenhum dêles, aos limites de extensão esta-
belecidos pêlo art. 61 do decreto n. 8.201, de 1928. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Werna Magalhães, 
1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 12 de março de 1934.- Socrates Alvim, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. Soerates .A.Ivim- O processo constante da peça n. 315, 

relativo a lotes de terras devolutas situadas nos municípios de Raul-
Soares, Aimorés e Teófilo-Otoni, terras que o Govêrno do Estado man-
dou medir, afim de serem vendidas em hasta pública, está acompanhado 
das necessárias informações prestadas pelo próprio sr. Secretário da 
Agricultura, em seu ofício n. 262, que faz parte da peça. 

A medição, divisão e venda das terras devolutas do Estado é uma 
necessidade imprescindível e urgente, visando o aproveitamento racio-
nal dêsses terrenos em benefício da economia pública. Minas possue 
um patrimônio em terras devolutas cujo valor excede às mais otimistas 
estimativas. Basta considerar que, segundo cálculos de pessoas autori-
zadas, existem cêrca de 100.000 quilômetros· quadrados de terras devo-
lutas em Minas. E' um Estado dentro do próprio Estado. 
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Certo, essas terras 

ta das. não se encontram intet·ramente desaprovej-
Estão, ao contrário, ocupadas em . . 

•posseiros • que as explora d. sua mmona pelos chamados 
' m ru Imentarmente pêlo e • d . dos econômicos rotineiros . • mprego e meto-

. • que mms destroem do que · · · . ftcam a riqueza rural c 1 propnamente eili-' o una mestra da econo . d expressão, runda não há muito . . mta os povos, na feliz 
ilustre e prezado companhe· s ruas,_ Citada nesta Casa pêlo nosso 

. ' Iro sr. conselheiro Abilio Machado. 
O posseiro tem dua . . 

chado e o focro Para plasotaarmas ternveis contra a mata bruta,- o ma-
o · r uma quarta de 'lh d · cinzas árvores milenart·as c . I h m• o, ernba e reduz a 

- UJO en o precios a1 ·1 
serável de colheitas ótimas S - o v e m• vezes o preço mi-

··· e amanha êle for 0 · t · · solo que ocupa estará m d d d. propne ano legal do • u a o ra lealmente n 
ploração, defendendo a prop . d d os seus processos de ex-

n e a e contra o foao h d sor estranho. b • 0 mac a o e o inva-

. Propiciemos, pois, ao intruso, o ensejo de que 
nr a propriedade lt::gal da terra ue . ~arece para adqui-
nitamente mais útil à socied d q P?sse~a : êle sera um homem infi-

. ~ a e e a SI propno. 
Eis porque sou favorável à venda em larcr 

devolutas o Jatif · d. . ba escala das nossas terras . un lO e um mal e é . . 
diário é o Govêrno. «Governar é um ~al maJor quando o latifun-
gentino. Povoar racionalmente t ~ov~~r ", disse ~lhures um estadista ar-
onde o povoador é não ra , ena tto Alberdt em relação a Minas, 

·. . ' ro, o «semeador do deserto ». 
Na logica dêstes princípios não encontro . 

minha aprovação ao ato do Govêrn mohvo algu~ para negar 
Conselho à venàa das terras d I o, pretendendo a aqmescência do 

M . . evo utas de que trata a peça n. 315 
eu parecer e, pms, por que o C lh . • . 

ção à meruda pleiteada pel S onse. ? Consulhvo de sua aprova-
ofício de 6 de fevereiro últi o sr. ecretano da Agricultura, em seu 

. . mo, a que me referí linhas atrás. 
(M utto bern ! Mui to bem I 
Sem debate é d aprova o o parecer, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina favorávelmente à 

se· 1'éfere a peça n. 315. venda das terras devolutas a que 

Volta o processo ao relator para redirrir 
o• o parecer final. . 
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Pagamento de adicionais ao sr. Argemlro Peixoto 
(PEÇA N. 318} 

Finalmente, é anunciada a discussão da peça n. 318, sendo dada 
a palavra ao sr. Abilio Machado, que apresenta o seguinte 

Relato'rio 
Tendo mais de vinte (20} anos de serviço público, o que prova 

com a certidão de fls. 2, o sr. Argemiro Peixoto, diretor da Receita e 
Fiscaüzação da Prefeitura desta Capital, requereu ao Prefeito de Belo-
Horizonte o abono dos adicionais a que se refere a lei municipal n. 
181, de 13 de Outubro de 1919, em seu art. 13 (fl. 1), favor já re-

conhecido a vários outros funcionários (fls. 5}. 
Em longo e fundamentado parecer, o advogado da Prefeitura opi-

na favoràvelmente à pretensão do requerente (fls. 6-9) . 
Consta do processo que ainda se acha em elaboração o orçamen_ 

to do corrente ano (fls. 9}. Ve-se a fls. 10, a minuta do decreto para 
abertura do crédito especial de 386$666, destinados ao pagamento dos 
adicionais em apréço e referentes aos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 1933 (fls. 11). Em ofício de 13 do corrente, o chefe do 
aovêrno municipal faz remeter pêlo secretário 'da Prefeitura, o proces-;0 ao Conselho Consultivo, afim de que êste sôbre o mesmo se pro-
nuncie e manda dizer que é favoravel à abertura do crédito a ser exa-
minado, por se tratar de despesa prevista na lei n. 181 citada. 

Assim relatada, passo a peça ao 1.0 revisor, sr. conselheiao Julio 
Soares. 

Belo-Horizonte, 15 de março de 1934.- Abilio Machado, relator. 

Parecer 
O St-. Ablllo Mae'hllllo-Com certidão probatória de ter mais 

de 20 anos de serviço público, o sr. Argemiro Peixoto, diretor da Re-
ceita e Fiscalizaç~o da Prefeitura de Belo-Horizonte, requereu ao Prefei-
to 0 abono dos adicionais a que, por fôrça do art 13 da lei muni cL 
pal n. 181, de 13 de outubro pe 1919, se julga com direito, o que, co-
mo demonstra fundamentado parecer do advogado daquela repartição 
lhe está indiscutivelmente-assegurado. Achando-se ainda em elabora_ 
ção o orçamento municipal para êste ano, como consta do processo, 
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não se pode saber si se verifica a condição exida pêlo art. 13 n. I, do dec. 
n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, para abertura do crédito especial des-
tinado ao pagamento dos adicionais em exame, refentes aos três ulti-
mos meses de 1933, e sôbre o qual o administrador da cidade pede se 
m(\nifeste êste Conselho. 

Pelo exposto, sou de parecer que se opine pela consignação; no 
orçamento municipal da despesa para êste exercício, da verba neces-
sária á liquidação dos ditos adicionais, na importância de 386$666, 
assim como dos seguintes. 

. (Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 

· O Sr. Milton Campos :-Está em discussão o parecer. Como 
vota o 1.0 revisor, sr. Conselheiro Julio Soares? 

O SR. JUUO SOARES :-Coerente com a minha conduta anterior 
em se tratando de processos dessa natureza, voto pela abertura do 
crédito, uma ·vez que o Tesouro Municipal, esteja em condições de fa-
zer face á despesa. 

O SR. MILTON CAMPOS :-E o sr. Conselheiro Sebastião Lima, 
2. 0 revisor? 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Acompanho o sr. Conselheiro Julio 
Soares, sentindo muito divergir do relator. 

O SR. ABILIO MACHADO :-Não consta a e'Cistência de saldo 
orçamentário. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Trata-se de astmnto sôbre o qual 
existe uma velha divergência no seio do Conselho. 

O SR. JULIO SOARES:-Talvez seja ê3se o último processo de 
pagamento de adicionais que é submetido á nossa apreciação. 

O SR. ABILIO MACHADO :-Como o orçamento está em elabora-
ção, é facil conciliar as duas correntes. 

O SR. MILTON CAMPOS :-Como vota o sr. Conselheiro Werna 
Magalhãe~? 

O SR. WERNA MAGALHÃES :-Concordo CDm o relator. 
O SR. MILTON CAMPOS :-E o sr. Conselheiro Socrates Alvim? 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Voto com o sr. 1.0 revisor, o Con-

selheiro Julio Soares. 
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~ O SR MILTON CAMPOS :- Eu voto com · o relator, porque, de 
acordo com a minha opinião já anteriormente manifestada, entendo 
q~e o C0nselho não póde concordar com a abertura de crédito espe-
Cial, uma vez que não se verifique saldo no orçamento. 

Está, portanto, empatada a votação. Sendo assim, deverá se pro-
ceder à nova votação, na sessão seguinte, conforme preceitúa o Re-
gimento. 

Não havendo mais nada a se tratar, ~esi~no para a próxima ses-
são a seguinte 

Ordem do dia 
PRIMEIRA PARTE :-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Votação (para desempáte) do parecer emiti-

do pelo sr. Conseiheiro Abilio Machado sôbre a peça n. 318.-Dis-
cussão das matérias que, devidamente relatadas e revistas, forem en-
viadas á Secretaria do Conselho com a antecedência regimental. 

-Levanta-se a sessão. 

198.a sessão ordlna'ria, aos 20 de março de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETA'RIO-Sr. Socrates Alvim. 

SIDIA.'ltiO: - Ata-Expediente-Pareceres finais-Pagamento de adicionais aô sr. 
Argemiro Peixoto- Desern_páte de votaçaõ -Venda de terras devolu-
tas-Relatório e parecer do sr. Sebastiao Lima-Conclusao -Volta ao 
Expediente- Pagamento de adicionais ao sr. Argemiro Peixoto-Pa-
recer final -- Ordem do dia. 

A' hora regi mental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Abilio Machado, Julio Soares, Sebastião Lima e Werna 
Magalhães, faitando com causa participada, os srs. Aníbal Gontijo e 
Oliveira Andrade. 

Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretario traz ao conhecimento da Casa o seguinte 

expediente: 
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Ofício 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 321) 

- Secretaria da Agricultura do Estado de Minas-Gerais - Belo-
Horizonte, 17 de março de 1934 - n. 288. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo - Por equivoco, 
esta Secretaria incluiu na hasta pública que se realizou em 16 de de-
zembro último, pelo preço de 4:710$000, um lote de terras situado no 
lugar denominado «Bem-Posta», distríto e município de Manhuassú, 
contendo a área de 2.354.750,00m2, sem a autorização de que trata t? 

letra e do art. 10 do dec. n. 20.348, de 29 de agôsto de 1'931. 
Antes de se realizar essa hasta pública, os srs. José e Oswaldo 

Teixeira de Cerqueira propuzeram comprar o lote preferencialmente• 
nos têrmos do art. 52, do Regulamento baixado com . o de c. n. 8.201 , 
de 1928. Essa proposta foi indeferida porque aos requerentes não as-
sistia direito preferencial. · 

Realizada a hasta, não apareceu licitante para o lote. Por isso 
a Secretaria pretende vendê-lo áqueles senhores pelo preço oferecido, 
para o que vem pedir a êsse Conselho a autorização acima referida, 
informando que essa venda é perfeitamente regulament::r e que o título 
de transmissão só será expedido depois de pago o preço total das 
terras. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Excia. meus protestos 
de elevada consideração e estima. 

Israel Pinheiro da S ilva, Secretário da Agricultura. 
- O processo passa a constituir a peça n. 321, distribuída aos 

srs. Abilio Machado, Milton Campos e Wema Magalhães , respetiva-
mente, relator 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Radiograma 

Do Sr. Lisandro Guimarães, presidente do Conselho Consultivo de 
Caxambú, solicitando verba orçamentária destinada a melhorar os servi-
ços do posto de Hígiene daquela localidade. 

-Junte-se ao processo de orçamento, quando de sua remessa ao 
Conselho. 
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Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Soerates A.lvlm - apresenta o seguinte 

Parecer n. 290 
Serviço telefonico do municfpio do Prata 

(PEÇA N . 272) 

O Conselho Consultivo do Estado, depois de relatado, revisto e de~ 
batido o processo constante desta peça, em que o contratante do serviço 
telefonico do municipio do Prata, nêste Estado, Sr. Washington Car~ 

valho, recorre do ato do Prefeito dêsse município, que decretou 
a caducidade da concessão e a recisão do contrato ; consideran-
do não se tratar de contrato possuidor de vício origianário tenta-
torio do interêsse público e da moralidade administrativa, casos a 
que se refere o art. 11, letra cC • do Dec. N. 20.348, de 29 de 
agôsto de 1931, nem sendo disso incriminado pelo Sr. Prefeito do 
Prata, que procura justificar seu ato em infrações de dispositivos con-
tratuais; considerando que dêsse modo, a recisão deve ser processada 
perante as leis civis, sem necessidade de audiência e autorização do 
Govêrno ; considerando que na fl:ilta de que é acusado o contratante 
do serviço telefônico do município do Prata, de não ter levado a efeito 
a ligação telefônica dessa cidade ás de Uberaba e Uberlandia não se 
pode ver móra, de vez que o contrato não estipula prazo para a execu-
ção dêsse serviço, nem consta tenha sido o referido contratante interpela~ 
do ou notificado para executá-lo dentro de prazo razoavel ; considerao~ 
do que do processo não consta prova alguma de haver o contratante 
praticado as três infrações exigidas para justificar a recisão, de acordo 
com a cláusula 12.a; e considerando que, nestas condições, o ato do 
Sr. Prefeito do Prata decretando a caducidade da concessão e a recisão 
do contrato em apreço não se apoia em lei, - delibera o Conselho 
Consultivo concordar com o provimento do recurso de que trata esta 
peça, agindo, aliás, de acôrdo com o luminoso parecer do Dr. Advo~ 
gado Geral de Estado, parecer constante do processo. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Mina~Ge~ 
rais, em Belo-Horizonte, 20 de março de 1934.- Soe1·ates Alvim, re-lator. 
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- O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os 
srs. conselheiros presentes. 

-: J?evolva-se a preça, acompanhado do relatório e perecer, ao sr. 
Secretano do Interior. 

O Sr. Soerates Alvlm -apresenta ainda o seguinte 

Parecer n. 291 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 315) 

Relatado e revisto o processo constante desta peça, foi sôbre 0 
mesmo emitido o parecer de fls .. unanimemente aprovado, e conside-
ando ser a medição, divisão e venda das terras devolutas conveniente 
aos legítimos interésses econômicos do Estado e achar-se o processo 
de acôrdo com os dispositivos do decreto 8.201, de 1928, conforme 
declara em seu oficio n. 262, de 6 de fevereiro findo, o sr, Secretário 
da Agricultura,-delibera o Conselho Consultivo dar sua acquiescência 
á venda dos lotes de terras devolutas constantes da , relação que 
acompanha a peça, terras situadas nos municipios de Raul-Soares Ai-
morés e Teofilo-Otoni e ocupadas pelos srs. Manoel Gomes dos 'san-
tos e outros, José Fernandes Gabriel, Eduardo Iglezía Gomes, Fran-
cisco Gomes de Oliveira Junior e Inacio Batista da Mata. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, 20 da março de 1934 . -Socrates Alvim, re-
lator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheíros presentes. 

-Devolve-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretário da Agricultura. · 

Segunda parte da ordem do dia 
DESEMPATE DE VOTAÇÃO 

Pagamento ele adicionais ao sr. Argemiro PeizotQ 
(PEÇA N. 318) . 

O St-. Milton CllDl]IOS-Vai se proceder ao desempate da vo-
tação do parecer emitido sObre a peça n. 318, pelo relator, sr. conse-
lheiro Abilio Machado. 
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. luiu o inando pela consignação 
Na sessão passada, s. excia. cone p . ·o da verba ne~ 

. . d d pesa para este exerciCl . 
no orçamento mumclpal a . ~s . 'd s . pelo sr. Argemiro Pei-

. . . d - dos adicionrus requen o . 
cessàna à hqm açao . . ão da Prefeitura da Capital. 
xoto, diretor da Receita e FiscallZaÇc 1 o 2 o revisores, assim como 

Foram votos divergentes os dos srs . . e . 
o do sr . conselheiro Socrates Alvim. têm os seus votos. 

conselheiros se man t Vou consultar os srs. conselheiros rleclaram vo ar 
(Feita a consulta, todos os srs. 

como anteriormente). voto .que já explanada-
t coerente com o Continuando o empa e, eu., parecer do relator, ficando, 

mente proferi no Conselho, desempato pelo 
pois adotada a seguinte 

Conclusão 
. - se oder veriticar a existência da 

O Conselho, constderando nao p 20 348 de 28 de agôsto de 
, 1 t 13 n I do dec. · • d condição exigida pe o ar . , . . ' - çamento municipal da es-

1931, resolve opinar pela consignaçao, ~~ or pagamento dos adicio-
elaboração, da verba necessana ao 

pesa, em Ar · Peixoto. 
nais requeridos pelo sr. gemiro a redação do parecer final. 

-Volta o processo ao relator para 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 316) 
. - d e a n 316, sendo dada a palavra 

E' annunciada a discussao a p ç . . t 
ao sr. Sebastião Lima, que procede á leitura do segum e 

Relatori c 
. . o corrente mês, o exmo. sr. dr~ Secre-

Em officlO n. 288, de 10 d C lt'vo autorizaçao para . r ·t d Conselho onsu I . 
tário da Agncultura so lCl a o d volutas sendo cinco si-

. bl. dez lotes de terras e ' vender em hasta pu Jca . . d Theofilo-Otoni e um em . . . d Araguan dms . no e tuados no mumc1p10 e .'. M huassú e Fortaleza, con-. . · de Jeqmtinhonha, an 
cada um dos mumclpiOs d C. d' go dos Interventores. 
forme determina o art. 10, letra «e», o Odl em que são declarados 

hado de um qua ro, . o oficio vem acompan b m como os lugares e dls-
os ocupantes dos ditos lotes e suas áreas , e 
Úitos de sua situação. 
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Dois dêsses lotes medem mais de 500 hectares; mas declara o sr. 
· Secretário que a sua venda é permitida, por estar dentro das exigências 

do decreto estadual n . 8.201, de 1928. 
Assim relatado, passo o processo ao sr. 1.0 revisor, conselheiro So-

crates Alv!m. 
Belo-Horizonte, 15 de março de 1934. - Sebastião .Augu,sto de 

Lima, relator. 
Relatório conforme. Noto apenas que as informações não esclarecem 

expressamente se os lotes ocupados por Luiz de Rezende Santos, no 
munícipio de Araguarí e Joaquim Antunes de Oliveira, no de Fortaleza, 
ambos com mais de 500 hectares, estão situados em zona pastoril. Como, 
porém, isso deva estar implicito nas ditas informações, noto apenas a 

·ocorrência e .passo a peça ao sr. conselheiro Werna Magalhães, 2.0 re-
visor. 

Belo-Horizonte, 15 de março de 1934.-Socrates .Alvim, 1. o re-
visor. 

Parecer 
O Sr. Sebastião Lima: -Na qualidade de relator da peça n. 

316, examinei devidamente o pedido que, na fórma do que dispõe o 
art . 10, letra «e », do Codigo dos Interventores, faz ao Conselho Consul-
tivo o exmo. sr. dr. Secretário da Agricultura, para a venda em hasta 
públicé! de 10 lotes de terras devolutas, medidos nos munícipios de Ara-
guarí, TeofiJo-Otoni, Jequitinhonha, Manhuassú e Fortaleza. 

Os nossos A1ais atestam que o Conselho Consultivo sempre reco-
nheceu a conveniência de vender o Estado as suas terras devolutas; e 
ainda na sessão passada, na discusão da peça n. 315, tivemos ocasião 
de aplaudir o brilhante parecer oferecido sôbre êsse assunto pelo nosso 
esforçado e competente companhe_iro Conselheiro Socrates . AJvim, que 
com argumentos convincentes condenou os latifundios, princípalmente 
quando estes pertencem ao Estado . 

Dos lotes constantes da relação ora submetida ao estudo do Con-
selho, verifica-se que o situado no munícipio de Fortaleza mede .. . .. . 
12.987.000,00, m2, e um dos situados no munícípio de Araguarí mede 
9.208.000,00m2, não podendo portanto ser considerados lotes agrícolas 
segundo o disposto nos arts. 40 e 61 do Regula~ento do Serviço de 
~erras do Estado, aprovad9 pelo decreto estadual n. 8.201, de 1928. 
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Entretanto, tendo o sr. Secretário informado que foi em tudo obser· 
4 • 

vado o que a respeito determina o citado Regulamento, devem ser 
êsses dois lotes destinado à indústria pastoril; e assim sendo, opino que se 
conceda a autorizaçio solicitada para a venda dos ditos 10 lotes de terras. 

Seria conveniente que, nos pedidos de autorização para a venda de 
terras devolutas, a Secretaria da Agricultura sempre declarasse positiva· 
mente si os lotes de ma:s de 500 hectares são destinados á criação, fa· 
cilitando assim o exame do Conselho Consultivo. 

(Multo bem I M'ltíto bem I) 
-Posto em discussão o parecer, é aprovado sem debate~ sendo 

adotada a seguinte: 
Conclusão 

O Conselho opina por que se conceda a autorização solicitada para 
a venda das terras devolutas a que se refere a peça n. 316, mas obser· 
va q:.1e a Secretaria da Agricultura deve declarar sempre, positivamente, 
si os lotes de mais de 500 hectares são destinados á criação, facilitao· 
do, assim ao Conselho o exame da ma teria. 

-Volta o processo ao relator para a redação final. 

Volta ao expediente 
O Sr . .A.blllo Maehado:- Peço a palavra. 
O SR . MILTON CAMPOS : -Tem a palavra o nobre Conselheiro. 
O SR. ABIUO MACHADO :...!--Sr. Presidente, havendo conveniência 

na devolução da peça n. 318, antes que a Prefeitura ultíme o trabalho de 
elaboração do seu orçamento para êste ano, requeiro, como permite o 
Regimento, nus arts. 12, parágrafo 5.0 e 14, parágrafo unico, que se volte 
ao expediente, para a votação imediata do parecer referente â mesma 
peça, o qual pode ser dêsde já oferecido. 
· (Consultada a Casa, é aprovado o ·requerimento). 

O SR. MILTON CAMPOS: - Continúa com a palavra o sr. Abilio 
Machado. 

O SR. ABIUO MACHADO: - E' êste o parecer (lê): 

Parecer n. 292 
Pagamento de adicionais ao sr. Argemiro Peixoto 

(PEÇA N. 318) 
Tendo em vista o direito demonstrado pelo sr. Argemiro Peixo· 

to, diretor da Receita e Fiscalização da Prefeitura de Belo-Horizonte, mas 

considerando n-ao se poder verificar a e · f ' · 
pelo art. 13, n. I, do dec. 20.348 de 29 dXIs encm da condição exigida 
Conselho Consultivo do Estado d: Minas- e ~gôst? de 1931, resolve o 
no orçamento municipal da d Gerrus opmar pela consignação 
· espesa, em elaboração d b ' na ao pagamento dos d' . . • a ver a necessá-

a ICJonats requeridos pel i d'd 
dêsde os que se referem aos 3 'lt' o a u ' o funcionário, 

B . u 1mos meses de 1933 
elo·Honzonte, 20 de março d~ 1934 - . . 

te.-Abilio Machado, relator. . M'llton CampoR, presiden-
- O parecer é aprovado e em se . d . 

l~eiros presentes, sendo votos vencido~UJ a assmado pelos srs . Conse· 
ho Soares e Sebastião Lima. os dos srs. Socrates Alvim, Ju. 

- Devolva·se a pe<,:a, acompanhada do relatól'io e Prefeito da Capital. parecer, ao r. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar o . 

a próxima sessão além d t . ' sr · Pres1dente designa para 
d ' a par e reg1mental da ord d . . 

as peças que, dévidamenté relatadas . em o dJa, discussão 
cretaria do Conselho com a t d A ~ reVJ~tas, forem enviadas á Se-

L • an ece encJa regimental 
- evanta·se a sessão, · 

199.a sessão ordinaria, aos 24 de março de 1934 
PRESJDE~'TE- Sr. Milton Campos. 
SECRETA RIO -Sr. Socrates Alvim 

Slllllairlo:- Ata -Ex d' . · . . pe lente. -Comumcaçao P A ' h . . . - arecer final. -Ordem do dia. 
ora regimental acham-se presentes os . 

crates A vim, Abilio Machado J r S srs. Milton Campos, So-
com causa justificada , os srs' Oul.JO . oAares e Sebastião Lima, faltando 

' · · 1Ve1ra ndrade e A ' bal 0 Abre-se a sessão. nnJ ontijo. 

Ata 
E' lida e aprovada, s b em o servações, a ata da sessão anterior. 

Expedlente 
O Seeretãrlo traz 

diente : ao conhecimenlo da Casa o seguinte expe-
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Oficio 
Requerimento de Joaquim Silveira 

(PEÇA N. 322) 

Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Gerais.-
Belo-Horizonte;23 de março de 1934.-Pela Secção do Expediente.-N. 443, 

Exmo Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado de Minas-Gerais. -Junto remeto a V. Excia. o pro-
cesso n. 113, desta Secretaria, em que o sr. Joaquim da Silveira, ex-
escriturário do distrito de terras, solicita sua ~eintegração naquele cargo, 
de que foi exonerado, a 20 de setembro de 1927, pelo então Secretá-
rio desta pasta, e peço a V. Excia. se digne de submeter o assunto a 
êsse Conselho, do qual desejo a valiosa opinião. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Excia. os protestos de minha 
real e1'tima e subido apreço.-/srael Pinheiro da Silva, Secretário da 

Agricultura. 
Requerimento anexo ao o f iei o supra 

Exmo. Sr. Presidente do Estado . - Joaquim Silveira, abaixo as-
sinado, até 20 de setembro de 1927, era escritura'rio do 5.

0 
distrito de 

terras, com sede em Aimorés, e, em 1.0 de abril daquele ano, entrou 
no gozo de 30 dias de licença para tratamento de sau'de, licença que 
depois foi prorrogada por mais 60 dias e se extinguiu em 30 de junho 

do mesmo ano. 
esgotadas essas licenças e achando-se o requerente impossibilitado 

ainda, por doença, de reassumir o exercício, em 22 de julho, pediu e 
obteve do então Secretário da Agricultura permissão para permanecer na 
Capital por mais algum tempo, tanto mais que era candidato a um con-
curso para amanuense daquela Secretaria, a realizar-se em breve 

Ultimadas as provas dêsse concurso, foi-lhe então determinada a 
volta a Aimorés, assinando-se-lhe um prazo, a liquidar-se em 7 de se-
ternpro daquele ano. 

Nessa situação, doente ainda, apresentou antes do dia 7 de setem-
bro, novo pedido de licença, por 6 meses, para tratar de nego'cios. 

Mas o sr. Secretario da A_gricultura,_ ao envês de deferir-lhe ou 
indeferir-lhe a petição, mandou lavrar a sua exoneração, ato que se 
consumou em 20 de setembro do ano indicado. 

ESTADO DE MlNAs~S 

Digne-se V. Excia. de atentar em que êste u'ltirno requerimento fôra 
apresentado antes ainda do vencimento do prazo que lhe fôra concedi-
do para reassumir o exerCício. 

Fun~onário do Estado com mais de 20 anos de servíços, aistribui-
~os ~m diversos departamentos da Administração bem se impunha Sr 
res~d:nte, ainda que faltas houvesse cometido, u~ procedimeuto m~no~ 

sumarw em relação ao requerente. ~ 
M - h ~s nao ouve forma legal de processo por abandono de empre-

~~ ~g~ao se cogitou de aplicar as regras prescritas no regulamento 

. Não s: instaurou êsse processo regulamentar ou pelo menos 0 s _ 
plicante nao teve ciência dele sinão quando teve despacho fi~al u 
contraposição dos preceitos do mencionado regulamento. ' em 

As de~la.ra_ções_ de vontade não constituem ato jurídico ou 
corno ato JU~1dico e como se não existis em, eis que se não 
conformam as formalidades solenidade n'tos 0 . . ' • u processos 
presc~Itos pela lei, como essenciais ou substânciais a sua eficací 
e vah?ade. A volição, pois só vem a ser ato jurídico, quand: 
revestido da forma ou moldado no paradigma legal, a que se 
deve submeter por fôrça do caràter essencial que confere 0 

ser, a exis~ência, da forma ou da solenidade. Declaração de 
vontad~, ~Ois. em desconformidade ao processo essencial, não 
tem eXIstencJa, pois o que confere o ser de direito é a forma 
em que ele se consubstância; pela forma que é a sua essencia 
passa o ate que até então existia de fato, a existir de d' ·t ' A f . . 'd' Irei o. 

or~a ~ ~un_ IC_amente a essencia do ato, pois que é ela que 
lhe da existencia Jurídica, fazendo-o passar do mundo dos fatos 
ao mundo do direito . Forma dat esse rei. 

Evidentemente, não se entende que as causas existem de 
fato, por f~rça ~a sua forma jurídica, mas que apesar de existirem 
de fato, nao existem de direito, ou para o direito é corno si 
de fato não existissem. 

Ora, êsses principias universais de direito consagrados nos ód' . ' nossos 
c 1gos, leis e processualística, inquinam positivamente de nulidade 
aquele processado, e, em conseqüência, o ato que exonerou 0 _ 
rente. reque 
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Ainda que a permannêcia, após a liçênça, se não houvesse opera-
do em virtude de permisão administrativa, até a rea1ização do concurso; 
ainda que o último pedido de licença deixasse de ser encaminhado an-
tes da expiração do prazo de até 7 de setembro; ainda que o abaixo 
assinado não fôsse inocente, como o era, de toda e qualquer culpa em 
sua situação; o fato só de lhe não ter sido dado conhecimento do pro-
cesso, por abandono de emprêJo, e de não haver sido intimado, sem 
possibilidades de provas e de defesa, lhe legitimará a pretensão que vem 
pleitear perante V. Excia: 

A reintegração no cargo. 
O requerente não gozou, apezar de incapacidade então para exer-

cer o cargo, os direitos dos §§ 1 e 2 do art. 1 do decreto 1.497: até 
um ano com a metade dos vencimentos; em seguida, até outro ano, sem 
vencimentos; e mais 2 anos, também sem vantagem alguma.· 

Obteve 3 meses e meio de vencimento; um prazo pequeno a mais 
de tolerância para fazer o concurso. E, quando amparado na lei recorreu 
aos direitos que lhe restavam, foi inesperadamente e injustificadamente 
exonerado. 

O último pedido de licença, fixemos aqui, só não foi encaminhado 
dentro do prazo do artigo 3, porque, como está explicado, o requeren-
te se achava fora do cargo, com permissão da Secretaria. Foi-o, porém, 
antés de 7 de setembro, até quando devia reassumir o exercício. 

Pelo mesmo motivo não podia ocorrer a falta do artigo 18. A revelia 
sua o processo, si processo houve, não poude o interessado produzir as 
provas do art. 20, nem alegar a permissão que lhe fôra concedida. 

Não lhe foi feita a intimação preliminar dos artigos 22, 26 e 27, sob 
forma alguma. Não foram respeitados e praticados os arts . 28 e 29, 
como tudo impõe o decreto 1.497, tantas vezes citado. 

Como vê V. Excia. , abandonaram-se, despresaram-se em prejuízo 
do abaixo assinado, todos os princípios, todos os imperativos legais, 
para - em solução ao requerimento mesmo em que vinha, amparado 
pelo regulalJlento e pelas circunstâncias, pleitear um direito, - exone-
rá-lo do seu cargo. 

Exposta, assim com verdade, com serenidade e corri respeito, a si-
tuação do requerente, apela o abaixo assinado para a reparação, para ' 
a justiça de V. Excia. e ·fica confiado em que os seus legítimos direito 
serão reconhecidos, respeitados e restabelecidos, pela lei e para a lei, 

I 
i . 

.. 
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mandando V. Excia. reintegrá-lo no posto de que foi afastádo, sem que 
de qualquer modo houvesse concorrido para isso. 

Nestes termos, Sr. Pre·3idente do Estado, aguardo o veredictum de 
V. Excia. - Justiça- Joaquim Silveira. 

Parecer do sr. Consuaor Juridico 
Belo-Horizonte, 6 de março de 1934. 
Sr. Diretor Geral.-Pede no requerimento de fls. o sr. Joaquim 

Silveira reintegração no cargo de vigia fiscal, do qual foi exonerado pela 
portaria de 20 de setembro de 1927. 

? assunto está exaustivamente esclarecido nas várias informações 
relacionadas com os idênticos e precedentes pedidos do requerente. 

Todos os recursos de ordem administrativa foram pelo mesmo, bal-
d~damente, utilizados e esgotados, a todosêles tendo correspondido deci-
soes denegatórias dos presidentes Antonio Carlos e Olegario Maciel, rei• 
teradas por despacho do Interventor Interino, sr. Gustavo Capanema. 

A' vista da petição de fls., S. Exc. o sr. Secretário da Agricultura 
remeteu a essa Diretoria, ao meu pronunciamento, o caso em apreço. 

. ~tendendo á preliminar de que já se tornaram inoportunos para a 
espec1e, em face dos ~receitas regulamentares e do disposto no Código 
dos Interventores, quaisquer recursos por via administrativa, ocioso seria 
entrar na apreciação de antecedentes, os quais, bem ou mal projetados, 
conduziram a espécie a uma solução que, certa ou errada, justa ou cla-
marosa que tivesse sido, produziu efeitos ·que se tomaram definitivos, 
salvo conceitu.1ção diferente pela via judiciária ou expontânea revogação 
pelo poder administrativo . 
. Estas p~nderações não impedem, todavia, que invocado a pronun-

Ciar~me, emita sob o aspecto da equidade, o meu ponto de vista . 
E' meu parecer que á penalídade imposta ao suplicante presidiu 

açodamento e excesso de rigor. 
Não se levaram em conta a favor do suplicante os vários anos de 

serviço prestados, anteriormente, em cargo do qual fôra exonerado na 
Secr_etaria das Finanças, também com precipitação, eis que a sua in-
vestidura em novo cargo, nesta Secretaria, envolve, implicitamente, uma 
como reparação da referida pena. 

Intimado, ao expirar o goso de licença em que se · encontrava a 
reassumir, dentro de angustioso praso, as funções do seu cargo, em l~n- · 

6 
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ginqua circunscrição, de difícil acesso, foi-lhe aplicada a pena de exo-
neraçJo quando nesta Secretaria já tinha entrado novo pedido de li-
cença, para tratar de negócios, e cuja finalidade, alega o recorrente, era 
remediar á escassez de tempo para satisfazer á intimação recebida. 

A penalidade não foi precedida do processo de abandono de em-
prego, prescrito na lei 11.497, de 1901, e cuja observância, mesmo nos 
casos de demiss'io ad 1uttum, é sempre aconselhável pela prudência e 
pela equanimidade que deve presidir aos atos dos Govêrnos, e tem 
constituído paradigma na Administraçãó Públíca de Minas. 

E assim, si, e n face d~ disposto no art. 3.0 do Dec. 6.629 de 1924, 
ao Govêrno era licito demitir livremente o suplicante, nem por isso• 
atentas as circunstâncias do processo, deixou o fato de revestir-se das 
aparências de arbítrio e precipitação, distanciando;se da praxe, mercê da 
qual, só comprovados motivos de conveniência pública ou a prática de 
faltas inequivocamente caracterizadas e definidas têm autorizado o Es-
tado a dispensar a colaboração dos seus servidores. -

A situação do recorrente é, entretanto, daquelas para as quais, fe-
chadas as portas dos recursos administrativos, restará tão só a esperan-
ça na magnanimidade dos Governantes na faculdade que o poder lhes 
outorga de auscultar o aspecto humano dos fatos submetidos á sua de-
liberação, e prover ás conseqüências que dos mesmos venham a decor-
rer para as famílias dos atingidos por determinadas penalidades. 

E' o parecer que submeto á esclarecida revis~o de V. Excia. com 
os protestos de elevado apreço e estima.-M. Potltier Monteiro-Con-
sultor Jurídico. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 322, distribuída aos srs. 
Sebastião Lima, Socrates Alvim e Milton Campos, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2. 0 rev~sores. 

- Continüa o expediente. 

Comunicação 

O Sr. Sebastião Lima comunica que o sr. Werna Magalhães, 
por motivo justo, deixa de comparecer à sessão.-lnteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
!finais 

O Sr. Sebastlilo Lima apresenta o seguinte 

EsTADO DE ÍriiNAS-GEÍLUS 

Parecer n. 293 

Vertda de terras devolutas 

(PEÇA N. 316) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas, tendo examinado de-
vidamente o assunto constante do ofício n. 278, de 10 dêste mês, em que 
o exmo. sr. Secretário da Agricultura, de acôrdo com o disposto no ar-
tigo 10, letra "e ", do Cójigo dos Interventores, pede autorização para 
vender em hasta pública dez lotes de terras devolutas, sendo 5 situados 
no município de Aragu:uí, 2 no de Teófilo Otoni e um em cada um dos 
munic~pios de Jequitinhonha, Manhuassú e Fortaleza, resolve aquiescer 
na venda dos dez lotes pela forma proposta, uma vez que o lote de 
12.987.000,000m2, situado no município de Fortaleza, e 0 de . ...... . 
9.20S.OC>O,OJm2, situ:.do no municipio de Araguarí, devem ser destina-
dos á indústria pastoril, conforme preceituam os artigos 40 e 61 do Re-
gula'llento do Serviço de Terras , aprovado pelo decreto estadual n 
8.201, de 1928. 

Outrossim, observa o Conselho que em casos semelhantes ao de 
que se trata, será de toda a conveniência que a Secretaria da Agricul-
tura declare sempre expressamente se os lotes de mais de 500 hectares 
são destinados á criação, afim de facilitar o exame da matéria e respecti-
vo expediente. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo-Horizonte, 24 de 
março de 1934. -Sebast ião Lima, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Werna Magalhães . 

- Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. Se-
cretário da Agricultura . 

Ordem do dia 

~ão havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para a 
próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secre-
tFlria com a necessária antecedência. 

Levanta-se a sessão. 
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200.8 sessão ordinarla, aos 27 de março de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUlJARlO:- Ata-Expediente-Segunda parte-Criação do Departamento da 
Administração Municipal-Relatório e parecer "do sr. Milton Campos 
-Discussão-Conclusão-Criação de grupos escolares-Relatório e pa-
recer do sr. julio Soares-Discussão-Conclusão-Volta ao expedien-
te - Pareceres finais-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs . Milton Campos, So-
crates Alvim, Julio Soares, Sebastião Lima e Abilio Machado, faltando, 
com causa participada, os srs. Oliveira Andrade, Annibal Gontijo e Wer-
na Magalhães. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. -

Expediente 

O Sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 
expediente : 

Oficio 

Pagamento de adici onais a José de Sousa A lvim 

(PEÇA N. 323) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. - N. 449. - . 
Belo-Horizonte, 26 de março de 1934. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Soares de Campos, M. D. Presidente do Con-
selho Consultivo do Estado.- Junto remeto a V. Excia. o processo em 
que o sr. José Maria de Souza Alvim, chefe de pavilhão do Instituto 
o: João-Pinheiro •, requer pagamento da gratificação adicional de que tra-
tam as leis ns. 375 e 425, de 1903 e 1906, respectivamente, a que fez 
jús no período de 7 de setembro de 1930 a 31 de dezembro de 1933, 
na importância de 1:193 000, e peço-lhe o obséquio de submeter o as-
sunto a êsse Conselho, ao qual solicito autorização para a abertura de 
um crédito especial, afim de custear essa despesa. 
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Conforme se verifica pelo processo, a Secretaria das Finanças, con-
sultada sôbre a possibilidade de se abrir o crédito, declarou nada opôr, 
visto tratar-se de uma pequena quantia, destinada ao pagamento de adi-
cionais já legalmente concedidos. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a V. Excia. os protestos de 
minha elevada estima e subido aprêço.- Israel P inheiro da Silva, Se-
cretário da Agricultura. 

Requerimento anexo ao oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretário da Agricultura.- José Maria de Souza AI-
vim, chefe de pavilhão do Instituto «João-Pinheiro •, contando mais de 
trinta e · três anos de efetivo exercício como funcionário público, provados 
com a inclusa certidão, vem requerer a V. Excia. nos têrmos da lei n. 
425, de 17 de agôsto de 1906, se digne conceder-lhe a gratificação adicio-
nal a que tem direito, a partir da data em que completou trinta anos de 
serviço. 

P. benigno deferimento. 
Belo-Horizonte, 14 de janeiro de 1934.- P. p. Hilario S. le Fi-

gueiredo. 

A possibilidade da abertura do crédito 
Secretaria das Finanças de Minas-Gerais.-N. 88.- Belo-Horizonte, 

21 de março de 1934. 
Exmo. SI'. Dr. Secretário da Agricultura. -Em resposta ao ofício 

n. 256, de 19 de fevereiro p. passado, no qual consulta V. Excia. sôbre 
a possibilidade da abertura de um crédito de 1:193$000 para pagamen-
to de adicionais ao sr. José Maria de Souza Alvim, chefe de pavilhão 
do Instituto «João-Pinheiro • , informo a V. Excia. que a Secretaria das 
Finanças nada tem a opor à abertura do referido crédito, visto tratar-se 
de quantia pequena e para pagamento de adicionais já legalmente con-
cedidos. 

Lembro, todavia, a V. Excia., que a abertura do crédito em aprêço 
deve ser precedida de audiência ao Conselho Consultivo do Estado, o 
que deverá ser promovido pela Secretaria da Agricultura. 

Reitero a V. Excia. os meus protestos de elevada estima e dis-
tinta consideração.- Ovidio X avier de 4breu, Secretário das Fi-
nanças. 
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- O processo passa a constituir a peça n. 323, distribuída aos srs. 
Socrates Alvim, Werna Magalhães e Sebastião Lima, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Pagamento de adicionais a Virgilio Fernande.~ d e Mello 

(PEÇA N. 324) 

Secretaria da Educação e Saúde Pública.- N. 99. - Belo-Horizonte. 
24 de março de 1934. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. -Para 
que seja examinado pelo Conselho Consultivo do Estado, passo às mãos 
de V. Excia. o processo de pagamento de adicionais requerido velo 
professor, atualmente aposentado, da 1." escola distrital de Cordisbur-
go, município de Paraopeba, Virgilio Fernandes de Mello. 

Ap!·oveito o ensejo para renovar a V. Excia. meus protestos de alta 
estima e distinta consideração.- Noraldino Lima, Secretário da Edu-
cação. 

Requerimento anexo ao oficio supra 

Exmo. Sr. Secretário da Educação. - Virgilio Fernandes de Mello, 
professor aposentado da cadeira de Cordisburgo, município de Paraope-
ba, vem respeitosamente, pedir a V. Excia. se digne de providenciar 
sôbre o pagamento da gratificação de 10 ° I 0 da lei sob n. 425, de 17 
de agôsto de 1906, a partir de 1. 0 de janeiro de 1931. 

Foi incluído no decreto n. 10.573 de 13 de novembro do corrente 
ano, o pagamento de 995$500, a partir de 30 de maio de 1927 a 31 de 
dezembro de 1930; e nestes têrmos P. deferimento. 

E. R. M. 

Belo-Horizonte, 5 de dezembro de 1932.- Delfino de Paula 
Ricardo. 

-O processo passa a constituir a peça n. 324, distribuída aos srs 
Milton Campos, Julio Soares .e Abilio Machado, respectivamente, relator, 
1. o e 2. 0 revisores. 
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Segunda parte da ordem do dia 
C'rinção do Departamento áa Adminis ~ra,ção Munic ipal 

(PEÇA N. 320) 

Passando-se à segunda parte da ordem do dia, entra em · discus-
são a peça n. 3~0. sôbre a qual o sr. Milton Campos apresenta <? se-
guinte 

Relatorio 

O sr. Secretário do Interior remete ao Consenlho, acompanhado de 
longo ofício datado de 17 do corrente mês, o plano de organização do 
Departamento da Administração Municipal , que o govêrno pretende rea-
lizar por meio do decreto cuja minuta acompanha a exposição. 

Como êsse serviço deverá ser custeado pelas municipalidades, que 
para isso, pagarão taxas proporcionais ás suas rendas, o projeto em 
apreço importará em alteração da Constituição do Estado, a qual, em seu 
art. 79, proibe que as leis do Estado onerem os municípios com des 
pesas de qualquer ordem, salvo para fins de instrução primária 
e higiene. E, uma vez que cuida de derrogação da Constituição 
Estadual, faz-se mister a audiência dêste Conselho, antes da autoriza-
ção do Govêrno Provisório, na forma do art. 11, letra "d", do decreto 
federal n. 20.3.!8, de 29 de agôsto de 1931. 

A exposição do sr. Secretário procura demonstrar a necessidade 
da organização projetada. Salienta que as medidas aí concretizô.das vêm 
sendo reclamadas entre nós desde o Império, e, modernamente têm 
sido postas em prática com pleno êxito, não só por outros Estados bra-
sileiros, · como vêm sendo preconizadas em outros países, como os 
Estados-Unidos da America do Norte, cujas institu.ições politicas foram 
as inspiradoras das nossas. E, no momento, é de assinalar-se q~e o 
projeto da Constituição Nacional, ao mesmo tempo qu~ assegur~ amda 
a autonomia dos municípios, todavia, faculta a mtervençao do 
Estado para pôr ordem nas suas finanças em caso de. g~av~ perturba-
ção (art. 120), e autoriza a criação de um órgão de asst3tencm aos mu-

. nicípios e de verificação de suas finanças (art. 122). . 
Por fim entra a exposição a tratar mais diretamente do proJeto, 

assignaland~ que êle nada tem de luxuoso, cria um quadro do funcio- . 
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nários reduzido, com .vencimentos que não discrepam das tabelas ge· 
ralmente adotadas nas Secretarias de Estado, e nenhum ônus trará 
para o orçamento do Estado, uma vez que será custeado com as 
contribuições das municipalidades, contribuições que serão proporcinais 
às rendas dos municípios, conforme a tabela que é também em anexo, 
apresentada ao Consel ho. 

Finalmente, levanta o sr. Secretário a seguinte dú vida: achando-se 
prorrogados os orçamentos do Estado e estando consignada no orça-
mento de 1933 a verba de 443:964 000, dentro da qual era intuito do 
govêrno reformar a Secretaria do In erior e organizar o Departamento, 
não sabe s. exc. se o Conselho Consultivo, que já aprovou o refe rido 
orçamento, reputa indispensável opinar sôbre o projeto, à luz do art, 10, 
do dec. n. 20.348. 

Em qu~lquer 

Conselho, acentúa 
para o E~tado e 
Constlho. 

hipótese, considerando precioso o parecer do 
que a organização em exame não acarreta ônus 

não fere o critério anteriormente assentado pelo 

Em seguida á exposição vem a minuta do decreto, a verba da 
despesa detalhada e o quadro das quotas de contribuição dos municí-
pios para manutenção do Departamento. 

Assim relatado o processo, passo·o ao primeiro revisor, sr. conse. 
lheiro Abilic Mach.ado. 

Belo·Horizonte, 19 de março de í934- Milton Carnp'os, presidente 
e relator. 

Parecer 
O Sr. Milton Campos :-Passo a dar o meu parecer. 
O assunto de que trata a peça ora em discussão é da maior impor-

tância. 
Disse muito bem um escritor americano que vivemos em uma épo· 

ca de cidades e que a cidade constitue o grande acontecimento da 
vida moderna. Dêsse modo, tudo quanto se refira á organização dos 
municípios, que têm a cidade como a sua mais alta expressão, 
será, necessariamente, um assunto que demanda todo o carinho ~ todo 
o cuidado daqueles que têm a responsabidade da cousa pública. Por 
muito tempo se debateu entre nós a propósito da organização adminis-
trativa dos municípios, a questão da autonomia municipal. 

. I 
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A brilhante exposição que nos foí apresentada pelo Sr. Secretário 
do Interior refere·se ao debate que, 'em tôrno dê~se assunto, se vem 
travando no Brasil, desde mesmo os tempos do Imperio, época aliás, 
em que, fundamentalmente, a questão da autonomia municipal tinha 
outro caráter, dado o regime de centralização administrativa, em que 
vivíamos, o esfôrço das províncias para ganharem maior amplitude 
na sua acão política e administrativa, com prejuízo, evidentemente, da 
autonomia dos municípios, porque a autonomia municipal, com a redu-
zida autonomia das províncias, aumentaria e agravaria a centralização• 
que era a regra política do tempo. Mas, depois da Republica, vá-
rias tentativas se fizeram para introduzir a ação do Estado dentro do 
município, sempre com reações que repercutiram na jurisprudencia brasi· 
leira, através de inúmeros arestos do Supremo Tribunal Federal e dos 
tribunais locais. 

· Não me parece necessário repisar aqui o assunto, porque após Re-
volução, com a legislação transformada e os acontecimentos que ocor· 
reram depois de outubro de 1930, a situação é inteiramente outra: não 
existe autonomia municipal, de maneira que o regime é de centralização, 
é de suspensão mesmo das garantias constitucionais, praticamente pelo 
menos. Portanto, a ocasião é oportuna para se tentar qualquer expe· 
riência, porque não haverá dificuldade de natureza constitucional a em-
baraçar a ação dos poderes públicos no que respeita á vida dos municipios. 

Em tese, eu me manifesto desde logo favorável ao plano que o 
Govêrno nos apresenta, e devo dizer mesmo que êsse plano, que ora 
se concretiza no decreto, está dentro do sistema que se vem executan· 
do em Minas depoi f: da Revolução. Posso dar até um testemunho 
pessoal. Exercendo o cargo de Advogado Geral do Estado, por minhas 
mãos passaram vários processos que vieram dos municípios. Verifi· 
quei em quasi todos êles a enorme vantagem que resultava para a 
cousa pública municipal do contrôle e vigilância do Estado sôbre os 
negócios aos mesmos relativos. 

O SR. ABILIO MACHADO :-Muito bem. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Quando no exerciCIO déssa função 

cheguei mesmo a presidir a uma banca examinadora, em concurso para 
técnicos dos serviços municipais. A êsse tempo, o então Secretário do 
Interior, Sr. Gustavo Capanema, já iniciava a sua reforma municipal, que 
era um admirável plano que sua excelência chegou a começar a pôr em 
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execução. E tive então a impressão nítida dos grandes beneficios que 
uma reforma administrativa dos municípios nesse sentido poderia trazer 
á organização do Estado. 

O projeto que ora nos é submetido atende, a meu ver, às princi~ 

pétis necessidades que a experiência vem apresentando. ~le estâ, pri ~ 
meiramente, de acôrdo com as tendências gerais que modernamente se 
vem revelando nos textos das constituições ultimamente promulgadas. 
Isso, aliás, está muito bem acentuado na exposição do Sr. Secretário 
do Interior. 

E' uma experiência que já deu bons resultados no Estado de São~ 
Paulo, cuja lei a respeito do assunto foi a direta inspiradora do pro-
jeto que discutimos. 

Por outro lado, também o projeto de constituição federal mostra a 
tendência de permitir o que hoje se tem chamado a supervisão do Es~ 
tado sôbre os negócios municipais. 

E' assim que êsse projeto, ora em discussão na Constituinte, auto-
riza o Estado a intervir nos negócios dos municípios para pôr ordem 
nas suas finanças, no caso de grave desorganização (art. 120), e auto~ 
riza ainda a criar órgãos de assistência aos municípios e de verificação 
de suas finanças (art. 122). 

Ora, o que o projeto sobretudo pretende é exatamente isso: é uma 
permanente verificação de contas dos municípios e a insti~uição de um 
órgão de assistência a essas unidades administrativas. 

Seria longo ler toda a minuta, que suponho do conhecimento dos 
srs. conselheiros. 

E' preciso também reconhecer que o Departamento, que está sen~ 
do organizado com bastante singeleza, não cria cargos dispensáveis e 
remunéra~os de maneira mais ou menos proporcionada aos vencimen 
tos atualmente vigorantes no nosso Estado. 

Teríamos talvez de nos manifestar contra êle, se viesse criar õnus 
novos para o orçamento do Estado. Não é, porém, o que se verifica, 
porque, adotando ainda nisso o sistema paulista, o projéto promove 
uma contribuição dos municípios, proporcional às respectivas rendas, 
para o custeio dos serviços do Departamento. E' uma contribuição que 
vem desde 250$000 anuais para os muniCípios de renda de 50:000$ 
até 5:850$000 para os municípios de renda de mais de 1.000:000$000. 

I ' 
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Não creio que êsse ônus seja insuportavel para os noSsos municí-
pios, tanto mais quanto, segundo informações que há pouco me deu 
o nosso nobre coléga, sr. conselheiro Julio Soares, consta ser pensa-
mento do Govêrno incumbir aos próprios municípios de aplicar os 
10° f 0 que até aqu! êles vêm entregando ao Estado para serviços de 
educação e higiene. 

Nessas condições, parece-me que os municípios suportarão sem di~ 
ficuldade o ônus dessa contribuição (apoiad os), tanto mais quanto não 
tenho dúvidas sôbre as vantagens altamente compensadoras, que · os 
municípios terão com o regime de assistência aos seus serviços por 
parte do Estado. 

Haveria também uma ,outra objeção, de natureza geral, a se fazer 
ao decreto, e era a de que, estando nós em v~speras da reünião da 
Constituinte do Estado, não valeria a pena alterar a Constituição vi-
gente. Mas contra êsse argumento se póde alegar com vantagem que• 
precisamente porque teremos proximamente a reü 1ião dos constituinte 
mineiros, seria conveniente que ê~es, ao tomar conhecimento dessa ma~ 
teria, já tivessem base na experiência, tratando~se de assunto novo 
como é êsse da intervenção do Estado na vida dos municípios 

Por êsse lado, porhnto, acrdito que seja at~ m:lis oportuno pôr 
desde já em prática essa medida 

Duas observa1ões, poré11, eu terei de fazer ao projeto . A pri:nei~ 
rá é relativa a letra •f,. do art. 2. 0 

Entre as atribuições que competem ao Departamento, inclue a le~ 

tr::I • f ,. a seguinte: 
«Rever e aprovar os orçamentos municipais, mediante 

proposta do Prefeito previamente submetida ao exame do 
Conselho Consultivo local". 

Quer me parecer que isso seria fonte de atritos e trabalhos quasi 
invendveis. Desde que se baixem ínstruções contendo normas geraís 
a serem adaptadas na elaborai ão or .am3n tária dos m:micípios e uma 
vez obejecidas essas norm:.ts, não h:.t necessidaje de aprovação pré~ 
via, que somente serviria para retard:u o o rç:.tm~n to e tolher a ativi~ 

dade municipal em assunto muitas vezes de mínima ímportância, que 
deve ficar ao arbitrio do legislador local. 

OS SRS. ABILIO MACHADO E SEBASTIÃO LIMA-Muito bem. 
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O SR. MILTON CAMPOS.-Parece-me. pois que êsse dispositivo 
deve ser suprimido. 

Também não me parece razoável o que consta da parágrafo 1.0 

do art. 6. o assim redigido: 
«O Diretor, Consultor, lnspectores, Assistente Técnico, 

Oficiais, Amanuenses e Auxiliares gosarão de todas as vanta-
gens e regalias asseguradas aos funcionários estaduais, a cuja 
classe ficam pertencendo. No caso de extinção do departa-
mento, os funcionários acima serão aproveitados em outros 
serviços internos de qualquer das Secretarias dêsse Estado, 
sem prejuízo de seus vencimentos :. . 

Como se sabe, a regra, em Direito Administrativo, é que a ex-
tinção de um serviço faz desaparecer o direito do cargo que o respe-
ctivo funcionário tivesse. 

Essa é a regra geral e, sem embargo de certa estabilidade que é 
assegurada aos funcionários do Estado, ainda é a predominante nas 
normas da administração mineira. 

Ora, garantindo aos funcionários do Departamento. e a determina-
dos funcionários sómente, as vantagens do cargo, ainda mesmo em caso 
de desaparecimento do serviço, nós não só iríamos derrogar uma regra 
geral de Direito Administrativo, como iríamos criar para esses funcio-
nários uma situação excepcional: eles iriam gozar de vantagens com 
que não contam os demais funcionados (mui to bem !) 

Não me parece também razoável que permaneça essa exceção con-
signada no projeto. Eu prefereria que os funcionários do Departamen-
to seguissem o regime legal dos demais fun~ionários, 

São estas as observaç€>es que me ocorrem a respeito do processo 
em debate e, com essas duas restrições que, aliás entendo melhor iriam 
ao Govêrno como sugestões nossas; com essas duas restrições eu opi-
no por que seja adotado o decreto cuja minuta é submetida á nossa 
apreciação. 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem! Muito bem I) 

Discussão 
O Sr. Milton Campos:-Está em discussão o parecer. 
Como vota o sr. Abilio Machado, 1. 0 revisor? 

./ 
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O SR. ABlLIO MACHADO:-Adoto integralmente o pare~er de v. . 
excia. 

O SR. MILTON CAMPOS:-E o sr. Conselheiro Sebastião Lima, 2.0 

revisor? 
O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Igualmente, adoto, na sua íntegra, o pa-

recer de -v. excia. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Eu desejaria uma explicação do no-

bre relator quanto à modificação do § 1.0 do art. 6.0
-

Conforme a exposição do sr. Secretário do Interior, vão servir no 
Departamento da Administração Municipal os funcionários da 5.a secção 
daquela Secretaria. Ora, com a restrição agora proposta pelo relator ao 
§ 1.0 do art. 6.0 , êsses funcionários caso venha a ser extinto o Depa~
tamento, perderão os cargos que anteriormente ocupavam na Secretana 
do Interior? 

Na hipótese afirmativa, êles, provavelmente, não aceitarão a trans-
ferência e o Estado terá de manter a s.a secção da mesma Secretaria. 
deixando, portanto, de haver a ecônomia a que se refere o sr. Secretá-
rio do Interior em suas razões. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Os funcionários da 5.a secção da Secre-
aria do Interior passarão a servir no Departamento, mas neste haverá 
também cargos que atualmente não existem no quadro do funcionalis-
mo. Ora, pelo projeto, parece que justamente a êsses cargos é que se. 
refere 0 § 1.0 do art. 6.0 • Por isso mesmo é que a êles deve ser apli-
cado o regime geral. 

0 SR. SOCRATES ALVIM:-Quer dizer que os funcionários desta-
cados para servirem no Departamento, no caso de extinção dêste, não 
perderão as vantagens dos cargos que atualmente ocupall_l? _ . 

0 SR . MILTON CAMPOS:-Não perdem. Eles continuarao mcor-
porados à classe dos funcionários do Estado e no regime em que vi-
vem êsses mesmos funcionários. 

Se for extinto o Departamento, será, certamente, restabelecida a 5.a 
secção da Secretaria do Interior, que é aquela que trata de serviços mu-
nicipais. 

o S{~ : OCRATES ALVIM:-Declaro-me satisfeito com a explicação 
de v. excia. que muito agradeço e dou meu voto ao seu brilhante pa-

recer. 



320 CONSELHO tONSULTIVO Dó 

O SR. MILTON CAMPOS:-Nessas condições, se nenhum dos srs. 
Conselheiros deseja ainda usar da palavra (pausa), posso anunciar a se-
guinte: 

Conclusão 
O C~ns:lho opina por que seja transformado em decreto o projeto 

que constituiU a peça n . 320, depois da necessária e expressa autori -
zação do Govêrno Provisório, sugerindo, entretanto, a seguintes modi-
ficações: 

1)-Supressão da letra cf,. do art. 2. 0 • 

2)-No § 1.0 do art. 6. 0
, suprimir o segundo período, acrescentan-

do-se ao primeiro, depois da cláusula «a cuja classe ficam pertencendo " 
as seguintes palavras: «subordinados ao respectivo estatuto legal ». ' 

Sub:netida a votos, é a conclusão unânimemente aprovada. 
Volta o processo ao relator para redigir o parecer fi nal. 

Criação de grupos escolares 
(PEÇA N. 317) 

E' anunciada a discussão da peça n. 317, sendo dada a palavra 
ao sr. Julio Soares, que sôbre a mesma apresenta o seguinte 

Relatorlo 
Em ofício n. 42, de 10 de março do corrente, o sr. Secretário da 

Ed~cação justifica e pede ao Conselho Consultivo a aprovação de 
dOis decretos a serem baixados pelo sr. Interventor Federal, cujas mi-
nutas remete. Refere-se q primeiro á criação de grupos escolares em 
Arceburgo, Manga, S. Francisco, Morada-Nova, município de Abaeté 
Espírito-Santo do Prata e Capetinga, município de S3.o Sebastião ào Pa~ 
raizo, Santana de Patos, Santa Rita de Patos e Lagoa Formosa, muní-
cipio de Patos e Lavras (2. 0 grupo); trata o segundo da t ransformação 
em grupo escolar, com a mesma denominação, das escolas reünidas 
• Melo-Viana», do bairro de Carlos Prates, nesta Capital. 

Assim relatada, passo a peça ao primeiro revisor, sr. Conselheiro, 
Milton Campos. 

Belo-Horizonte, 25 de março de 1931.-Julio Soares, relator. 

Parecer 
O Sr . .Julio Soares-Justifica-se plenamente, a meu vêr, a 

criação dos grupos escolares das sedes dos municípios de Arceburgo 
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Espírito Santo do Prata, Lavras {2. 0 ) e Manga, dos distritos de . Lagoa 
Formosa de Patos, Morada-Nova, Santa Rita de Patos, Santanâ de Pa-
tos e S. José de Capetinga, e a transformação em grupo escolar das 
escolas reünidas «Melo-Viana", de Carlos Prates, porque segundo in-
formações que colhi pessoalmente do sr. Secretário da Educação : 

a) todas essas localidades possuem a necessária população escolar; 
b) existem em todas préjios escolares, alQ1lns recentemente 

construidos ou reconstruidos, vários dos quais se estão danificando, com 
prejuízo do Estado, por inaproveitados; 

c) em alguns dêsses lugares funciona:n escolas reünidas; e a trans-
forma<:ão destas em grupos escolares é exigida pela densidade da popu-
laç>ão escolar e pelo desenvolvimento cult!Jral dos meios onde se encon-
tram; 

d) o bairro de Carlos-Prates, al~m de grande população escolar 
possue um ótimo prédio com todos os requisitos de higiene e confor-
to exigidos; 

e) o acréscimo de despesas, limita-se, para cada grupo, à gratifi-
cação de 150$000 dada à diretora e aos vencimentos de um porteiro e 
uma servente. 

Nessas condições o meu voto é inteiramente favorável à criação 
dos referidos grupos. 

(Muito hem.! M tt f t o b~.,n!) 

Discussão 
O Sr. Milton Campos.-Está em discussão o parecer (pausa) 

Como 1.0 revisor, dou meu voto de acôrdo com o rela~or. Entretanto, 
e aliás de acôrdo ainda com sua excelência, desejo frizar que, coeren-
te com as sugestões que fez ao Govêrno do Estado, por proposta do 
sr. conselheiro Oliveira Andrade, o Conselho deve deixar bem claro que 
a criação dêsses grupos escolares somente deve ser feita pela necessi-
dade pública inadiável que imponha essa medida, porque se há pré-
dios desaproveitados, evidentemente, muito mais convém ao interêsse 
público serem êles ocupados pelos grupos do que ficarem fechados e 

' sujeitos a depredações e estragos. 
De mais a mais, o sr. relator mostrou que a despeza que dai pro-

virá ... 
O SR. JUUO SOARES:- É pequena. 
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O SR. MILTON CAM~OS-.... é pequena, porque em muitos des-
ses lugares já funcionam escolas reunida . De ~odo que, atendendo a 
uma necessidade imediata peculiar aos casos a que se refere o decreto, 
e por conseqüência sem ir.coerência com o que já ó Conselho sugeriu ao 
Govêrno, estou de acôrdo com o parecer do relator. 

Como vota o sr. conselheiro Socrates Alvim, segundo revisor? 
O SR. SOCRA TES AL VIM:-Também estou. de acôrdo com o pare-

cer do relator e com as considerações que acabam de ser feitas por 
vossa excelência, justificando a atitude do Conselho. 

-Do mesmo modo se se manifestam os demais srs . conselheiros, 
sendo, por isso, adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aprova as minutas dos decretos que lhe foram apresen-

tadas pelo sr. Secretário da Eduçação, na forma das notas taquigráficas 
que deverão acompanhar o parecer. 

-Volta o parecer ao relator para redigir o parecer final. 

Volta ao expediente 
PEÇAS NS . 320 e317 

O Sr. Milton Campos:-Venho requerer ao Conselho que se 
volte ao expediente para apresentação do parecer definitivo sôbre a peça 
n. 320: 

Estamos em Semana Santa. Como alguns dos srs. conselheiros pre-
tendem viajar e outros já viajaram, talvez, por isso, não se realize a 
sessão de sabado. 

Por outro lado o Govêrno está ultimando a elaboração do orça-
mento. de modo que atenderíamos ao interesse do Estado acelerando os 
nossos trabalhos para que não se retarde essa elaboração. 

Assim, de acôrdo com o Regimento, requeiro que se volte ao ex-
pediente afim de ser lido e votado o parecer relativo á peça numero 
320, que acaba de ser discutida. 

O SR. jULIO SOARES:-Faço ideiÚico pedido para apresentação do 
parecer final sobre a peça n. 317, atendendo aos mesmos motivos que 
acabam de ser expostos por vossa excelência. 

(Consultada a Casa, são aprovados am bos os requerimentos). 
O Sr. Milton Campos procede, então. á leitura do seguinte 
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Parecer n. 294 ; 
Criação do Departamento da .Administração Municipal 

(PEÇA N. 320) 

323 
.-.. 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depoi de debatido 
o projeto de organização do Departamento da Administração Municipal, 
que lhe foi submetido pelo exmo. sr. Secretário do Interior,-ê de pa-
recer seja o mesmo projeto adotado e transformado em decreto, 
depois da necessária e expressa autorização do Govêrno Provisório. Su-
gere, entretanto, as seguintes modificações. 

1) supressão da letra .. f , do art. 2.0
; 

2) no § 1.0 do art. 6. 0
, suprimir o segundo período, acrescentan-

do-se ao primeiro, depois da cláusula ca cuja classe ficam pertencendo " 
as seguintes palavras: «subordinados ao respectivo estatuto legal•. 

S. S., 27 de março de 1934.-Milton Campos, presidente e re-
lator. 

-0 pareser é aprovado e logo assinado por todos · os srs. conse-
lheiros. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Secretário da Agricultura. 

O Sr . .Julio Soares lê e manda à mesa o seguinte: 

Parecer n. 295 
Criação de grupos escolares 

(PEÇA N. 317) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, examinando 
convenientemente as minutas de decretos apresentados pêlo sr. Secre-
tário da Educação e Saúde Pública, em seu ofício número 42 de 10 
dé março do corrente ano, relativamente à criação de grupos escolares 
nas localidades de Arceburgo, Manga, São-Francisco, Morada-Nova, 
município de Abaeté, Espírito Santo do Prata e Capetinga, município 
de São-Sebastião do Paraíso, Santana de Patos, Santa-Rita de Patos e 
Lagoa-Formosa, município de Patos e Lavras (2. 0

), e a transformação 
em grupo escolar das escolas reünidas «Mello Vianna» desta Capital• 
resolve aprová-las pelas razões constantes das notas taquigráficas que 
acompanham o presente parecer. 

7 
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Sala das Sessões do C.onseli\o Consultivo, em Be.· 
de março çle 1934_.-Julio Soares, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assin~ .io p 
conselheiros. 

.rizonte, 27 

lS os srs 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e p t::er, assim 
como das notas taquigráficas, ao Sr. Secretário da r~..:uca1 i o. 

Or~m do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus, 
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas 
à Secretaria do Conselho com a necessária antecedência. 

-Levanta,se a sessão. 



ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO 

DESCRIÇÃO 

Anais do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas Gerais (Meses: abril e maio) 

DATA 

1934 



ANO DE 1934 N. 4 - ABRIL 

ANAIS 
DO 

conselho Consultivo ~o fsta~o ~e Minas-Gerais 



~J J! 
lff 3 

• • 

201.a Sessão Ordinária, aos 3 de Abril de 1934. 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos .. 
SECRETÁRIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUl\IÁ'HIO:--Ata-Expediente Visita ao sr . Oliveira Andrade- Comunicaç.1o 
do sr . Socrates Alvirn-2. a parte-Venda de terras devolutas - Rela-
tório e parecer do sr. Abilio Machado- -Discussão- Conclusão - Re-
querimento de Joaquim Silveira-Relatório e parecer do sr. Sebastiao 
Lima-Discussao- Conclusao Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Sebastião Lima, Abilio Machado, Werna Magalhães e Ju-
lio Soares, faltando, com causa justificada, os srs. Annibal Gontijo e 
Oliveira Andrade. 

Abre-se a sessão. 

Ata 

E' lida e aprovada, sém observações, a ata da sessão ante-
rior. 

Expediente 

O ar. Seeretárlo traz ao conhecimento do Conselho o seguin-
te expediente : 

Ofício 

Contagem de tempo ao dr. Het,rique Cabral 

(PEÇA N. 325) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. Diretoria da 
Despesa 1.a Secção. N. 38. Belo-Horizonte, 20 de março de 1934. 

Sr. Presidente do· Conselho Consultivo. Tenho a honra de remeter a V. 
Exc., afim de que se digne obter, sObre o assunto, o pronunciamento dêsse 
Egregio Conselho, o processo em que o dr. Henrique Barbosa da Silva 
Cabral, Diretor da Despesa defita Secretaria, pede lhe seja contado, para 
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efeito de aposentadoria, o tempo em que serviu como escrivão do Juizo 
Seccional neste Estado. 

Reitero a V. Exc. os protestos de minha estima e consideração. Ovi-
clio de Abreu,, Secretario das Finanças. 

A S. Exc. o sr . dr. Milton Campos, M. D. Pre :;idente do Conselho 
Consultivo do Estado. 

Alguns documentos constantes do processo 

Exmo. sr. Interventor Federal do Estado de Minas-Gerais. Diz Hen-
rique Barbosa da Silva Cabral, diretor da Despesa do Estado, abaixo 
assinado, que tendo em vista que aos magistrados f~derais se conta o 
tempo de exercício no Estado para efeito de aposentadoria, sendo jus-
to que a reciproca prevaleça; e con iderando que o recente decreto n. 
11.196, de 13 do corrente mês, mandou contar, para efeito de adicio-
~ais e reforma-que não é outra cousa que aposentadoria dos militares, 
- o tempo durante o qual o Coronel José Gabriel Marques, da Fôrça 
Pública de Minas, prestou serviços federais, vem requerer a V. Exc. que, 
ouvido o ilustre Conselho Consultivo do Estado, mande-se-lhe contar, 
para aposentadoria, o tempo que serviu como escrivão federal neste Es-
tado, conforme a certidão inclusa. 

Junta, também, um retalho do cMinas-Gerais :o , em que saiu publi-
cado o decreto supra citado, e deixa de entrar em considerações para 
fundamentar seu direito, porque ele vai ser examinado por competentes 
que verão o quanto é just~ e atendível sua pretensão. Pede e espera 
deferimento. 

Belo-Horizonte, 17 de janeiro de 1934. - Henrique Barbosa da 
Silva C t bral. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. N. 53. Belo-Horizonte, 
23 de fevereiro de 1934. 

Exmo. sr. dr. Secretário das Finanças . Envio a V. Exc. o parecer 
que st.bscrevo, emitido pelo dr. Auxiliar dêste Gabinete sôbre o pedido 
do dr. Henrique Barbosa da Silva Cabral, Diretor da Despesa, de conta-
gem do tempo em que serviu como escrivão do juizo seccional, neste 
Estado, para efeito de aposentadoria. 

Junto a êste o processo referente ao assunto. 
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exc. os meus protes-

tos de distinto apreço.-Orosimbo Nonato da Silva, advogado geral 
do Estado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-Belo Horizonte, 21 de 
Fevereiro de 1934. 

Sr. Dr. Advogado Geral do Estado.-0 Dr. Henrique Barbosa da 
Silva Cabral, diretor da despêsa do Estado, pede ao Sr. Interventor 
Federal autorize-lhe seja contado para efeito de aposentadoria, o tempo 
durante o qual serviu como escrivão do juizo seccional nêste Estado . 
Para o vosso parecer veiu o procésso a êste Gabinete. 

ESTADO DE MINMHlÊRAIS 329 

O nosso direito constituído não autoriza o pedido. A aposentado .f} 
dos funcionários estaduais é matéria regulada pela Constituição do Es-
tado, inclusive o tempo de serviço que autoriza o favor legal. 

Dispõe, com efeito, o art. 109 § 4 .0 dêsse estatuto, que computar-
se-á para aposentadoria o tempo de serviço prestado no exercício de 
cargos provinciais ou estaduais. 

Além daí, só se atende ao tempo de exercício em cargos gerais, 
antes de promulgada a Constituição. 

A razão é que, no período anterior á organização federal, muitos 
serviços que pela sua natureza passaram para os poderes locais, eram 
exercidos por funcionários do govêrno geral ou central. 

Só uma lei especial, de favor, poderá autorizar o deferimento do 
pedido, incumbindo a apreciação do seu merito ao poder legislativo 
que é, no regimen atual, o Sr. Interventor Federal, nos termos da lei 
organica do Govêrno Provisório da República (dec. n. 19.398, de 11 de 
novembro de 1931, art. 11, § 1.0

) . • 

Tratando-se, porém, de matéria constitucional (Minas-GeraM, de 
8 de fevereiro de 1934, Trabalhos do Consêlho Consultivo do Estado) 
qualquer modificação a respeito deve ser precedida de expressa auto-
rização do Govêrno Provisório, mediante parecer do Conselho Consul-
tivo (Dec. n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, art. 11.0

). • 

E' o parecer que submetemos él vossa consideração. - Hmtor de 
Sousa, Auxiliar do Advogado Geral do Estado. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 325, distribuida aos srs. 
Abilio Machado, Julio Soares e Milton Campos, respectivamente, relator, 
1. 0 e 2. 0 revisor. 

VIsita ao sr. Oliveira Andrade 

O S r. Milton Campos:-Comunico ao Conselho que se acha 
' enfêrmo, e por êste motivo tem faltado às nossas sessões, o sr. desem-

bargador 0ljveira Andrade. . 
Em homenagem devida a êsse ilustre coléga, proponho seja no-

meada uma comissão composta dos srs. Socrates Alvim, Abilio Macha-
do e Julio Soares, afim de, em nome do Conselho, fazer uma vista a 
s. exc. 

-A proposta é unanimemente aprovada. 

Comunicação 

O Sr. Socrates .IUvlm:- Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS: -Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRA TES AL VIM: -Trago ao conhecimento de v. exc. 

e da Casa, sr. Presidente, que dei desempenho à missão que me foi 
confiada, de representar o Conselho Consultivo em diversas festividades 
que acabam de se realizar nesta Capital. Uma delas foi a parada dos 
atletas militares do Exército e da Fôrça Pública Estadual, no antigo 
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Prado Mineiro, que vai ser agora o centro de instrução fisica da nossa 
Polícia. 

Em nome do Conselho, apresentei cumprimentos ao promotor dessa 
festividade, sr. capitão Dornelles, do Exército Nacional. 

Fui também à Escola de Regeneração «Alfredo-Pinto ", na estação 
do Horto-Florestal, onde apresentei os cumprimentos do Conselho ao 
seu djgno diretor, dr. Thales Viana. 

Por último, fui às festas que e realizaram em comemoração ao 25.0 

aniversário do Instituto «João-Pinheiro • , para as quais havia sido con-
vidado, e, aproveitando o ensejo, comuniquei ao dr. Leon Renault que 
ali comparecia tambem no carater de representante do Conselho Con-
sultivo do Estado. 

Devo, ao mesmo tempo, transmitir à Casa a ótima impressão que 
recebí em todas essas visitas, nas quais tive a honra de representar o 
Conselho. 

As festividades a que me refiro, foram todas inspiradas por moti-
vos de elevado civismo, de grande patriotismo. 

De fato, a instrução física da nossa Fôrça Pública, a regeneração 
dos menores transviados e o ensino técnico-profis~ional não podem 
deixar de ter uma larga repercussão e benéfica projeção sôbre a vida 
de nosso Estado. 

No Instituto «João-Pinheiro •, sr. Presjdente, tive a felicidade de 
ouvir um belissimo discurso em que o professor Estevão Pinto, fazendo 
o histórico dequele estabelecimento, desde a sua «genesis », mostrou 
que êle era fruto de uma iniciativa do professor Mendes Pimentel, o que 
eu ignorava, conquanto acompanhe sempre com muito interêsse todas 
essas questões. 

O dr. Mende Pimentel, indo ao Rio de Janeiro, visitou váríos esta-
belecimentos dessa :o.atureza e, em sua volta, trouxe ao então presi-
dente, o saudoso mineiro, Julio Bueno Brandão, as grata impressões 
que dos mesmos havia tido. Lembrou-se, então, o Govêrno Mineiro de 
aproveitar a Fazenda da Gameleira para nela fundar um Instituto de en-
sino técnico-profissional, ao qual sería dado o nome de João-Pinheiro, 
em homenagem à memória dêsse grande Presidente, já então falecido. 

Era esta, Sr. Presidente, a comunicação que tinha a faze r a v. exc. e 
à Casa, mostrando que procurei cumprir a honrosa missão que me foi 

onfiada, de representar o Conselho Consultivo nas aludidas solenidades. 
O SR. MILTON CAMPOS-O Conselho agradece a v. exc. mais 

e ses serviço que lhe prestou. 

Segunda parte da ordem do dia 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 321) 

Passando-se à segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra 
ao sr. Abilio Machado, relator da peça n. 321, que sôbre a mesma apre-
senta o seguinte 

'" 
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Relatório 
Por equivoco, a Secretaria da Agricultura incluiu, sem a necessària 

auruência, dêste Conselho, pelo preço de 4:710$000, um lote de terras 
devolutas situado no município de Manhuassu, com a àrea de ...... . 
2.354.750,00,m2, em hasta pública, verificada em 16 de dezembro de 
1933, antes da qual os srs. José e Oswaldo Teixeira de Cerqueira propu-
zeram a compra do dito terreno, preferencialmente, nos têrmos do art. 
522, do Regulamento aprovado pelo Dec. n. 8.201, de 1928, sendo o reque-
rimento dos mesmos indeferido, porque a isso não lhes assistia direito . 

Não tendo aparecido licitante para o lote em apreço, na hasta pú-
blica mencionada, deseja a Secretaria vender o mesmo aos pretenden-
tes aludidos, pela importância que ofereceram, para o que, em ofício de 
17 do corrente, assinado pelo titular da pasta da Agricultura, pede ao 
Conselhc a autorização de que trata a letra ce• do art. 10, do Decreto 
n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, informando mais que a venda é 
perfeitamente regulamentar e que o titulo de transmissão somente será 
expedido depois de pago o preço total das terras. 

Passo o processo, assim relatado, ao 1.0 revisor. sr. conselheiro 
Milton Campos. 

Belo-Horizonte, 22 de março de 1934.- Abilio Machado, relator. 

Parecer 
O Sr. A.blllo Machado-Meu parecer é o seguinte: 
Levado à venda, em hasta pública, sem audiência dêste Conselho, 

por equivoco da Secretaria da Agricultura, o lote de terras devolutas 
situado em •Bem-Posta,., município de Manhuassú, com a área de •••• 
2.354.750,00,m2, não encontrou licitante. Em oficio de 17 do corrente, 
o sr. Secretário da Agricultura pede autorização para vender os ditos 
terrenos a José e Oswaldo Teixeira de Cerqueira, pelo preço de .... 
4:710$000, que os mesmos, antes.da hasta realizada, haviam oferecido, 
propondo compra preferencial, sem lograrem deferimento, por não terem 
a isso direito. A venda serà feita com as cautelas regulamentares, acres-
centa o aludido ofício. 

Em verdade, o regulamento aprovado pelo decr. n. 8.201, de 1928, 
permite, no seu art. 65, a venda, a prazo, fóra da hasta pública, de ter-
ras para as quais não tenham aparecido licitantes,-venda que, dada a 
área do lote, também se fará com observância do art. 40, do citado re-
gulamento. 

Já tendo sido anunciada a venda do lote em hasta pública, embo-
ra sem parecer do Conselho, é caso, a meu vêr, de aplicar o art. 65, do 
Regulamento do Serviço de Terras do Estado, porque, de qualquer mo-
do, foi a lei observada, na sua finalidade. Somente por injustificável fe-
tchlsmo legal se poderia concluir de outro modo, exigindo, com maio-
res e, certamente, inuteis despesas para o Estado, nova hasta pública. 
Não se repetirá, de certo, o equivoco verificado, que, aliás, nenhum pre-
juízo ocasionou. E é a própria Secretaria que o confessa, justificando a 
omissão. 

e 1 m uoTEC~ 
Co MINEIRO 

ARQUIVO pi.JOLI 
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Pelo exposto, e ainda porque favorecer o aproveitamento das ter-
~as devo!utas, procurando intensificar a produção agro-pecuária, é de 
mcontestavel e grande proveito para o progresso econômico do Esta-
do, sou de parecer que o Conselho se manifeste favorável à venda do 
lote, sôbre que o consulta o sr. Secretário da Agricultura. 

(Mu'ito bem! Muito bem!) 

Discussão 

O Sr. Milton CBDlpos-Está em discussão o parecer {pausrt). 
Como primeiro revisor, declaro que subscrevo o parecer do rela-

tor e voto de acôrdo com êle. 
Como vota o sr. Conselheiro Werna Magalhães, segundo revisor 1 
O SR · WERNA MAGALHAES-Acompanho, igualmente, o relator. 

Do mesmo se manifestam os demais srs. Conselheiros, sendo 
aprovado o parecer e adotada a seguinte 

Conclusão 

O C_on.selho se manifes~a favoravelmente à venda, à prazo, fóra de 
hasta pubhca, aos srs. Jose e Oswaldo Teixeira de Cerquei ra, do lote 
de terras devolutas, situado no município de Manhuassú, a que se re-
fere a peça n. 321. 

Volta o processo ao relator, para redigir o~parecer final. 

Requerimento de Joaquim Silveira 
{PEÇA N. 322) 

Entra em discussão a peça n. 322, sendo dada a palavra ao sr. 
Sebastião Lima, que procede à leitura do seguinte 

Relatório 

. Com o ofício n. 443, de 23 do corrente, o exmo. sr. Secretário da 
Agnc~ltur~ re~eteu a ês~e C~nselho o processo n. 113, em que o sr. 
!oaq 1m_ S1lve1ra, ex-escnturáno do 5.0 distrito de terras, solicita suare-
mtewaçao no cargo de que. foi exonerado a 20 de setembro de 1927, 
pedmdo que o Cons~lho emita sua opinião a respeito. 

D~ processo, alem de outros fatos 9e menor importância, consta 
o segumte: 

O sr. Joaquim Silveira foi nomeado escriturário do 5.0 distrito de 
terras, com séde em Aim_?rés, a 13 de agôsto de 1926, tendo tomado 
posse a 21 do mesmo mes e entrado em exercício do cargo a 17 de 
sete?Jbro. Cinco. meses ~epois de empossado, requereu ao Secretário da 
Agncultura 90 dias de hcença para tratar de saúde, obtendo só 30 dias 
por despachCJ de 1 O de março de 1927. 

I 
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Em 22 de abril de 1927, já nesta Capital, requereu .ao pr~sidente do 
Estado mais 90 dias de licença, obtendo-a por 60 dias apenas, de acôr-
do com o atestado médico que juntou. 

A 18 de junho seguinte requereu ao Presidente do E tado mais 60 
di_as de licença em prorrogação, sendo-lhe concedida a prorrogação 
so por 30 dias, com vencimentos ainda . 

A 22 de julho do mesmo ano de 1927 requereu ao Secretário da 
Agricultura permissão para ficar adido á Secretaria, afim de concluir o 
seu tratamento, sendo-lhe isso denegado por despacho de 27 do mes-
mo més {fls. 21v.). 

A 29 ainda do mesmo mês de julho, juntando sem explicação mais 
um atestado médico, requereu ao Secretário da Agricultura permi são 
para continuar nesta Capital mais alguns dias, depois de esgotada sua 
licença, afim de fazer as provas de um concurso de amanuense em 
que se inscreveu na mesma Secretaria, sendo-lhe concedida a prorro-
gação pedida, mas sem vencimento. 

Foi desclassificado no concurso por eliminição, na primeira prove.. 
. A 5 de setembro de 1927, remeteu do Rio de Janeiro um reque-

nmento ao Presidente do Estado, pedindo seis me es de licença para 
tratar de negócios; mas, tendo a Secretaria informado que o peticioná-
rio, além de outras faltas, não reassumiu o exercício do seu cargo de- . 
P?is de esgotado o prazo da prorrogação das licenças, apesar de de-
VIdamente intimado a tempo, foi o mesmo exonerado a 20 de setem-
bro, por ato do Secretário. 

A 17 de outubro de 1927, remeteu o ex-funcionário, ainda no Rio 
de Janeiro , recurso ao Presidente do Estado, em largo arrazoado, re-
digido em têrmos inconvenientes e deMespeitosos, alegando, entre 
outras coisas não ter sido submetido a processo administrativo para 
sofrer a pena de demissão. 

Informado a respeito, além de outras acusações de faltas no cum-
primento dos deveres, juntou a Repartição uma informa ão da Secretaria 
das Finanças, declarando que o recorrente, ex-funcionário daquela Se-
cretar:a foi dalí demitido a bem do serviço público, a 23 de maio de 
1925 (fls. 41). 

Em vista das informações prestadas, o Presidente do Estado, dr . 
Antonio Carlos, negou provimento ao recurso {fls. 42). 

A 20 de setembro de 1930, interpôs o sr. Joaquim Silveira novo 
recurso para o Presidente do Estado que era então o finado dr. Olegario 
Maciel, e ainda dessa vez não logrou ser atendido, tendo o Presidente 
dr. Olegario Maciel dado o seguinte despacho, que se lê a fls. 51: «Em 
vista das informações, não há que deferir ». 

A 30 de Janeiro de 1931, o reclamante, por seu advogado dr. An-
tonio Vasconcellos, réquereu vista do processo, afim de recorrer à Jus-
tiça, o que lhe foi concedido, não constando entretanto que tenha-se 
verificado êsse recurso ao poder judiciário. 

A 9 de junho do mesmo ano, o reclamante tentou ainda outro re-
curso ao Secretário da Agricultura, dr. José Ribeiro Junqueira, alegando 
que em revisão do processo, obtivera naquela ocasião do Secretário das 
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Finanças dr. Amaro Lanari que fosse cancelada o nota «a bem do ser-
viço público, e que julgando ser essa nota o motivo de sua demissão 
na Agricultura, pedia então de novo a sua reintegração, juntando ou-
tros atestados. 

Depois das inlormações desfavoráveis da Secretaria, o dr. Ribeiro 
Junqueira lançou o seguinte despacho: «Arquive-se • , que se IA a fls. 62. 
Finalmente, a 2 de dezembro de 1933, o sr. Joaquim Silveira tentou o 
último recurso a0 atual Secretário da Agricultura, repetindo tudo que 
já tem alegado em seu favor e pedindo a sua reintegração ou colocação 
em outro cargo eqüivalente. 

Ouvido o sr. Consultor Jurídico da Secretaria, por insisténcia do 
diretor geral dr. Benedicto dos Santos, o sr. Consultor opina que no 
caso, já não há mais lugar para recursos por via administrativa; mas 
acha que houve açodamento e excesso de rigor na penalidade de 
demissão, mesmo porque não a precedeu o processo por abandono de 
emprêgo, e concluiu o seu parecer com as seguintes frases: 

«A situação do recorrente é, entretanto, daquela para as quais, fe-
chadas as portas dos recursos administrativos, restará tão só a espe-
rança na magnanimidade dos governantes, na faculdade que o poder 
lhes outorga, de auscultar o aspecto humano dos fatos submetidos á 
sua deliberação, e prover às conseqüências que dos mesmos venham a 
decorrer para as famílias dos atingidos por determinada penalidade• . 

Assim relatado o processo, passo-o ao sr. 1.0 revisor conselheiro 
Soorates Alvim. 

Belo-Horizonte, 27 de março de 1934-Sebastião L ima relator. 

Parecer 

O Sr. Sebastião Llma:-Examinei com cuidado todas as peças 
do processo ora submetido à nossa consideração, e nelas não encontrei 
meios para reconhecer ao sr. Joaquim Silveira direito à reparação que 
reclam'. 

O recorrente era funcionário demissível •ad-nutum • , conforme dis-
posição expressa do decreto estadual n. 6.629, de 4 de julho de 1924, 
em seu arfigo 3. o 

O seu direito á ação contra o Estado está prescrito, e até está pres-
crito também o seu direito á reclamação admini trativa, conforme de-
terminam os artigos 1.0 e 6. 0 do decréto federal número 20.910, de 6 
de janeiro de 1932, o qual tem sido aplicado por êste Conselho em ca-
sos semelhantes ao atual. 

O reclamante, antes de ser funcionário da Agricultura já o tinha sido 
das Finanças, onde serviu durante menos de 4 anos, de 10 de agôsto 
de 1921 até 29 de maio de 1925, quando foi demitido. 

Nomeado depois escriturário do 5. 0 distrito de terras na Secretária 
da Agricultura, ali serviu apenas cinco meses, tendo estado sempre em 
goso de licenças sucessivas, até que, não tendo reassumido o exercício 
dn cargo no prazo legal, depois de esgotada a Ultima licença, com a 

;- -~ --
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tolerancia obtida para fazer exames em um concurso, foi exonerado a 
20 de setembro de 1927 . 

Interpôs o primeiro recurso para o Presidente dr. Antonio Carlos a 
17 de outubro daquêle ano, sendo-lhe negado provimento. 

Interpôs segundo recurso, 3 anos depois, para o presidente dr. Olegario 
Maciel, sendo ainda negado provimento a 18 de novembro de 1930. 

Em julho de 1931 recorreu ainda ao Secretário da Agricultura dr. 
Ribeiro Junqueira, e êste, tendo verificado que não as istia razão ao re-
corrente, mandou arquivar o processo. 

Agora tenta o sr. Silveira o último recurso ao atual Secretário da 
Agricultura. 

As informações da Secretária têm sido sempre desfavoraveis ao re-
clamante. 

Ultimamente, entretanto, o atual Consultor Jurídico da Secretária da 
Agricultura, chamado a dar o seu parecer, opinou que houve açodamen-
to e excesso de rigor na penalidade de demissão, porque o funcionário 
não foi antes submetido a processo por abandono de emprêgo, e que 
agora só lhe . restava a esperança na magnanimidade dos governao~ 
tes. 

Ora, o Govêrno tem ao seu alcance todas as fontes de informações 
para certificar-se da procedência ou improcedência dos escrupulos mani-
festados pelo sr. Consultor Jurídico. 

Se verificar o Govêrno que houve na verdade qualquer injustiça e 
que o reclamante merece a complacência da administração, poderá por 
ato, sinão de equidade, pelo menos de magnanimidade, por espírito de 
solidariedade humana, dar ao recorrente outra colocação de acôrdo com 
suas aptidões, desde que haja vaga e que a situação financeira do Esta-
do o comporte. _ 

(Muito bem ! Muito bem !). 

Discussão 

O S. Milton Campos:-Està em discussão o parecer. Como vota 
o sr. conselheiro Socrates Alvim, 1.0 revisor? 

O SR. SOCRATES ALVIM=-Dou o meu voto ao parecer do r . 
relator. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Como 2.0 revisor, também opino de 
acôrdo com o relator, que, em seu parecer, não só examinou com mui, 
ta segurança o aspecto jurídico do caso, como ainda sugeriu uma me-
dida de que o Govêrno poderá lançar mão, por equidade, se , com os 
elementos de que póde dispôr para a devida averiguação, julgar razoa-
vel a pretensão do requerente. 

-Os demais srs. conselheiros manifestam-se igualmente de acôrdo 
com o parecer, sendo, por isso, adotada a seguinte 
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• Conclusão 
O Conselho opina pelo indeferimento do pedido de que trata a peça 

n. 322, mas sugere que o requerente possa ser colocado, desde que haja 
vaga e que a situação financeira do Estado o comporte. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o Presidente designa para a 

proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
da peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Se-
cretária do Conselho com a necessária antecendência. 

-Levanta-se a sessão. 

202.a sessão ordinária, aos 7 de abril de 1934 
PRESIDENTE- Sr. Mílton Campos. 
SECRETÁRIO- Sr. Socrates Alvim · 

Sl.li.A'RIO: -Ata . -Expediente.-Comunicaçao do sr. Julio Soares . -Agradeci-
mento do sr. Annibal Oontijo.-Pareceres finais .-Segunda parte .-
Pagamento de adicionais a José de Souza AJvim -Relatório e parecer 
do sr. Socrates Alvim.-Discussao.-Conclusao. --Pagamento de adi-
cionais a Virgilio Fernandes Vieira .-Relatório e parecer do sr. Mil· 
ton Cé!mpos.-Discussao . - Conclusao . -Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os srs . Milton Campos, So-
crates Alvim, Julio Soares, Abilio Machado, Annibal Gontijo, Sebastião 
Lima e Werna Magalhães, faltando com causa participada o sr. Oliveira 
Andrade 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretario procede à leitura do seguinte expediente : 

Ofício 
A côrdo entre a Prefei tura e Gluck & C ia. 

(PEÇA N. 326} 

Prefeitura de Belo-Horizonte.-N. 12.-Belo-Horizonte, 4 de abril 
de 1934. 

/ 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.- Em nome do sr. 
Prefeito, tenho a honra de passar às mãos de V. Excia., o incluso pro-
cesso relativo a ::tcôrdo firmado entre esta Prefeitura e a firma Gluck 
& Cia. 

S. Excia., o sr. Prefeito está de acôrdo com a indenização a ser 
paga; deseja, entretanto, que o ilustre Conselho digne-se opinar a res-
peito. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima consideração . -João Lu-
cio BrfLndão, Secretário. 

Oficio do sr. Advogado da Prefeitura 

Exmo . Sr. Prefeito- Passo às mãos de v. excia. a proposta de 
acOrdo, que, com a autorização de v. excia. , entabolei com os srs. Glu-
ck & Cia. Ltd . 

Como verá v. excia. a Prefeitura, deixando de embargar o acór-
dão, poderá fazer a liquidação do débito, com uma diferença de mais 
de dez contos de réis. 

A conveniência da proposta é tanto mais de salientar quanto é 
muito duvidoso que a Prefeitura consiga reformar o acórdão, de acôrdo 
com o voto vencido, que servirá de fundamento á minha proposta. 

A firma em questão apenas pede que o pagamento seja imedié:to 
e que se pague também a importância de 2:000$000 referente às últi-
mas invasões de água em seu prédio, conforme avaliação já feita em 
vistoria regular. 

V. Excia. decidirá como lhe parecer raais acertado. 
Belo-Horizonte, 23 de março de 1934.-J. R. Sete ('amara. 
A firma Gluck & Cia. Ltd. teve por duas vezes o seu estabeleci-

men:.o industrial invadido pe!as águas pluviais, em conseqüência de 
obras executadas pela PrP.feitura r..os terrenos ao lado. 

Os primeiros prejuízos deram lugar a uma ação de indenização 
contra a Prefeitura que foi condenada por sentença confirmada pelo 
Tribunal da Relaçfto 

Só segundos prejuízos, ocorridos em novembro de 1933, deram 
lugar a uma vistoria judicial. 

Pela ação proposta, a responsabilidade da Prefeitura quanto aos 
primeiros prejuízos importa em 48:468$369, a saber: 
Condenaçao da Prefeitura por sentença confir-

mada pelo Tribunal da Relação . .... ...•••• . 
Juros de 7 de maio de 1932 (propositura da açao) 

até agora (7 de março-934) . .. . ••.......... 
Custas de 1. a e 2. ". instâncias.... . ............ . 

Pela vistoria ad perpetuam, correspondente aos 
segundos anos verificados, a Prefeitura es-
tarà sujeita também ft O pagamento de mais 
3:272$000 pela seguinte forma: 

41:125$679 

4:523$830 
2:818$800 

48:468$369 

48:468$3W 
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Prejuizos de materiais e mercadorias, relativos à 
segunda invasao do prédio pelas ãguas . · · · · 

Lucros cessantes, correspondentes a 3 dias de 
p~~isaçao da fábrica, à razao de 184$000 
dianos .. . .......... .. . · · · · · · · · · · · · · ···· · · · · · · 

2:000$000 

552$000 
720$000 Custas da vistoria ••••••....... . .. ... · · · · · · ···· · · · 3:272$000 

3:272$000 

51:740$369 

Os prejuízos da firma devem importar, P?rla~to, el!l 51:740$869, 
de acôrdo com a referida decisão e com a V1stor1a reahza~a. . 

No julgamento da apelação da Prefeitura na causa acima men~JO
nada o Desembargador Gustavo Pena proferiu voto, sendo venc1do, 
reduzindo de 10:108$630 a condenação . 

Tomando-se por base êsse voto, embora vencido como dissemos, 
o cálculo da condenação seria o seguinte : 
Valor da indenização . . . . • • • . • . . .... . .. .. • • • • · · 
Juros de 7-maio-932 a 7-março-34 . . . . . . ·. 
Custas de 1. a e 2 . a instâncias . .. .... .. ... • · · · · · 

31:017$049 
3:411$872 
2:818$860 

37:247$781 37:247$781 

Para um acôrdo com a Prefeitura, sendo o paga~ento . ime_diato, 
os autores aceitariam a quantia de 40:519$781 como mdemzaçao de 
todos os prejuízos ~ofridos, sendo essa importância correspondent~ ao 
cálculo baseado no · voto do desembargador Gustavo Pena e mais a 
quantia relativa aos danos ocorridos em novembro de 1933. 

Por êsse acõrdo terá a Prefeitura um lucro de 11:220$558. 
-0 processo p~ssa a constituir a peça n .. ~26, distri~uída aos srs. 

Milton Campos, Socrates Alvim e Annibal GontlJO, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Comunicação 
O sr . .JuUo Soares:- Peço- a palavra. . 
0 SR. MILTON CAMPOS- Tem a palavra o nobre .. conselheirO. 
o SR. JULIO SOARES-Comunico a v. exc., .s~. Presidente, que a 

comissão nomeada para, em nome do Conselho, V1Sltar o sr. desembar-
gador Oliveira Andrade, cumpriu o seu dever, tendo encontrado s. exc. 
em condições lisongeiras, sendo de esp~rar-se que dentro de pouco 
tempo poderá conparecer às nossas sessoes. . . . 

O SR. MILTON CAMPOS- O Conselho fica mteuado e agradece a 
comunicação. 

Agradecimento 
0 sr. Annlbal Oontljo: - Peço a palavra. . 
o SR MILTON CAMPOS: -Tem a · palavra o nobre conselheir~ . 
0 SR: ANNIBAL GONTIJO:-Reassnmindo, sr. Preside~te, depois 

de prolongada ausência, o meu lugar no Conselho Consultivo, quero 
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agradecer a v. exc. e aos demais colegas, o haverem bondosamente, 
relevado as minhas faltas . 

O SR. MILTON · CAMPOS:- O Conselho manifesta sua satisfação 
pelo regresso de v. exc. (Apoiados gerais). 

Não havendo mais quem tome a palavra no expediente, passa-se a 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O sr . .A.blllo Maebado lê e manda à mesa o eguinte 

Parecer n. 296 
Venda áe terras devolutas 

(PEÇA N. 321) 

Tendo em vista as informações do oficio do sr. Secretário da 
Agricultura sôbre a venda, a prazo, aos srs. José e Oswaldo Teixeira 
de Cerqueira, por . ... 4:710$000, do lote situado em "Bem-Posta", mu-
nicípio de Manhuassu', com a área de 2.354.750.00m2, e considerando 
que ela se fará nos termos dos artigos 40 e 65 do Regulamento do 
Serviço de Terras do Estado, resolve o Conselho Consultivo do Esta-
do de Minas-Gerais manifestar-se favoravel á mesma. 

Belo-Horizonte, 7 de abril de 1934-Abilio Machado, relator. 
O parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes. 
Devolva-se a peça acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 

Secretário da Agricultura. 
O Sr. Sebastião Lbna procede igualmente à leitura do 

seguinte 

Parecer n. 297 
Requerimento de Joaquim Silveira 

(PEÇA N. 322) 
O Couselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo sido ou-

vido sôbre o último requerimento do sr. Joaquim Silveira, pedindo a 
sua reintegração no cargo de escriturário do 5.0 distrito de terras, de 
que foi demitido, ou a sua colocação em outro cargo eqüivalente, opi-
na pelo indeferimento do pedido, visto como já está prescrito o direito 
do suplicante à ação contra o Estado e até à reclamação administra-
tiva, segundo dispõem terminantemente os artigos 1.0 e 6. 0

, do decreto 
federal n. 20. 910. de 6 Janeiro de 1932. 

Entretanto, atendendo às últimas informações prestadas pelo sr. 
diretor geral da Secr~taria da Agricultura e ao parecer do sr. Consultor 
J~rídico, sugere o Conselho a conveniencia de mandar o govêrno pro-
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ceder a uma sindicância para verificar se houve qualquer injustiça na 
imposição da pena de demissão; e se tiver havido de fato injustiça, 
poderá dar ao reclamante, por eqüidade ou benevolência, outra col<;>-
cação como funcionário, de acô rdo com suas aptidões, desde que ha]a 
vaga e que a situação tinanceira do Estado o comporte. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo-Horizonte, 7 
de abril de 1934. - Sebastiiio Lima, relator. 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr . 
Secretário da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

Pagamento de adicionais a José de Sousa Alvim 

(PEÇA N. 323) 

Anunciada a segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra ao 
sr. Socrates Alvim, relator da peça n. 323, que sObre a mesma apre-
senta o seguinte 

Relatório 
; 

O sr. Secretário da Agricultura envia ao Conselho, acompanhado 
pelo ofício n . 449, de 26 de março do corrente, o processo constante 
do pedido de pagamento de adicionais das leis ns. 375, de 1903, e. 42_5, 
de 1906, feito pelo sr. José Maria de Souza Alvim, chefe de pavllhao 
do Instituto «João Pinheiro • , e que conta mais de trinta anos de ser-
viços públicos prestados ao Estado. 

Solicita o sr. Secretário da Agricultura o pronunciamento do Con-
selho Consultivo sôbre a abertura de um crédito especial na importân-
cia de 1:193$000, destinado ao pagamento dos ditos adicionais. 

O processo acha-se devidamente instruido e informado, contendo 
a certidão de contagem de tempo de serviço do peticionário, o cálculo 
da importância a que tem êle direito até 31 de dezembro de 1933 e C? 
oficio n. 88, em que o sr. Secretário das Finanças nada tem a opOr a 
abertura do referido crédito, visto tratar-se de quantia pequena e para 
pagamento de adicionais, já legalmente concedidos". . 

Assim relatado o processo, passo a peça ao sr. conselheuo Werna 
Magalhães, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 28 de Março de 1934.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 
O ar. Soerates Alvlm- Da leitura que acabo de fazer do 

meu relatório, verifica-se o direito do requerente aos adicionais que 

r 
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pleiteia, tendo feito acompanhar sua petição das comprovações que a 
lei exige. 

. . Do processo consta a certidão de tempo do peticionário o cálculo 
oficial da importância dos adicionais reclamados bem como ~ ofício do 
sr. Secretário das Finanças, concordando com' a abertura do crédito 
e~p~cial destir~a.do ~o pagamento dêsses adicionais. O requerente tem 
due1to aos adiciOnais que reclama a partir de 1931, isto é, desde três 
anos passados, quando completou trinta anos de serviços públicos. 

Trata-se, pois, de despesas legais referentes a exercícios anteriores 
ao atual, despesas para cujo pagamento torna-se indispensável a aber-
tura de um crédito especial, aliás de pequena monta. 

~ão seria razoáv~l, a ~eu ver, que o Govêrno do Estado, para 
acudi~ a um compr.omisso ngorosamente legal, referente à insignificante 
quantia, f0sse soh~Itar ao .Chefe do Govêrno Provisório da República 
um . decreto especial autonzando-o a pagar a um funcionário estadual 
efetivo um conto e pouco que lhe deve de adicionais das leis ns. 375 
e 425. 

E~ face dessas considerações, estou convencido de que nenhum dos 
meus Ilustres t. nobres companheiros do Conselho negará seu voto à 
abertura dêsse pequeno crédito. 

Meu parecer é, pois , pela aquiescência do Conselho Consultivo ao 
pedido de autorização para abertura do crédito especial de que trata a 
presente peça, na importância de 1:193$000. · 

(Muito bem I Muito bem!) 

Discussão 
O Sr. Milton Vampos-Está em discussão o parecer. Como 

vota o We.ma Magalhães, 1.0 revisor ? 
O SR. \VERNA MAGALHÃES-Estou de acôrdo com o relator sô-

bre o pagamento, pois que o processo está em ordem e o funcio-
?ário !em direito aos adicionais. Mas, como já sugerimos ao Govêrno a 
mclus~~· ell! orçamento, de . verba especial para atender aos processos 
de adiCionais e aposentadonas, afím de evitar a abertura de creditas ex-
traordinários que só se justificam em casos especiais, sou de parecer 
que o valor do crédito em questão seja incluido no orçamento do pre-
sente ano, o que está ainda em tempo. 

Não resultará prejuízo para o funcionário e a solução fica mais de 
acôrdo com as resoluções já tomadas por êste Conselho. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Peço licença para lembrar a v. excia. 
q_ue se trata de despesas. rélati~as a ~xercícios anteriores. Ora, a suges-
tao do Conselho quanto a consignaçao no orçamento de verba especial 
para adicionais da lei n. 425, refere-se aos pagamentos que forem recla-
mados de ora em diante. 

O SR. MILTON CAMPOS-Se o Govêrno deve incluir no orçamen-
to verba para o que for devido de ora em diante, com maioria de ra-
zão deve consignar também verba para pagamento do que já é devi-
do. 

J 
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O SR. ABILIO MACHADO-Viria isso até aliviar o trabalho do 
Conselho. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Estou informado de que o GovArno adotou 
o criterio sugerido pelo Conselho no tocante á inclusão no orçamento, 
de verba especial destinada ao pagamento de adicionais no corrente 
ano. Se, apesar disso, solicita autorização para abertura do credito de 
que nos ocupamos, deve~se supôr que os adicionais referentes a exer~ 
cicios passados não foram computados nessa verba. De modo que, as~ 
sim sendo, ficará o peticionário sem pagamento de um auxilio a que 
tem direito por lei, o que não será justo. Mantenho, pois, o meu voto, 
coerente com o meu pronunciamento anterior, em assuntos semelhan~ 
tes. 

O SR. MILTON CAMPOS-E o sr. conselheiro Sebastião Lima? 
O SR. SEBASTIÃO LIMA-Coerente com o ponto de vista que te~ 

nho sustentado em caso anteriores, voto pelo parecer do relatór. 
O SR. ANIBAL GONTIJO-Tambem eu. 
O SR. ABILIO MACHADO-Voto contra, conforme tenho feito sem-

pre em casos semelhantes, opinando, de acôrdo com o primeiro r~vi~ 
sor, por que o Conselho se manifeste favoravelmente á inclusão no or~ 
çamento da despesa do Estado, ainda em elaboração, da verba neces~ 
sária ao pagamento dos adicionais reclamados. 

O SR. MILTON CAMPOS-Tenho a impressão de que não seria 
necessário o Govêrno encaminhar ao Conselho esse pedido, já quasi em 
vesperas de 'ser votado o orçamento. A verba para o pagamento dos 
adicionais reclamados poderia vir desde logo incluída no orçamento da 
despesa. 

Trata-se de assunto sôbre o qual cada um dos srs. conselheiros já 
tem opinião formada, e eu estou de acôrdo com o que sugeriu o sr. 1. 0 

revisor, mas, ainda assim, prevalece o parecer do relator, por maioria 
ocasional. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Acho que o fato do Govêrno encami~ 
nhar ao Conselho o pedido mostra que é necessária a autorização. 

O SR. JULIO SOARES-Por se tratar de um crédito extraordinário, é 
necessária a autorização do Conselho. 

O SR. MILTON CAMPOS-O Conselho não nega a autorização, 
mas desde que haja saldo na verba respectiva,· conforme determina a 
lei. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-E' preciso que nos venha o orça-
mento para verificarmos se existe ou não saldo. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-E' muito possível que o orçamento 
não consigne essa verba. 

O SR. MILTON CAMPOS-Se um funcionário tem direito aos adi-
cionais da lei 425, o acrescimo de 10 ° f 0 aos seus vencimentos passa a 
ser uma despesa normal do Estado. Porque se há~de pedir credito ex~ 
traordinário se se trata de despesa ordinaria? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO- Seria necessário, primeiramente, fa~ 
zer uma revisão do quadro dos funcionários do Estado, afim de se ve-
rificar aqueles que têm direito aos adicionais. 
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O SR. SOCRATESALVIM- De agora em diante parece que se vai 
proceder assim. 

O SR. ABILIO MACHADO- Estando em elaboração o orçamen~ 
to, seria muito mais razoavel que se fizesse assim, desde já. 

O SR. SOCRATES ALVIM- Parece que o orçamento só consiana-
rá verba para pagamento de adicionais a partir do corrente exercÍcio. 
Ora, o caso de que trata a peça em debate refere-se aos exercícios de 
1931, 1932 e 1933, de sorte que a solução verdadeira será autorizar~ 
mos a abertura de um crédito especial, afim de que a parte não fique 
prejudicada. 

O SR. ABILIO MACHADO- Poderá ser consignada no orçamen-
to a verba necessária para pagamento dos adicionais reclamados. 

O orçamento ainda não foi enviado ao Conselho. 
O SR. SOGRA TES AL VIM - Mas o projeto do orçamento já está 

organizado. Naturalmente não convirá alterar um trabalho em cuja ela~ 
boração se consumiu muito tempo e esfôrço. Penso que, se o Govêr~ _ 
no, nas vesperas da votação do orçamento nos pede autorização para 
abrir êsse crédito, é porque julga necessaria a medida. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO -Naturalmente a verba não virá con-
signada no orçamento. 

O SR. SOGRA TES AL VIM- A verba não virá consignada no or-
çamento, diz vossa excia. muito bem, e dêsse modo a parte ficará pre-
judicada, sem receber o que lhe é devido desde três anos passados. 

O SR. MILTON CAMPOS- O Conselho é de parecer que a parte 
receba, mas por outra forma. Não somos contrários ao pagamento e 
sim á abertura do crédito extraordinário, uma vez que não haja saldo 
na verba respectiva. 

Continua a discussão (Pausa). 
Tendo se manifestado todos os srs Conselheiros, proclamo a e-

guinte: 

Conclusão 
O Conselho, por maioria, autoriza a abertura do crédito de que trata 

a peça n. 323. 
Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Pagamento de adicionais a Virgílio 
Fernandes de Mello 

{PEÇA N . 324) 

Entra em discussão a peça n. 324, sôbre a qual o relator, sr. Mil-
ton Campos, apresenta o seguinte: 

Relato'rio 
O exmo. sr. Secretário da Educação submete ao Conselho Consul-

tivo do Estado o processo de pagamento de adicionais requerido pelo 
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professor, atualmente aposentado, da primeira escola distrital de Cordis~ 
burgo, município de Paraopeba, sr. Virgilio Fernandes de Mello. 

Verifica~se do processo que o requerente já recebeu adicionais de 
30 de Maio de 1927 a 31 de dezembro de 1930, na importância de 
995$500, pelo crédito especial que para êsse fim foi aberto pelo dec. 
n. 10 573, de 13 de novembro de 1932. 

Para se lhe pagarem agora os 10° f 0 adicionais de 1.0 de janeiro 
de 1931 a 31 de dezembro de 1933, na importância de 733$000, infor~ 
ma a Secretaria da Educação que deve ser aberto o crédito necessá~ 
rio. 

Depois dessa informação, o sr. Secretário dPterminou fosse ouvid 
o Conselho e a êste dirigiu o ofício n. 99, datado de 24 de março p. 
passado, e o fez acompanhar do processo relativo ao assunto. 

Assim feito o relatório, passa o processo ao sr. cons. Julio Soares, 
1.0 revisor. 

2/4/934. - Milton Campos, presidente e relator 

Parecer 
O Sr. Milton Campos-Como vê o Conselho, o caso que pas· 

samos a debater é igual ao precedente. Também aqui se verifica que 
os adicionais são devidos. 

O funcionário a que o processo se refere já recebeu até adicionais 
que lhe foram pagos em virtude de um crédito especial aberto por lei. 
Ago~a. requerendo novo pagamento, o sr. Secretário da Educação 
pede ao Conselho autorização. para a abertura do crédito necessário. 

Coerente com o voto qué tenho proferido nesta Casa em casos 
semelhantes, não havendo demonstração de saldo na verba respecti-
va, sou contrário à abertura de crédito especial. Entretanto, devemos 
observar o seguinte: desde que o funcionário tem direito aos adicionais 
êstes deveriam ser incorporados permanentemente, aos seus vencimen· . 
tos, deixando de ser despesa extraordinária para constituir despesa or· 
dimiria do Estado, e o destino das despesas ordinárias é justamente a 
consignação orçamentária. 

Assim como se sabe pela soma dos vencimentos, a verba neces· 
sária ao pagamento do pessoal encarregado de um determinado servi· 
ço, do mesmo modo se poderia saber a quantia necessária ao paga-
mento de adicionais da lei n. 425 a todos os funcionários que aos 
mesmos têm direito. 

E' êste o meu parecer. 
(lYJuitobem! Muitobem!) 

Discussão 

Em discussão o parecer, declaram votar a favor do mesmo os srs. 
Abilio Machado e Werna Magalhães, e contra os srs. Julio Soares, So~ 
crates Alvim, Sebastião Lima e Annibal Gontijo, que se manifestam fa· 
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voravelmente à abertura do crédito solicitado. E' , portanto, adotada a 
seguinte 

Conclusão 
O Conselho, por maioria, opina pela abertura do crédito a que se 

refere a peça n. 324. 
Tendo sido vencido o relator, é designado para redigir o parecer 

final o sr. Julio Soares, 1.0 revisor, a quem será enviado o processo. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas à 
Secretaria do Conselho com a necessária antecedência. 

Levanta~se a sessão. 

203.a sessão ordinária, aos 10 de abril de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 
SUl\IARIO-Ata-Expediente-Pareceres finais-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham~se presentes os srs. Milton Çampos, 
Socrates Alvim, Julio Soares, Abilio Machado, Werna Magalhaes, Se-
bastião Lima e Annibal Gontijo, faltando, por motivo justificado, o sr. 
Oliveira Andrade. 

Abre~se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente: 
Oficio 

Requerimento de Nicias Mourão 

(PEÇA N. 327) 

Secretaria de Estado dos Negócios do lnterior.-Belo~Horizonte.
DAM/24.659.-Em 5 de abril de 1934.-Remetendo um proce~so em 
que o Sr. Nicias Corrêa Rabelo Mourão pede aumento de vencimentos. 
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Senhor Presidente.-Tenho o prazer de passar ás mãos de Vossa 
Excelência o incluso processo em que o Senhor Nicias Corrêa Rabe~ 
lo Mourão, praticante dactilógrafo da Secretaria do Senado, em exer-
cício nesse Conselho, solicita aumento de vencimentos. 

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os 
protestos de meu elevado aprêço. 

O Secretário do Interior.-Carlos Lu~. 
Ao Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Capital. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
Jlmo. e Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal no Estado.-Em 21 de 

novembro de 1932, o abaixo assinado, praticante datilografo da Secre-
taria do Senado, servindo naquela ocasião e atualmente como dactilo~ 
grafo da Secretaria do Conselho Consultivo, requereu ao então Presi-
dente do Estado um aumento de vencimentos. 

Esse requerimento, tendo sido enviado ao Conselho Consultivo-
para que sôbre o mesmo opinasse, foi indeferido, por ter o referido Con-
selho se manifestado contrário ao pedido do requerente, com a jus-
tifi cativa de que, embora merecendo o que solicitava, pela dedicação, 
zêlo e esforços empregados a serviÇ·O do Estado, aão poderia aumen-
tar-lhe os vencimentos, pois isso equivaleria a uma promoção, que 
extinguiria o atual cargo do abaixo assinado, sugerindo que fosse o pe-
ticionário oportunamente promovido (Volume n. 12, de dezembro de 
1932, dos Anais do Com;elho Consultivo do Estado). 

Entretanto, E:xmo. Sr. Interventor, apesar de se ter apresentado 
uma oportunidade-que foi vagar-se o cargo imediatamente superior 
ao do abaixo assinado-não foi êste promovido como sugerira o Con-
selho e como seria de Justiça. 

Perdurando ate hoje a situação nada justa em que se encontra o 
abaixo assinado, que vem há 3 anos, trabalhando extraordináriamente 
nas sessões noturnas do Conselho, enquanto vários colegas seus des-
frutam as vantagens de comissões remuneradas, dentro e fora da Ca~ 
pital, sem a obrigação de um ponto a assinar, volta o abaixo assina~ 
do solicitando ainda de V. Excia. uma medida que torne equitativa a 
sua remuneração com a de seus colegas. 

Pede o abaixo assinado digne-se V. Excia. ouvir o Egrégio Con-
selho Consultivo sôbre a justiça dessa solicitação, de vez que, en~ 
quanto percebe êle suplicantE:: os vencimentos de 250$000 mensais, com~ 
panheiros de serviço e de classe, que não prestam serviços extraordi-
nários percebem melhores vencimentos. 

Confiando na justiça de V. Excia.-P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 21 de janeiro de 1934. - Nicias Corrêa Rabelo 

Mr; urão. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 327, distribuída aos srs. 

Socrates Alvim, Milton Campos e Julio Soares, respectivamente, rela-
tor, 1.0 2.0 revisores. 

~ .. . 
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Oficio 
Favores á Congregação Salesiana para a fundação de um esta~ 

belecimento de ensino 

(PEÇA N . 328) 

Palácio da Presidência do Estado de Minas-Gerais. - Belo-Hori~ 
zonte.-Em 7 de abril de 1934.-21/6. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Transmito a V. Excia., 
para que sôbre o assunto se pronuncie êsse douto Conselho.. o_ tele-
grama junto, em que é sugerida, como h~~enagem á can~mzaç.ao de 
D. Bosco, a doação de um terreno ou pred10, nesta Capital, a Con~ 
gregação Salesiana, para a fundação de um estabelecimento de ensino. 

Reitero a V. Excia. os protestos de meu alto aprêço e distinta con-
sideração.-Benedicto Valladares.-Interventor Federal. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, Presidente do Conselho Consul-
tivo do Estado. 

Telegrama a que se refere o oficio supra 

De Belo-Horizonte, 31/3/34.-20, 5 hs.-Exmo. Sr. Dr. Benedicto 
Valladares.-D. D. Interventor Federal- Belo-Horizonte.-Festejando-
se amanhã a canonização de D. Bosco cujos filhos os salesianos tantos 
beneficios ao Brasil especialmente a Minas têm feito, um ato de gran-
de alcance seria si V. Excia. fizesse aos mesmos a doação de um ter~ 
reno ou de uma casa em que pudessem se instalar e dotar a nossa 
bela Capital de um estabelecimento de ensino como são capazes aqueles 
educadores.-Seria muito emocionante si doação por parte do Go-
vêrno de V. Excia. coincidisse com o ato de amanhã. 

De V. Excia. amigos muito admiradores Benedito José dos San-
tos, Mario de Lima, Joaquim Furtado de Menezes, G. Rebouças, Fran-
cisco Rocha, Azeredo Netto. 

-0 processo passa a constitui(a peça n. 328, distribuída aos srs. 
Annibal Gontijo, Werna Magalhães e Sebastião Lima, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
De D. Berenice Martins Prates, presidente da Sociedade Minei-

ra de Proteção aos Lazaros e Defesa Contra a Lepra, enviando có-
pia de uma representação dirigida ao sr. Interventor Federal, solicitan-
do inclusão no orçamento dêste ano, de uma subvenção destinada ao 
desenvolvimento da Sociedade e fazendo ao Conselho idêntico · pedido. 

-Junte-se oportunamente ao orçamento. 
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Apresentação, ap-rovação e assinatura de pareceres fi-
nais 

O Sr. Socrates A.lvim procede á leitura de seguinte 

Parecer n. 298 
Pagamento de adicionais a José de Sou~a Alvim 

(PEÇA N. 323) 

O Conselho Cqnsultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo presente 
o processo n. 323, em que o sr. José Maria de Souza Alvim, chefe de 
pavilhão no Instituto "João-Pinheiro", pede pagamento dos adicionais 
a que têm direito, das leis ns. 375, de 1903 e 425, de 1906; consideran-
do achar-se devidamente comprovado que o peticionário conta mais de 
trinta anos de serviços públicos prestados ao Estado; considerando tam-
bém que o pagamento solicitado pelo requerente refere-se às despesas 
relativas ao exercícios de 1931, 1932 e 1933 findos, devendo por isso 
sêr atisfeito mediante crédHo especial,-delibera dar a sua aquiescên-
cia á abertura de um crédito especial da importância de 1:193$000 a êsse 
fim destinado, de acôrdo com o que solicita o sr. Secretário da Agricul-
tura, em ofício n. 449, de 26 de março findo. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge- · 
rais, em Belo-Horizonte, 10 de abril de 1934.-Socrates Alvim, ::e-
lator. 

- 0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. con-
selheiros presentes, sendo votos vencidos os dos srs. Milton Campos, 
Abilio Machado e Werna Magalhães. 

- Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr 
Secretário da Agricultura. 

O Sr . .Julio Soares lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 299 

Pagamento de adicionais a Virgilio Fernandes de Melo 
(PEÇA N. 324) 

Depois de visto e examinado o processo de contagem de tempo de 
serviço do professor aposentado na l.a escola de Cordlsburgo, municí-
pio de Paraopeba, sr. Virgílio Fernandes de Melo para efeito de perce-
pção do adicional de que trata a lei n. 425, de 1906, remetido pelo sr. 
Secretário da Educação e Saúde Pública, afim de se pronunciar o Con-
selho sôbre a possibilidade da abertura de um crédito especial de .. .. 
733$000, para pagamento áquele funcionário da aludida gratificação re-
lativa ao período de 1.0 de janeiro de 1931 a 31 de dezembro de 1933, 
-resolve o Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais dar sua 
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aquiescência á abertura do mencionado crédito, dentro das possibilida-
des do Tesouro. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 10 de abril de 1934.-
Julio Soares, relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. Con-
selheiros presentes, sendo votos vencidos os dos srs. Milton Campos, 
Abilio Machado e Werna Magalhães. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Secretário da Educação e Saúde Pública. 

Não havendo matéria a sê r discutida na segunda parte, o sr. Pre-
sidente designa para a próxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, fôrem enviadas á Secretaria do Conselho com a neces-
sária antecedência. 

Levanta-se a sessão. 

204.a Sessão Ordinária, aos 14 de abril de 1g34 

PRESIDENTE:-Sr. Milton Campos. 
SECRET ÁRIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SUMA'RIO:-Ata.-Expediente-ComunicaçOes - Falta de número-Ordem de dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Abilio Machado e Sebastião Lima, faltando , por motivo 

- justificado o SI". Oliveira Andrade. 
Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. Seeretárlo procede á leitura do seguinte expediente: 



350 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Oficio 
Restabelecimento do quadro de funcionários da Inspetoria 

de Engenharia Sanitaria 
PEÇA N°. 329 

Secretaria da Educação e Saúde Pública -Belo-Horizonte, 6 de 
abril de 1934. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Para conhecimento 
e apreciação dêsse Conselho, passo ás vossas mãos uma proposta do 
J?ire~o! de Saúde. Pública, sobre o restabelecimento do quadro de fun-
cwnanos da Inspetoria de Engenharia Sanitária . 

. . Ao ensêjo apresento-vos os meus protestos de elevada estima e 
di~tinta consideração. Noraldino Lima, Secretário da E. e S. Pú-
blica. 

Proposta a que se refere o Oficio supra 
. Diretoria de Saúde Pública do Estado de Minas-Gerais- Belo-Ho-

nzonte, 21 de Março de 1934. 
Exmo. Sr. Secretário da Educação e Saúde Pública. De acôrdo 

~om a representação do sr. Inspétor Engenheiro Lincoln Continen-
tino, ve~ho_ yropôr a V. Excia. o restabelecimento do antigo quadro 
de funci?nanos da Inspectoria de Engenharia Sanitária. 

Basem-~e est_a f?roposta na wande ampliação dos serviços daque-
la Inspectona, prmc1palmente apos a creação do Centro de Estudos e 
Profilaxia da Malaria. 

Atenciosas saúdações- Mario A lvares da Silva Campos- Di-
retor da Saúde Pública. 

Diretoria da Saúde Pública do Estado de Minas-Gerais - BPlu-Ho 
rizonte, 20 de março de 1934. 

Sr. Diretor. Venho solicitar vossas providências no sentido de ser 
completa~o o 9ua?ro regulamentar de funcionários da Inspétoria de 
Eng~nhana Samtana. Apezar de procurarmos sempre atender com a 
max~~a pres~esa a todos os serviços que nos estão afétos, executan-
do am_da vano~ trabalhos extraordinários, que não são de nossa com-
petência, por força do regulamento, vêmos todos os dias diminuída 
em . imp?rtância, e~ta Inspétoria, cujo quadro está agora reduzido a 
um mspetor, um engenheiro sanitário, ium desenhista e um datilo-
gráfo. 

Pelo rel~tório do ex-Diretor de )aúde Pública, agora públicado, 
pode:se avaliar o grande vulto dos serviços realisados por esta Ins-
~etona. ~m parecer que vos foi entregue ha cêrca de dois mêses, suge-
namo_s, a~n~a, um grande aumento dos serviços, tendente a efétuar-se 
u.~a mspeçao permanente e eficiente dos serviços __ de engenharia sani-
tc:na do Estado. Somente agora, nos últimos dias, alem das atribu'i-
çoes. regulam_entáres, estamos encarregados por vós da execução dos 
segumtes serviços : 
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Projéto do Centro de Saúde da Capital; 
Inspéção de leite e entrepôsto da Capital; 
Regulamento do abastecimento de leite do Estado; 
Concorrência para a construção de 4 prédios aa Colonia Santa lzabel ; 
Projétos de dois leprosários no Estado ; 
Estudo de epidemias e das condições dos laticínios de Caxumbú; 
Instalação hidro-eletrica na colonia Santa Isabel; 
Abastecimento dágua da Colonia Santa Izabel; 
Linha de transmissão para o Preventório S. Tarcisio; 
Fiscalização de outros serviços do Preventório S. Tarcisio; 
Construção de uma lancha para pôsto ambulante da Saúde Pública, no 

Rio São Francisco. 
E' evidentemente impossível para um só engenheiro e desenhista 

executar todos êstes trabalhos pois o engenheiro sanitário Fabio Viei-
ra Marques acha-se sempre em viagem de inspéção pelo Estado. En-
quanto não se resolver sôbre a reforma dos serviços nos moldes tra-
çados pelo relatório referido, cumpre-nos informar-vos de que é abso-
lutamente imprescindível o restabelecimento dos cargos constantes do 
regulamento de Saúde Pública. Quando era muito menor o vulto dos 
trabalhos, tínhamos o seguinte quadro de funcionários: 

1 Inspétor 
2 engenheiros sanitários 
2 desenhistas 
1 amanuênse e um praticante. 
1 datilográfo 
1 servente. 
:t:ste quadro está agora desfalcado de um engenheiro sanitário, um 

desenhista, um amanuense, um servente e um praticante datilografo. 
Estes quatro lugares, com exceção do servente, precisam se~ com 

urgência restabelecidos pois, do contrario ficamos absolutamente Impe-
didos de dar andamento satisf~tório aos serviços regulamentáres e me-
nos ainda, aos serviços extraordinários . 

Esperando vossas providências apresento-vos Saúdações cordiais, 
Lincoln Continentino, - Inspétor. 
Dirétoria de Saúde Pública de Estado de Minas-Gerais. 
Sr. Diretor. Em aditamento ao processo referente ao restabelecimen-

to do quadro primitivo de funcionários da Inspétoria de Engenharia 
venho prestar-vos os esclarecimentos abaixo. 

Os cargos que devem ser restabelecidos, são os seguintes : um en-
genheiro sanitário, percebendo os vencimentos anuais de 12:000$000 
(doze contos de réis); 

Um amanuênse, percebendo os vencimentos anuais de 6:240- 000 
(seis contos duzentos e quarenta mil réis); 

Um desenhista, percebendo os vencimento anuai de 4:800$000 
(quatro contos e oitos centos mil réis); 
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Um servente, percebendo os vencimentos de anuais de 2:235$000 
(dois contos duzentos e trinta e cinco mil réis); 

Um datilográfo, percebendo os vencimentos anuais de 3:600$000 
(três contos e seiscentos mil réis:) 

Saúdações Lincoln Continentino.- Inspetor. 
- O processo passa a constituir a peça n°. 329, distribulda aos 

srs. Sebastião Lima, Werna Magalhães e Socrates Alvim, respectiva-
mente, relator, 1°. 2°. revisóres, 

Oficio 
Criação de cargo e reajustamento de vencimentos da Secretaria 

de Educação e Saúde Pública 
{PEÇA N. 330) 

Secretaria da Educação e Saúde Pública- Ofício n. 59. Expedido 
pela 1~ secção Belo-Horizonte, 12 de abril de 1934. Exmo. Sr. Presi-
dente e demais membros do Conselho Consultivo. Remeto a V. V. 
Excias. a inclusa proposta que me foi apresentada pelo Diretoria de 
Saúde Pública a respeito da criação de cargos indispensáveis ao ser-
viço público, mudança da denominação àe outros e reajustamento de 
vencimentos em virtude de acréscimo de funções, conforme a justifica-
tiva que à margem da proposta faz o sr. Diretor da Saúde Pública. 

Solicitando o pronunciamento do Conselho sôbre o assunto, sirvo-
me do ensejo para reiterar a V. V. Excias. os protestos de meu ele-
vado aprêço e distinta consideração. 

Noraldino Lima (Secretário da Educação e Saúde Pública) 

Minutas de decretos que acompanham o ofício supra 
~ Palácio da Interventoria do Estado de Minas-Gerais. 

DECRETO N . . ... 
Cria cargos na Secretaria de Educação e Saúde 

Pública e na Diretoria de Saúde Pública e 
suas dependências . 

O Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o Dec. n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
do Govêrno Provisório da República, resolve : 

Art. 1.° Fica criado na Secretaria de Educação e Saúde Pública o 
cargo de Consultor Jurídico com o vencimento anual de 10:200$000. 

Art. 2.° Ficam criados na Diretoria de Saúde Pública os seguintes 
cargos : 1 médico epidemiologista com o vencimento anual de ... ... . . 
15:360$000; 5 enfermeiras visitadoras do Centro de Saúde da Capital 
com o vencimento anual de 6:000$000; 2 acadêmicos auxiliares com o 
vencimento anual de 2:400$000; 2 vigias do Hospital de Lázaros de 
Sabará com o vencimento anual de 1 :800$000; 1 médico auxiliar residen-
te na Colônia Santa Izabel com o vencimento anual de 16:800$000 e um 
dispenseiro da mesma Colônia com o vencimento anual de 3:600$000. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrário. 
Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação e Saúde Pú-

blica e o das Finanças, assim o tenham entendido e façam cumprir . . 
Palácio da Interventoria do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hon-

zonte, . ... de janeiro de 1934• . 
Palácio da Interventoria do Estado de Minas-Gerais. 

DECRETO N . . ... 
Muda a denominação de cargos na Diretoria de 

Saúde Pública e na Colônia Santa lzabel. 
O Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando das atri-

buições que lhe confere o Dec. n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
do Govêrno Provisório da República, considerando a neces idade de am-
pliar para maior eficiência do serviço, as funções da Superintendente 
do Serviço de Enfermeiras da Direto ri~ de Saúde Pública COJ? as. de 
Diretora da Escola de Enfermagem "Carlos Chagas " e do Bactenologtsta 
Anátomo Patologista da Colônia Santa Izabel com as de Ajudante do 
Diretor da mesma Colônia, resolve : 

Art. 1.0 Passa a ter denominação de Superintendente do Serviço 
de Enfermeiras e Diretora da Escola «Carlos Chagas •, com o venci-
mento anual de 18:480$000, a Superintendente do Serviço de Enfer-
meiras da Diretoria de Saúde Pública. 

Art. 2.0 Passa a ter a denominação de Bacteriologista e Ajudante 
do Diretor da Colônia Santa Izabel, com o vencimento anual de .... 
19:800$000, o Bacteriologista e Anátomo Patologista da mesma Colônia. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação e Saúde Pú-

blica e o das Finanças assim o tenham entendido e façam executar. 
Palácio da Interventoria do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-

zonte, . . . de janeiro de 1934• . 
- O processo passa a constituir a peça n. 330, distribuída aos srs. 

Julio Soares, Milton Campos e Annibal Gontijo , respectivamente, relator, 
1.0 e 2."' revisores . 

Ofício 
Orçamento do Estado 

Peças ns. 331, 331 A, 331 B, 331 C e 331 D 
Palácio da Presidência do Estado de Minas-Gerais;- Belo-Horizon-

te, em 12 de abril de 1934. 
Senhor Presidente do Conselho Consultivo.- Tenho a honra de 

passar às mãos de vossa excelência a proposta de orçamento para 1934, 
acompanhada de tabelas e notas explicativas, afim de que êsse Egrégio 
Conselho se digne opinar a respeito. 

Cordiais saüdações.- Benedicto Valladares. 
Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Milton Campos, Presidente do 

Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. - Capital. 
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Exposição do sr. Secretário das Finanças 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas·Gerais.- Belo·Hori· 
zonte, em 14 de abril de 1934. 

Sr. Interventor.-Passamos às mãos de V. Excia. o orçamento ge· 
ral do Estado para o exercício de 1934, acompanhado dos elementos 
que serviram de base à sua elaboração. 

Para êsse trabalho tivemos em vista os dispositivos do Código dos 
Interventores e da Lei de Contabilidade do Estado. 

Quanto à estimativa dos impostos de exportação, houve autorização 
do Sr. Chefe do Govêrno Provisório, em virtude da qual, ainda neste 
orçamento, não se efetuou a sua redução gradativa. 

Relativamente à Receita, o critério seguido foi de segurança nas 
previsões, de modo a ficarmos dentro da realidade t_ribu~ria em ha~· 
monia com a situação econômica do Estado e sem ma]oraçao dos atuais 
impostos. 

Quanto à Despesa, cada Secretaria elaborou a sua proposta, fa· 
zendo-a acompanhar dos esclarecimentos relativos aos excessos veri· 
ficados. 

O resultado final se expressa por um cdeficit» de rs. 31.244:940$500, 
para o qual concorreram, principalmente, ~ segurança na previsão da 
Receita, em face das despesas com os serVIços permanentes do Estado, 
e também, os aumentos feitos pelos diversos Secretários, afim de colo· 
c~r as suas propostas dentro das necessidades reais dos serviços, com 
o intuito de evitar a abertura de créditos especiais. 

O resultado acima se expressa em algarismos da seguinte forma : 
Receita prevista ....... . ..... .. . ... ... . .... . 200 .937:116 300 

Despesa fix ada: 
Secretaria do Interior. . . . . . . ... .. . . .....• . . . 

,. das Finanças ..... .. . . .. · . . . . . 
da Educação . . . . .. ... . .. . .. . .. . . 

46.321:255$200 
79.778:076$000 
40.688:846$600 

da Agricultura . . . . . . . .. ..... . . . .. . 65.393:879$000 233.182:056$800 

Deficit ... . . ... . . . . ... . ... ... .. .. . . . . . .. . .. . 31.244:940:$500 

Em comparação com o orçamento anterior, o deficit assim se explica: 
Exces~o de despesa em 1934: 

Secretaria do interior . .. ... . .. .. .. ... . . . . ... . 
~ da Educação ...... . . . . .. ....... . ... . 
,. da Agricultura ......... ..... .. .. ..... . 

Diminuição em 1934: 
Secretaria das Finanças . . ... . . . . . . . . • • . .... . 

Decréscimo de renda na previsao para 1934 .... 

4. 781:397$500 
622:883$600 

7. 751 :266$000 

13.155:547$100 

6.279:832$000 

6.875:715$100 
24.409:896$100 

31.285:611$200 

Deduz-se: 
Saldo orçamentário previsto para 1933 .... .. . . . 40:670$700 

Deficit para 1934...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.244:~$500 
Em seguida oferecemos em detalhe, os algansmos referentes a demonstração 

acima: 
A Despesa da Secretaria do Interior, que é fixada em Rs. 46 .321:255$200, 

apresenta, em relaçao ao orçamento anterior, um excesso de Rs . 4.781:397$500, 
como se demonstra a seguir: 

Despesa estimada para 1933 . .. ... ....... . •. . . . . 42.263:940$700 
Idem para 1934 . . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . 46.321:255$200 

Excesso em 1934 ..•••• . . .... .. .... . .. .. . ... . . 
Mais serviços transfericos para- a Secretaria da 
Agricultura . ..... ... . . . . ........ . . .. ...... . 

4.057:314$500 

724:083$000 

Excesso total. . ......................... . . .. . ... 4.781:397$500 
A Despesa da Secreta ria da Educação, que é fixada em Rs . 40.688:846$600, 

apresenta igualmente, em relação ao orçamento anterior, um excesso de Rs. 
622:883$600, como se demonstra: 

Estimativa para 1933 . . . .. . .... . . . .... . 
Idem para 1934 •••••• . . . ......... . . ... . . . . -:-. . . 

A menor em 1934 . ... . . .. .... . . .. . . ....•••••. 
Mais: 

Serviço transferido para a Secretaria da Agri-
cultura . . . .. ....•.•.••.... ... ... .. . ... . . 

41.708:691 $000 
40.688:846$600 

1.019:844$400 

1.642:738$000 

Excesso em 1934...... . .... . .... . . . . . . . . 622:883$600 
A Despesa da Secretaria da Agricultura, que é fixad a em Rs . 65 .393:879$000, 

apresenta, também em relação ao orçamento anterior, um excesso de Rs ...... . . 
7. 751:266$0000, a saber: 

Despesa estimada em 1933.. .. ............... . 55.275:802$00 
Idem para 1934............. . .......... . . . . . . 65.295:879$000 

Diferença em .. 1934 . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.751:266$000 
Finalmente, a despesa da Secretaria das Finanças, que é fixada em Rs .. . . . . . 

79. 7í'8:076$000, apresenta. em relação ao orçamento anterior, um decréscimo de 
rs. 6 . 279:832$046 a saber: 

• Despesa estimada para 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.057:908S046 
Para 1934........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.778:076SOOO 

Decressimo . em 1934. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.279:832$046 
Explicação do decréscimo da renda na previsão para 1934, · em . comparação 

com o orçamento de 1933: 
Orçado para 1933............. . . ... . .. ..... . .. 225 .347:012$400 
Previsão para 1934.. . . . ..... . ...... ... . . . . . . . . .. 200.937:116$300 

Decréscimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ou seja: 
Orçado para mais em 1934 ............ ......... .. 
Idem para menos em 1934 . ..... .. ....... .... . . . 

24.409:8~100 

16.072:742$900 
40 .482:639$000 

Decréscimo em 1934...... . . . . . . . . . • . . . . . . 24.409:896$100 
Demonstração do saldo orçamentario previsto para 1933: 

Renda ...... . - . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 225.347:012$400 
Despesa................. .. . . • . . • . . . . . . . . . . . . 225.306:341$700 

Saldo . ... . -..................... ..... .... . 40:670$700 
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Juntamos, em anexo ,. dois quadro~ demonstrativos, um referen!e á 
media trienal, e outro relativo às receitas orçadas para 1933, e previs-
ta para 1934, com as respectivas variações. 

Anexamos, ainda, uma justificação detalhada do critério seguido 
para a previsão da Receita, bem como as alterações ocorridas nas des-
pesas da Secretaria das Finanças. 

Neste ensejo, reitero a V . Excia. os meus protestos de estima e alto 
apreço, aguardando as ordens de V. Excia. e do Egrégio Conselho 
Consultivo para quaisquer outros esclarecimentos que forem julgados 
necessários.-Ovidio Xavier de Abreu, Secretário das Finanças. 

RECEITA 

Passo a enumerar os itens da Receita que merecem ser destacados : 

I - Direitos de Exportação 
Estes foram orçados, para 1933, em 56 .938:200$000. 
No presente orçamento êles montam em 44.500:000$000 e a diferença provem 

dos fatores que passamos a enumerar: 

a)- Imposto ad-valorem 
Previsao pçra 1933. . .. . . .. . . . . . .. . . . .... . . .. . 
Média do triêaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Renda prevista . . . .... . .. . . .. ..... . . . . . . ..... . 

49.600:000$000 
40.295:711$600 
36.000:000$000 

O motivo do decréscimo da previsão provem de dois fatores co-
nhecido que influem no imposto de exportação de café: oscilação do 
valor; oscilação da quantidade exportada. 

Quanto ao primeiro, si é exato que atualmente êle representa uma 
perspectiva satisfatória, temos que, mesmo com ela, a renda ~ão_ po~e
rà exceder de 24 mil contos, dadas as reservas com que os orgaos tec-
nicos informam sobre as possibilidades quantitantivas da exportação. 

Dêsse modo a previsão de 36.000 contos, inclusivé os 12 mil con-
tos que produzem as demais mercadorias, é a razoavel. 

b) -Sobre-taxa do Café 
Prevjsão para 1933 ...... .... . . . ..•... . ... ... . . 
Média do triênio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .... . 
Renda prevista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . 

7.248:200$000 
6. 760:000$000 
8.500:000$000 

A diferença para mais provem de ter sido fixada em 2$300 a sobretaxa do 
café, sobre o total de 3.700.000 sacas, em quanto se estima a exportaçao do café 
mineiro em 1934. 

c) -Imposto Territorial 
Previsao para 1933 ........... . ......... .. .. . 
Média do triênio. . . . . . . . . . . . . . . ....•. ••••. 
Renda prevista ..... . . . ..... . . . .. . ........ ... .. . 

17.000:000$000 
11.938:000$000 
14.600:000$000 

O aumento previsto é devido á elevaçao da taxa, que passou de O, 4° I 0 
para O, 6°/0 . 
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II)-Imposto de Indú.stria e Profissão 
Previsão para 1933 .. .. . . . . ... . .. ...... ... ..... 12 .000:000$000 
Média do triênio.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.574:000$000 
Renda prevista............ .. . . .... .. ... . .... .. 12.600:000$000 

Houve a incorporação dos adicionais, o que não representa au-
mento, pois êstes saíram da rúbrica especial em que estiveram até 
agora. Ha pequeno aumento na previsão, que corre por conta de ma-
~orações feitas nas taxas, por efeito da sua consolidação. 

lll}-I mposto de "Bebidas 
Previsão para 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 550:000$000 
Média do triênio. .. ... ............ ...... . ... . . . . . 5.011:000$000 
Renda prevista. . . .. ..... . .. . . . . . . ..... . .. . .. . . 5.610:000$000 

Na o há aumento de previsao : houve a incorporação dos ad icionais . 

IV)-Imposto de transmissão i nter-vivos e consolidados 
Previsão para 1933 ... ..... .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . . 8. 000:000$000 
Média de triênio .. .. . . .. . .... . ...... . . ... .... . 6. 940:000$000 
Renda prevista ... .. . ..... ...•..... . .. . . . . . . . . . .. . 7 . 700:000$000 

Trata-se de majoração de taxa pelo dec. n. 10.306. 

V)-Imposto de transmissão causa-mortis 
Previsão para 1933... .. .. . .. . ............... .... 4 .500:000$000 
Média do triênio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2. 993:000$0(,0 
Renda prevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 300:000$000 

Não há aumento de previsão: houve a incorporação dos adicionais . 

VI)-Irnposto de novos e velhos d i reitos 
Previsão para 1933.... . ........ . .... . . . ... . ... 2.200:000$000 
Média do triênio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 703:000$000 
Renda prevista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 870:000$000 

!'~ao há aumento de previsão: houve a incorporação dos adicionais . 

Vll)-Passagens em estradas de ferro 
Previsão para 1933 . . . ... . . . ..... .. .... ......... 2 .200:000$000 
Média do triênio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 786:000$000 
Renda prevista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 980:000$000 

Não há aumento de previsão : houve a incorporação dos adicionais . 

VIII)-Taxa de viação (2 o I o) 
Previsão para 1933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 066:000$000 
Média do triênio....... .. . . ....... . .. . .. . .... . 1.386:000$000 
Renda prevista................ . . . . . ........... 1.520:000$000 

Esta taxa varia na proporçao dos impostos sôbre que ela recai. 

IX)-Taxa de automóvel 
No orçamento ora em estudo, desdobrada em duas foi esta taxa, 

a saber : taxa de matrícula de automóveis e taxa de consumo de 
gasolina, porque assim se criou o dec. n. 9.840, de 1932. 

a 

/ 
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A taxa de matrícula é estimada em 300:000$000, tomando-se por 
base o número de automóveis que trafegam no Estado. 

Quanto à taxa de consumo de gasolina, embora se possa prever 
uma arrecadação maior, foi orçada apenas em 600:000$000, por causa 
da deficiência dos dados estatísticos referentes a êste consumo no Es-
tado. 

X)- Quota de fiscali zação 
Previsao para 1933 . .. . . ... .. .... .. .. .. ...... . . 
Média do tri ênio . . . ...... . .. . ..... . . . .. . . . .. . 
Renda prevista . . . .. .. .. . . . . . .. ... . . ..... . . ... . 

482:200$000 
134:000$000 
505:000$000 

O aumento é devido ao fato de terem sido incluídas todas as 
quotas de fi scalização arrecadadas pelas diversas Secretarias de acôrdo 
com os contratos existentes. Até 1933, algumas quotas de fiscaliza-
ção eram escrituradas como depósitos e, destarte, não entravam como 
renda orçamentária, e saíam como restituição de depósito. No orça-
mento de 1934, todas entrarão como renda orçamentária, e saírão pelas 
verbas de despesas das Secretarias encarregadas da fiscalização. 

XI)-Oontribztição dos Municípios 
Devido à nova legislação do Estado, suprimimos do orçamento de 

Receita a previsão de 6.000:000 000, que apareceu sob a rubrica acima, 
no orçamento de 1933, pois que tal contribu'ição não será mais arreca-
dada. 

; 

XIl)-Taxa de d ef esa do café 
Previsão para 1933 .. .. . . . . . . ... .. ... .. . . .. . .. . 
Média do triênio. . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... ..... . 
Renda prevista . . . . . .. . .... . . . . . ..... . . . . .. . .. . 

18. 000:000$000 
20.478:000$000 
11 . 100:000$000 

A diferença entre a média triênal e a previsão resulta do fato de, 
a pedido do Instituto, haver o Govêrno Mineiro fixado o valor da taxa 
em ~:$000 papel, quando era cobrado nessa especie à razão de 7$000 
em Santos, e de 4$567 nos outros portos. 

A previsão de 11.100:000$000 baseia-se na exportação do corrente 
ano, que se acha estimada em 3. 700.000 sacas. 

XIII)-Oonsumo de lenha 

O imposto creado pela lei n. 732, de 1918, vinha sendo escriturado 
com o impôsto de indústria e profissão, ao qual foi pela dita lei eqüi-
parado. 

XIV)-Juros d e empréstimos municipais 
Previsão para 1933. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 3.500:000$000 . 
Média do triênio.... . . ... . ... .. .. . .... ... .. . . . 2 .992:000$000 
Renda prevista ...... . . . . . ... . ..... ... . . ... . . . . 3.325:000$000 

O cálculo é feito de acôrdo com os empréstimos colocados por meio de con~ 
tratos lavrados com as prefeituras. 

Vide n.0 XVIII 
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XV)-Navegação do R io São Francisco 
Previsao para 1933 .. . .... . .... . ........ . ...... . 
Media do triénio . . . . ..•••..••.•.. .. ....... . . 
Renda prevista ..... . . . ....... .. .... . ......... . 

936:036SOOO 
651:000SOOO 

1 . 000:000$000 
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A renda foi prevista pela Secretaria da Agricultura, a cujo cargo está a fisca-
lisaçao da Navegação do Ri0 Sao Francisco. 

XVI}-Estabelecimentos do Estado 
Previsão para 1933 ••••••.•••••.. .. .. .. . .... . . .. 
Media de triénio ..... . . ... .....•.. .. .... ..... ... 
Renda prevista . . . •••...... . . . .. ... ........ . .. 

2. 711:536$400 
1 . 266:000$000 
1 . 756:000$000 

A previsão, quanto aos diversos estabe~ecimentos , foi feita de acôrdo com os 
dados fornecidos pelas respectivas Secretanas . 

XVII)-Entradas de d iversas origens 
Previsão para 1933 .... . .. . . . . .. . ........ . . .. - 2.000:000$000 
Media do triênio. . . . . • . . • • . . . . . ... .. . . .. . - - - · 13. 128:000$u00 
Renda prevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000:000$000 

Fizemos uma previsão muito baixa por se tra tar de renda muito ocilavel. 

XVIII)-.AmortiHação d e empréstim os m unicipais 
Renda prevista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475:000$000 

No orçamento anterior, não existia esta rubrica,. que é m_n_ de_sdo-
bramento da rubrica-Juros e amortizações de emprestJm'>s municipais-, 
à qual se achava incorporá?a. A • • • A 

A previsão, embora baiXa na aparenCia, e fe1ta de acord~ com os 
planos de amortização constantes ~os contratos,_ e'!l que se estipula que 
só esta se dará depois de integralizado o emprestimo. 

XIX)-Im prensa Oficial 
I'la · parte relativa à Imprensa Oficial acrescentamos o item D. 

Encomendas das Secretarias do Estado. Êste serviço produz uma re-
ceita aproximada de 1.550:000$000, em quanto se calculou_, pelos gastos 
dos anteriores exercícios, a despesa das quatro Secretanas em enco-
mendas à Imprensa Oficial, ficando consignada, nas Despesas de cada 
uma, a corre:.;pondente verba. 

XX}-Reposições 
Previsão para 1933 . . .... . . . •... .. .. .. . . . ..... .. 
Média do triênio ............. . ..... .. ... . .... . 
Renda prevista ... ..... .. ..••...•...... . . . . .. .. . 

16 . 000:000$000 
5. 757:994$300 

15.500:000$000 

O aumento previsto se justifica pe~a restituição que nos se_rá feita 
da importância de 9.500:000$000 depositada_ no Ba~co do Br~sd, para 
0 serviço da divida externa e que ser-nos-a devolvtda de acordo com 
recente decreto do Govêrno Provisório. 

XXI)- Contribuições dos municípios em a traso 
Incluímos no presente orçamento de Receita, sob a rubrica acima, 

as contribuições de 10°/0 devidas pelos municípios, referentes a 1931, 
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1932, 1933 e 1.0 semestre do corrente ano, bem como as contribuições 
atrazadas de FunJD Escolar, cuja dotação desapareceu do Orçamento. 
Foi feita a previsão de 3.000:000$000, não obstante os municípios se-
rem devedores de mais de 4.000:000$000, conforme os dados existen-
tes nesta Secretaria. Não quisemos atingir ao limite devido ás dificulda-
des dessa renda. 

XXll)- Venda de Terras e Próprios d o Estado 
Previsao para 1933 . .'. ... . . . . . ... . ... ... . .. ...... 1.500:000$000 
Média do triênio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281:000$000 
Renda prevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 752:000$000 

O aumento da previsão sôbre a média se baseia em elementos 
fornecidos pela Secretaria da Agricultura. 

XXIII) -Subvenções Federa-is 
Renda prevista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • 356:000$000 

Esta rubrica apresenta renda certa, proveni'!nte de subvenções da 
União. 

Aparece pela primeira vez em item especiaL 
XXN)- Usina Alcool Motor 

Renda prevista . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487:530$000 

De acôrdo com os dados da Secretaria da Agrict ltura, a Usina de 
Alcool Motor de Divinopolis deverá dar êste ano 1ma renda de . . . . . 
487:530$000. 

É uma rubrica orçamentária. 

XXV)- Renda d o Departamento das .Municipalidades 
Renda prevista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315:093$000 

De acôrdo com o Decreto que criou na Secretaria do Interior o 
Departam:nto das Municipalidades, estas deverão contribuir para a sua 
manutençao. A renda ora prevista é feita nos têrrríos do citado Decre-
to e pela Secretaria do Interior. 

DESPESA DA SECRETARIA DAS FINANÇAS 

Como v. excia sabe, cada Secretario elaborou a parte relativa à 
despesa de sua Secretaria. 

A despesa com a Secretaria das Finanças foi, em 1933, de .. .. ... . 
86.057:908$046, e a sua previsão para 1934 é de 79.778:076$000. 

Nas tabelas explicativas da de pesa, verificam-se as seguintes al-
terações: 

I) - Divida externa 
. FoJ acresce~ta9a ao presente orçamento a verba - cquota de fis· 

cahzaçao à com1ssao de estudos financeiros e econômicos" com a do· 
' 
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tação de 35:000$ooo, de conformidade com as instruções do Ministro 
da Fazenda. 

11)- Juros de compromissos do Tesouro 

Excluímos a dotação de rs. 2.352:000$000 que apareceu no or a-
mento de 1933, pois que tal despesa corre por conta de operações de 
créditos que, sendo fatos extra-orçamentários, não devem determinar 
despesa orçamentária. 

III)- Serviço «Holleri th " 

Incluirnos no orçamento dotação para êste serviço, que foi inau-
gurado na Secretaria em 1933. 

IV)- Aquisição de arquivos fiehârios e outros materiais ne-
cessários à reorganização dos serviços da Secretaria, bem como à 
gratificação dos encarregados. · 

250:000$000 

Incluimos verba necessária à reorganização dos serviços da Secre~ 
taria por estar a mesma já contratada pelo ex~Secretário, Dr. Alcides 
Lins. 

Segundo a opinião dos altos funcionários da Secretaria, torna-se 
mister urna reforma dos seus serviços no sentido de poder ela corres-
ponder ao grande desenvolvimento que vem tendo. 

V)- Publicações e encomendas à Imprensa Oficial 

Esta verba volta a figurar no orçamento da despesa não só da Se-
cretaria das Finanças, mas também das demais, para melhor vigilância 
sObre as encomendas à Imprensa Oficial, em benefício dessa repartição 
como das mesmas Secretarias . 

VI)- Agentes Fiscais- Pessoal 

Nesta verba notam·se pequenas transposições quanto ao número de 
cargos nas coletorias e nos postos fiscais, isto por conveniência do 
serviço. Dessas transposições não resulta nenhum aumento de despe-
sa, delas advindo até pequenas economias. 

Vll) - Diárias a inspetores de Rendas 

Repetem-se as mesmas consignações do orçamento de 1933, com 
a única alteração que resulta de se haver discriminado a diária de 
40$000, criada por lei, ao inspetor com séde em S. Paulo, e que apare~ 
cia englobada nas diárias dos outros inspetores. 
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VIII) -Iluminação da Capital 
O orçamento anterior consignava verba de 1.700:000$000 para êste 

fim. Alega o sr. Prefeito da Capital que essa importância é insuficiente 
em face do desenvolvimento da Capital, e pede seja aumentada de . 
200:000$000. Entretanto, aumentamos apenas 100:000$000. 

Observação: - Na verba 3, nota-se o a umento de um 2. 0 oficial e 
a diminui'ção de 1 amanuen e. Na 8.a, dá-se o inverso, isto é, o aumen-
to de um amanuense e a diminui'ção de um 2.0 oficial, em conseqüên-
cia da permuta feita dentro dos dois quadros, por conveniência do ser~ 
viço, e sem nenhum aumento de despesa. 

Do exposto se conclue que em 1934 a Secretaria das Finanças não 
majorou a sua des pesa, não obstante os encargos novos da Secretaria 
e a ne essidade que temos de aparelhar melhor os nossos serviços, não 
ó no seu aspecto material como no do pessoal. 

Minuta de decreto que acompanha a exposição do Se-
cretário das Finanças 

DECRETO N .... 

Orça a receita e fixa a despesa para o exer~ 
cicio de 1934. 

O interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando das atribui-
ções que lhe confére o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
do Govêrno Provisório da Republi ca, e de acôrdo com o parecer do 
Conselho Consultivo, resolve orçar a receita e fixar a despesa para o 
exercido de 1934. 

Art. 1.0
- Para o exercício de 1934, a receita do Estado é orçada 

em 200.937:116$300 (duzentos mil, novecentos e trinta e sete contos, 
cento e dezesseis mil e trezentos), proveniente da arrecadação de im-
po tos e outras rendas discriminadas nos parágrafos seguintes: 

Art. 2.0 -0 Govêrno poderá despender no exercício de 1934, a im~ 
portância de . . . . . . . . . . -.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . 
. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . com os serviços do Estado pelas quatro Se~ 
cretarias na forma seguinte : . . . . . . . . . ... 

Art. 3.0
- Ficam revogados os decretos ns. 11.180 e 11.225, res-

pectivamente de 31-12-33 e de 16~2-34. 
§ O presente orçamento, que entrará em vigor na data de sua 

publicação, para fins de contabilidade administrativa e sem ofensa a.os 
atos e fatos consumados e direitos porventura adquiridos na vigência 
dos citados decretos, produzirá seus efeitos em relação a todo o exercí-
cio financeiro corrente. 

Art. 4. 0
- Os encarregados dos serviços de Contabilidade do Estado 

providenciarão no sentido de serem feitas as transferências para o pre~ 
sente orçamento das despesas realizadas na vigência dos decretos refe-
ridos no artigo anterior. 
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Art. 5.0
- O Govêrno poderá realizar, como antecipação da receita 

operações de credito liquidaveis dentro do exercício e não excedentes 
ao total da mesma. 

Art: 6.0
- Revogam~se as disposições em contrário. 

Mando, porém, a todas as autoridades a quem o conhecimento e 
execução dêste decreto pertencerem, que o cumpram e façam tão intei-
ramente como nele se contém. 

O Secretário de Estado dos Negocios das Finanças o faça imprimir, 
publicar e correr. 

Dado no Palácio da Presidência do Estado de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte, aos . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ......•• . . ... 

Expo~lção do sr. Secretário do Interior 

Senhor Interventor: - Tenho a honra de passar às mãos de Vos-
sa Excelência a proposta do orçamento de despesa desta Secretaria 
para o corrente exercido. 

Nela, como verá Vossa Excelência, estão computadas, com clare~ 
za e sinceridade, todas as despesas obrigatorias. 

Foi difícil realizar córtes dentro do critério de não prejudicar ser~ 
viços, nem dispensar possoal. De resto, os serviços desta repartição 
são permanentes: Justiça, Fôrça Pública, Policia Civil, Administração 
Municipal, etc ... Não é também excessivo o pessoal dos seus diferen~ 
tes quadros, quer o efetivo, quer o contratado. O que na proposta se 
encontra é a relação exata de todos quantos colaboram com o Govêr~ 
no nesta casa, sem esconder nomes e funções, evitando-se, desta fór-
ma, despesas pela Tesouraria, por conta de outras verbas, ou abertura 
inevitavel de créditos especiais, constituindo um orçamento paralelo. 

A Secretaria trabalhará, assim, dentro de normas perfeitamente ní-
tidas, sem surprezas para o tezouro. Não há na proposta serviços no-
vos nem se tentam reformas que posam trazer novos ônus aos cofres 
públicos. 

Reconhecendo embora a exiguidade da remuneração de quasi to~ 
dos os servidores do Estado, subordinados á Secretaria, respeitou-se o 
critério geral que Vossa Excelência mandou adotar em todas as repar-
tições, qual o de se não aumentarem vencimentos. 

As dotações constantes da proposta foram calculadas à vista das 
despesas reais nos últimos exercícios. Tudo faremos , entretanto, por 
comprimir ainda mais os gastos na execução do orçamento. 

Junto encontrará Vossa Excelência um quadro comparativo das 
dotações para 1933 e 1934. Acompanhando êsse quadro, ter~se~ão ex-
plicados os aumentos e diminuições verificados na atual proposta, indi~ 
cando~se, além disso, as despesas que excederem às rubricas do orça-
mento de 1933. 

Assim: 
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VERBA 1 

"Subsidio ao Interventor" -Tem o mesmo número da do orça-
mento de 1933; não houve alteração alguma. 

VERBA 2 
"Secretm·ia da In f.erventoria" -- Também não sofreu alteração. 

VERBA 3 
"Despesa com o Palácio da Interventor1'a'' - Tem o mesmo nú-
mero do ano passado. Era de 474:000$000 a sua dotação; passa a 
436:600$000, com a diferença, portanto, para menos, de 37:400$000. 

VERBA 4 
"Administração Geral"- Tinha em 1933, sob o mesmo núme-

ro, a denominação de "Secretaria do Interior", com a dotação orçamen-
tária de rs. 1.103:968$000, sendo 925:968$000 para pe. soa1 e 178:000$ 
para matéria!. Na proposta, o total baixou a 1.099:784$000, sendo de 
rs . . . 871:784$000 para pessoal e 228:000$000 para material. 

Pessoal- A despesa real, salvo omissões, subiu a 1.231:152$800; 
por ter sido paga pela Tezouraria a importância de 305:184$800. Ora, 
para 1934 pediu-se apenas a quantia de 871:784$000. Há, pois, 
dêsde logo, uma diferença para menos de 54:184$000 sôbre a 
dotação para 1933 e de 359:368$800 sôbre o total realmente pago na-
quele ano. 

Acompanha a proposta um esbôço de decreto fixando o pessoal 
da Secretaria. 

1l1atérial- A dotação para 1933 era, como se viu acima, de 
178:000$000, sendo, entretanto, de 465:711$800 a despesa real efetuada, 
com u.a excesso, portanto, de 287:711$800, sôbre o orçamento. 

Ora, para 1934, pede-se apenas a importância de 232'.000$00, isto 
é, menos 233:711$800 sôbre o gasto real de 1933. 

Analizando-se a atual tabela de pessoal com a de 1933, verifi-
ca-sE ·. 

3ecretário de Estado e Representação do Secretário- mesma 
dotação de 1933. 

2 D iretores-A dotação de 1933 era de 36:000$000; a de 1934 é de 
rs. 48:000$000. O autnento é, entretanto, aparente, pois os diretores da 
Secretaria já vinham percebendo, desde janeiro de 1931, pela Tezou-
raria, a gratificação mensal de 600$000, o que lhes aumentava os ven-
cimentos para 25:200$000 cada . Na proposta, figuram êles apenas com 
24:000$000, com uma diminuição real, portanto, de 1:200$000. 

Nem é excessiva a importância de 24:000$000 para êsses venci-
mentos, já fixados nessa base, de acôrdo com o parecer do Conselho 
Consultivo, para o diretor do Departamento da Administração Mu-
nicipal. 

Oltefe do gab?'nete e Oficial de gabinete - A mesma dotação 
dr 1933. · 
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Tesoureiro- Figurava em 1933 com 12:000$000 e entra em, 
1934 com rs. 15:600$000, com um aumento, pois de 3:600$000. Há 
entretanto, realmente, uma diminuição de 3:000$000, visto o tezoureiro 
já vir recebendo, dêsde a administração Bias-Fortes, a importância de 
550$000 como gratificação. 

F iel do tesoureiro - Não figura no orçamento de 1933. Existia, 
entretanto, o funcionário, percebendo, pela Tezouraria, a mesma impor-
tâncí~ que ora consta do orçamento, isto é, 6:000$000 anuais. 

E indispensavel o cargo de fiel de tezoureiro, como a primeiro 
exame se percebe. 

Chefes de Secção-Em vez de 8, que figuravam no orçamento para 
1933, passam a ser 7, por ter sido transferida para o Departamente da 
Administração Municipal uma das secções existentes. Economia... rs. 
12:000$000. 

Primeiros oficiais - Eram 8 e passam a ser apenas 6 . Eco-
nomia: rs. 19:680$000. 
Bibl!otecaria - A verba foi transferida do Serviç .. de Investigãções, 
em que aparecia com 7:200 000. A biblioteca era privativa dt sse 
Serviço e agora passa a ser de toda a Secretaria. Os vencimentos da 
bibliotecaria estão fixados em 8:400$000, inferiores em 1:200$000 anuais 
ao que a respectiva funcionária já percebia, incluida a gratificação 
mensal de 300$000 que vinha recebendo pela Tezouraria. 

S egundos of iciais -A proposta consigna 6 em vez de 8 que 
figuravam no orçamento para 1933. Economia: 16:320 000 

Amanuenses- Tinham o título de terceiros oficiais no o r amento 
para 1933. Foi conservado o número de 8. Nenhum aumento de des-
pesa . 

Guarda-livros - Nenhum aumento de despesa. 
Ajudante de Guarda-livros - Figurava no orçamento com o 

título de auxiliar de guarda-livros, sob a rubrica de pessoal contrata-
do e vencimentos de 7:200$000. Passa a ter vencimentos de 6:000$000 
Economia: 1 :200$000. 

Almoxarife - Figura no orçamento com os vencimentos de 
8:400$000, que não são excessivos, á vista das atribuições do cargo. 
Além disso, fica suprimido o lugar de Zelador, que, no orçamento pa -
sado, entrava com os honorários de 7:200$000 

Inspetor eletricista - Figura com 7:200 000. Já existe o cargo 
há mais de 2 anos, percebendo o respectivo funcionário , pela Tezou-
raria, a mesma importância ora consignada. 

Auxiliares de /.a classe - São 8, com ............ . 
Auxiliares de 2.a classe -São 12, com .. . ..... . . . . 
Praticantes -São 14 com. . ......... . 

Total 

38:400SVOO 
50:400$000 
42:000$000 

130:800$000 

A verba do orçamento para êsses funcionários estava tambem na 
sub-consignação «Pessoal contratado•, sob o título c: Praticantes ", com a 
dotação de 127:260$000. A reforma, criando os lugares de auxiliares , 
teve por fim oferecer aos praticantes maior estimulo, criando duas elas-
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ses intermediárias entre o praticante, que ganha 250$000 por mez e 0 
amanuense, qu_e g~!lha 520 000. Não se trata, aliás, de novidade, poís 
outras Secretanas Ja adotaram essa classificação. 

Comparada a dotação para auxiliares e praticantes com a do or-
~amento pas ado para _pran~cantes, há um aumento de 3:540$000, que 
e coberto pelas econ_om1as f Ii.as e pela rubrica estabelecida em 1933 para 
«Despesas com a reforma em elaboração» (183:964$000) . 

~ A uxiiiaTcs de_ b ~'b lioteca- Figura no orçamento a despesa anual 
de rs. 7:200$000. A ~Ibl10teca, neste momento, tem 4 auxiliares perce-
bendo pela T~ ourana. Foram diminuídos 2 lugares . 

10 Dcwt~l6g!'afas- Vencimento anual de 3:600$000 .Já existiam, 
contr~tadas em virtude de concurso, percebendo por outras verbas e 
tambem pela Tesouraria. 

10 Arquivistas a 3:600$000 -Idem, idem. Existem atualmente 
1~, pagas nas mesmas condições das dactilógrafas. Foram, pois, supri-
midos três lugares. 

2 Motorüta:._s e 2 .aj"!'dantes- Já estão em serviço, mas percebiam 
p .~r v~rba _d~ Força Pubh~~ e pela Tesouraria. Estão permanentemen-
te à disposiçao do Secretano. Os vencimento fixados são usuais em 
outras repartições . 

. 1 Motorista. a 5:040$000- E' o do Serviço de Comunicações, já 
eXlstente. Parte da verba para pagamento dêsse motorista foi retirada 
d~ men ageiros-motocicli tas do orçamento anterior e parte de gratififica-
çao paga pela Tezouraria. 

~ Ll!ensageiro-??w.tociclisla u 3:600$00 - Havia 2 no orçamento 
ante~wr, endo supnmid o 1; por ter sido criado o cargo de motorista do 
Serviço de Comunicações. 
. 3. Tele f_on~st~s a ~:0_00 ~O C} O- Já existem, percebendo pela Te-
s?ura~la. Sao md1spensaveis, po1s a Secretaria tem um centro telefo-
nico mtern_o, trabalhando a três funcionárias, das 8 às 20 horas. 

Pf)rte~ro- Não há modificacão. 
9 Conti nuas a 3:240$000 'e 
I fi Serventes, a 2:640 . 000 - Eram 8 continuas e 12 serventes 

mas Já havia m~itos diari~t~ ~· que percebiam pela Tezouraria e pel~ 
verba «Conservaçao do EdifiCIO », por notóriamente exiguo o número 
constante do orçamento. 

4 Asqens_oristas a 1:800$000 - Não houve moclificação. 
. Carptnfmro -~à existe, percebendo pela Te ouraria, tendo sempre 

habalho na Secretana e dependências. 
3 D_if!;is_fas enceradores a 2:160 $000 =-= O serviço era feito, aliás 

com defiCJen cJa, por verbas da Te;ouraria. E' grande a área encerada 
do prédio. 
~ Adiciona:is - 6:144$000 - Esta importância corresponde a 10 o j o 

so~re os vencimentos, conforme a tabela, de 1 diretor, 1 chefe de se-
cçao, 1 1.0 oficial e 1 tezoureiro, 

Purrt f!m;b:_as d o Tesou1·ei1·o- 1:200$000 - Não há modificação. 
Subst~tU1çoes- 24:000$000 - No orçamento anterior era de ..... ... . 

33:000$000. Economia : 9:000$000 
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Na sub-consignação "Gratificações ,. , estão contemplados apenas os 
hmcionários que, pela natureza de seus cargos, são obrigados a traba-
ho pela manhã e a à noite, sem limite, bem como, e são os ca os do 
chefe do Serviço de Dactilografia, e do contínuo encarregado da portaria 
do 2.0 andar, os que na sua classe se vêm sobrecarregado de respon-
sabilidade pela direção do serviço. 

Quanto aos beneficiados pela natureza dos cargos, estão os do Ga-
binete do Secretário, com 40:000 000, importância muito inferior à efe-
tivamente de pendida no ano anterior, quando a média por mês apura-
da foi de 5:477 200 contra 3:333 300 para 1934. Há, portanto, uma di-
minuição mensal de 2:143$900 ou de 25:726 700 anual. 

Os funcionários do Serviço de Comunicações, que permanecem na Se-
cretaria pela manhã, durante o dia e à noitinha, pertencem ao quadro 
geral e são destacados para êsse Serviço. A gratificação é, portanto, 
exclusivamente de função e já lhes vinha sendo paga pela Tesouraria 
em importância superior à proposta. 

A sub-consignação «Diárias a funcionários em viagem • é de de rs 
16:000 000 contra 24:000$000 em 1933. Economia: 8:000 000. 

M aterial- Foram mantidas as dotações para Expediente e Conser-
vação do Edifício (42:000$000), Custeio de automoveis (24:000 000) e 
Passes, Telegramas e correspondência (60:000 000). 

Da dotação de Luz e Fôrça para 1933, na importância de 30:000$000 
foram retirados 6:()(X) 000, que completaram a quantia necessária para 
fardamento do pessoal subalterno, inclusive motoristas. 

A consignação do Mobiliário é de 6:()(X)$000 contra 12:000 000 em 
1933. Economia: 6:000 0000. 

Para telefones, despesas com ligações interurbanas novas insta-
lações, a dotação é de 56:000$000 contra a proposta de 60:000$000. 
A Secretaria tem uma r ~ de privativa de telefones para o serviço policial 
e militar, sem interferência da rf'de geral. Tem, além di so, me a inter-
na, com 80 ramais. Não correrão por conta da Secretaria o aparelhos 
ligados em residências particulares. Fica, assim, explicada a de pesa 
com êsse item. 

Concluindo a exposição relativa à verba 4- «Administração Geral • 
ou «Secretaria do Interior", do orçamento passado, convém ainda uma 
vez registrar que, apesar de todas as modifica 'Ões feitas, a despesa 
geral, que no orçamento de 1933 era de 1.103:968 000 pa sa a ser de 
1.099:784$000, com a economia, portanto, de 4:184$000. 

VERBA 5 
Departamento da Administração Municip al- A rubríca é nova, 

com a dotação de 315:093$300, conforme quadro já aprovado pelo Con-
selho Consultivo. Não é demais novamente frízar que essa despe a 
em nada onerá o orçamento, pois o custeio do novo órgão é feito exclusi-
vamente pelas municipalidades, conforme decreto estadual número 11.280, 
de 28/3/934 e decreto federal n.0 24.083, de 5/4/934. Além disso, no ano 
anterior já havia a Secretaria despendido a importância de 200:000$000 
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com a revisão dos servíços municípais, conforme crédito especial aberto 
pelo decreto número 11.095, de 30/9/933. 

Assim, o aumento real é apenas de 115:093$300. 
VERBA 6 

Chefia de Pulicia- Tinha o número 9 no orçamento de 1933' 
com a dotação de 399:120$000. Passa a ter, em 1934, a de 256.360$000• 
com uma diminuição, portanto, de 142:760$000. Faz-se desta maneira 
a reforma da Chefia de Policia, já autorizada pelo Conselho Consultivo 
em dezembro de 1932, com a economia apontada, por terem ficado 
os seu serviços entrosados nos da Secretaria, evitada, assim a criação 
de nova diretoria, tezouraria, etc. A' vista da economia verificada sôbre 
o quadro que o Conselho aprovou em 1932, faz-se desnecessário o es-
tudo parcelado dos diversos itens dêste capítulo na propo&ta. 

VERBA 7 
Serviço de Investi gações - Tinha o n. 10 no orçamento anterior, 

com a dotação de 1.549:426$000 e passa a ter a de 1.823:546$000. O 
aumento de 274:120$000 vai abaixo justificado. 

Pessoal - A consignação era de 621 :400$000 e passou a . . ... ... . 
615:520$000, com a economia, portanto, de 5:880$000. A modificação 
resulta de ter sido excluída a importância de 7:200$000 de vencimentos 
da escriturária-bibliotecária, que passou para «Administração Geral da 
Secretaria" e com a distribuição das verbas «Praticantes • e «Auxiliares 
de Escrita Datilógrafos:» entre praticantes e auxiliares, para uniformiza-
ção do quadro geral, pelos motivos já expostos quando justificada a 
verba 4. 

A sub-consignação «Pessoal conrratado• era de 639:026$000 no orça-
mento anterior e passa a ser de 819:026$000 na atual proposta, com um 
acrescimo, portanto, de 180:000$000 no c Corpo de Vigilância extra-nú-
merário » Não há entretanto, aumento real de despesa, nem a proposta 
encampa criação de novos lugares . Há apenas a confissão sincera da 
des;Jesa, no momento indispensável, e que estava sendo custeada pela 
Tezouraria. 

A sub-consignação "Diárias" era de 180:000$000 e passa a sêr de 
280:000$000, isto é, 100:000$000 a mais. E ' também aparente êsse ex-
cesso de despesa, pois a realidade é que os gastos com essas diárias 
têm ultrapassado '>empre a dotação orçamentária, exigindo a abertura 
de créditos especiais. A despesa extra-orçamentária do ano passado, 
paga pelo decreto n. 11.243, de 28/2/934, subiu a 107:874$500. Não 
é portanto, exagerada a dotação pedida de rs. 100:000$000. 

Material: - Continua com a mesma dotação do orçamento an-
terior. 

VERBAS 
Delegacias de Polícia-Tinha o n. 12 no orçamento anterior, com 

a dotação de 1.322:920$000. Passa a ter a de 846:520$000, com uma 
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economia portanto, de 476:420$000. Esta econonúa resulta de não se 
ter levado a efeito a criação das Delegacias de carreira, autorizada, aliás, 
pelo Conselho Consultivo em dezembro de 1932 e para as quais esta-
va consignada no orçamento de 1933 a verba de rs. 536:400$000. 

Foi aumentada a verba do item "Diárias" a Delegado·s Especiais", 
que era de 180:000$000 e passou a 240:000$000, com um aumento de 
rs. 60:000$000, que se verificou necessário no exercício anterior e que, 
portanto, deve ser mantido, enquanto não forem criadas as delegacias 
de carreira. 

VERBA 9 

Diligências Policiais-Tinha o n. 13 no orçamento anterior. A do-
tação era de 250:000$000 em 1933 e passa a ser de 300:000$000 em 
1934. O aumento é insignificante e se justifica pela notória deficiência 
das dotações anteriores, que têm apresentado '·deficits" muito superio-
res ao aumento agora pedido. 

VERBA 10 
Guarda Civil-Tinha o n. 14 no orçamento anterior, com a dotação 

de 2.677:920$000. Passa a têr a de 2.665:470$000. Economja: ... .. 
12:450$000. 

O policiamento pela guarda-civil é feito exclusivamente na Capi-
tal e em Juiz-de-Fora. O serviço é deficiente, não sendo, porém, pos-
sível atualmente o aumento da verba destinada ao seu custeio . 

VERBA 11 
Inspetoria de Veiculos-Tinha o número 15 no orçamento ante-

rior, com a dotação de 635:800$000. Passa a ter a de 620:420$000. 
Economia: 15:380$000. 

Cabem aqui as mesmas considerações feitas à rubrica anterior. 
VERBA 12 

Serviço Médico-Legal-Tinha o número 11 no orçamento anterior, com 
a dotação de 138:665$000. Passa a ter a de 136:265$000. Economia: 
2:400$000. 

VERBA 13 

Pronto Socorro Policial-Tinha o número 32 no orçamento an-
terior. Não há alteração. · 

VERBA 14 
CatJa de Correção-Tinha o número 17 no orçamento anterior 

com a dotação de 83:800$000. Passa a ter a de 109:200$000. Au~ 
mento: 25:400$000. 

Assim se explica o aumento: 
-Gratificação ao médico, de acôrdo com o dispositivo legal, rs . 

2:400$000. 
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-Alimentação e medicamentos, por se ter verificado insuficiente a 
dotação anterior de 60:000$000, mais 1~:~00 ~; . . 

-Lavagem de roupa, moveis e utensilws, hmpeza do pred10 e even-
tuais; aumento pelo mesmo motivo acima indicado: 9:000$000. 

VERBA 15 

Prisões-Tinha o número 18 no orçamento anterior, com a dota-
ção de rs. 1.514:400$000. Passa a ter a de 1.484:400$000. Economia: 
30:000$000. 

VERBA 16 
P en itenoiá·ria de Ouro-Preto-Tinha o n. 19 no orçamento ante-

rior, com a dotação de 179:859$200. Passa a ter_ a de 189:859~200. 
O aumento de 10:000$000 é de alimentação e medicamentos, por msu-
ficiente a verba de 1933. 

VERBA 17 
Peni tenciária de Uberaba- Tinha o n. 20 no orçamento anterior, 

com a dotação de 88:360 000. Passa a ter a de 141:360$000, com um 
aumento de 53:000$000. 

Explica-se o aumento: 
-40:000$000 de al imentação e medicamentos, pelos mesmos mo-

tivos já expôstos em verbas anteriores; _ 
-4:000$000 de limpeza e iluminação do prédio, conservaçao, con-

certos e reforma de móveis e utensílios; 
-9:000$000 para abastecimento dágua, lavagem de roupa e vestuá-

rio para .os recluso . . 
Este último aumento foi provocado pela falta de abastecimento re-

gula r de água na idade, o que obriga a aquisição da linfa por preço 
exagerado. 

VERBA 18 
.LWanicômi o Judiciário-Tinha o número 31 no orçamento ante-

rior, com a dotação de 223:440$000. Passa a ter a de 224:640$000, 
com aumento, pois, de 1:200$000. . . 

Foi suprimido o cargo de bibliotecár!o, para o ql!al existia a verba 
de 2:400$000, e incluído, em compensaçao, o de continuo, com os _ven-
cimentos de 3:600 · 000, conforme à to de 18 de maio do ano findo. 
Daí a diferença de 1:200 000. 

VERBA 19 
Fôrça Pública-Tinha o número 30 no orçamento anterior, com 

a dotação de 23.081:642$680. Passa a ter a de 24.919:424$220 com 
um aumento, pois, de 1.837:781$540 . . . . 

E' certo, porém, que a despesa real no exe~CICJO anteriOr ultrapas-
sou de 26.301:554$455. Assim, a despesa prevista para 1934 é ainda 
inferior á de 1933 em 1.382:130$236. 
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Não é possível consegu.ir maior redução nessa rubrica, pois as sü-
cessivas revoluções provocaram novas despesas, facilmente explica-
veis. 

A dotação para 1934 exprime a realidade dos gastos previstos, in-
cluídas a refôrma do Serviço de Saúde, prometida pelo Govêrno desde 
1933, conforme publicação oficial no "Minas-Gerais" de 27 de junho des-
se ano, a manutenção do Departamento de Instrução e outros serviços 
tendentes ao aperfeiçoamento da tropa. O número de soldados previs-
tos para 1934 é insignificante: 4.300, dos quais mais de 2.000 são des-
tacados no interior, ficando, portanto, nos batalhões, para os erviços 
de guarnição e outros, um número evidentemente exíguo. 

A despesa com a "Fôrça Pública" ainda êste ano excederá o li-
mite fixado pelo artigo 24, do Código dos Interventores, para o que 
está o Govêrno do Estado munid~ da indispensavel autorização do Go-
vêrno Provisório, conforme incluso aviso n. 594, de 13 de março último, 
expedido pelo Senhor Ministro da Justiça. 

Os comandantes de unidades percebiam pela verba "Ajuda de 
Custo" uma quota de representação e tinham, além disso, automovel 
e telefone. O Govêrno julgou preferível dar-lhes uma quota geral de 
500$000, em verba própria, para representação, condução e telefôn~. 
isento o Estado do custeio do automóvel e do telefone. 

No orçamento está consignada apenas a importância de 30:000$000 
para os "Serviços Hollerith" no período de janeiro a abril. O custeio 
desses Serviços em 1933 subiu a cêrca de 20:000$000 mensais inclui-
da a despesa de instalação, que foi vultosa. As vantagens dos Servi-
ços não corresponderam, entretanto, a essa grande despesa, eis que 
apenas se limitavam á organização das fôlhas de pagamento das unida-
des da Capital, trabalho êsse que, segundo informa o chefe do Estado 
Maior continuará a ser feito pelas proprias unidades, com a mesma 
presteza e regularidade. Assim, verificou-se aconselhavel no momento 
a suspensão dos "Serviços Hellerith'', até que possam ser êles, ou ou-
tros congêneres, experimentados em conjunto nos diversos departamen-
tos da Secretaria. A verba prevista para a manutenção dêsse Servi-
ços, em 1934 era de 7:900$000 mensais, ou seja um total de . . .. . •.. . 
94:800$000, inclusivé pessoal. 

Foi mantida apenas a quota para quatro meses. 
Junto se encontra o esbôço do decreto relativo à reforma do Ser-

viço de Saúde. 
VERBA 20 

Corpo de Bombeiros-Não figurava no orçamento anterior. O 
"Corpo de Bombeiros" foi desligado da "Fôrça Pública" em virtude do 
acôrdo com a União em 2 de outubro de 1933. A dotação é de .. .•. 
1.282:476$000, incluído o destacamento de Juiz de Fóra. Consignou-se 
ai a verba de 200:000$000 para aparelhamento do "Corpo" , pois o res-
pectivo material exige urgente reforma e substituição parcial . Somada 
a dotação do "Corpo de Bombeiros" com a ' da "Fôrça Pública" e com-
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parada com o total despendido por esta última em 1933, verifica-se uma 
diminui"ção de 99:654$2~6 em 1934. 

VERBA 21 

E' nova a rubri ca , que encontra explicação na inclusa minuta de de-
creto. 

VERBA 22 

Justiça de 2a . instância-Tinha o número 5 no orçamento an-
terior, com a dotação de 677:532$000 e passa a ter a de 656:732$000, 
com a diminuição, pois, de 10:800$000, proveniente de adicionais de 
3 desembaraadore que se aposentaram. 

VERBA 23 

Justiça de la. instância-Tinha o número 6 no orçamento an-
terior, com a dotação de 3.697:900$000 e passa a ter a de ............ .. . 
3.752:100$000. O aumento de 54:200$000 assim se justifica: 

-1 juiz de direito criminal em Belo-Horizonte- (decreto n.0 

10.733 de3f3/933 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... ... . 
- 1 juiz municipal, idem, idem . ....... . . .. . .. . ........ . . . ... . 
-1 escrivão criminal, idem, idem . .. ....... .. . . ... .. .. ... .. . 
-2 oficiais de justiça, idem, idem . . ..... . ........ . . . ... .. . 
- Gratificaçao legal ao juiz de direito acima referido . . . . . . 
- Adicionais de 10° I 0 a um juiz de direito de 2a. e a um de 

l a .. ..• •... ....... . •.. .. .. .' . .. .. .•.••.•.. ... . . . . ••••••········· · · 
-Alugueis de forum, por se ter verificado insuficiência na 

dotação de 1933 . .. ... . . :. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

Soma ..... .... ... , .. ..... . . . .... ~ ...• .... ............ .. 

24:000$000 
12:000$000 
5:560$000 
4:800$000 
3:600$000 

2:520$000 

6:000$000 

58:480$000 
Fizeram-se córtes na importancia de 4:280$000, assim discriminados: 
- Adicionais de um juiz de direito de 4a. entrância .. . ..... . 
- Idem, de um. juiz municipal. . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Correspondência criminal, por excessiva a dotação ....... . 

VERBA 24 

1:560$000 
720$000 

3:000$000 

Ministério Público-Tinha o número 7 no orçamento anterior, com a 
dotação de 996:600$000 e passa a ter a de 1.006:740$000. O aumento 
de 10:140$000 assim se explica: 

-1 promotor (decreto n°. 10.733, de 3/3/933.) .... . .. .. ~ .. .. . 
-Adicionais a 1 promotor . . .. . . .... ...... .. . ....... . . . .• ... . 

Soma . . . . ..... .... ..... .. . . .... .. . . . .. . . .. . ... . 

VERBA 25 

9:600$000 
540$000 

10:140$000 

Conselho Penitenciário-Tinha o número 8 no orçamento ante-
rior, com a dotação de 53:040$000 e passa a ter a de 45:040$000. A 
economia de 8:()()()$00 resulta de cortes na consignação «material •. 
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VERBA 26 

Ordem elos Advogados-Não figurava no orçamento anterior . 
Dispensa justificação. 

VERBA 27 

Escola de Reforma «Alfredo Pinto•-Tinha o número 21 no or-
çamento anterior. Conservou-se a mesma dotação de J34:680$000. 

VERBA 28 

Escola.. de Preservação "Lima Duarte»- Tinha o número 22 no 
orçamento anterior, com a dotação de 306:150$800 e passa a ter a de 
313:450$800, com o aumento de 7:300$000, abaixo explicado: 

-Nos vencimentos das professoras, em virtude de despacho 
de 8 de agosto do ano findo . . .... .. .. . ..... . ..... . •. ... . . ... .. . . 

-- Pagamento de 1 mestre de oficio, que recebia por outras 
verbas e já vinha prestando serviços à Escola desde a sua insta-
laçaç . ......•.•.. .. ... ......... ...... . ..... · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · 

Soma ...... . ........ ... ...... ... . . ...... . ........ . ..... .. . 

7:200$000 

3:600$000 

10:800$000 

Dessa importância deduz-se a de 3:500$000 de substituições, donde 
o liquido final de 7:300$000 para o acrescimo. 

VERBA 29 

Ab1·tgo de Menores «Affonso ele Ll1oraes•-Tinha o número 25 
no orçamento anterior, com a doação de 152:740$000, que foi man-
tida .. 

VERBA 30 

Serviço Elei toral-Não figurava no orçamento anterior. E' indis-
pensavel para acudir a despesas de material, auxiliares de cartórios e 
outras, se fôr intensificado neste ano, como se espera, o serviço de 
alistamento eleitoral. E' modesta a previsão, que não chega a 3:000 000, 
em média, por município. 

VERBA 31 

Secretaria do Conselho Consultivo-Tinha o número 36 no or-
çamento anterior, com a dotação de 6:000$000 e passa a ter a de .. ... 
15:000$000, com o aumento de 9:000$000, por se ter verificado insufi-
ciente a anterior. 

VERBA 32 

Secretaria do Senado-Tinha o nümero 34 no orçamento anterior, 
com a dotação de 14S:560$000 e passa a ter a de 133:560$000. A di-
ferença de 15:000$000 resulta do falecimento ~e 1 diretor. 
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VERBA 33 
Secretaria. da Câmara d os Dep·utados-Tinha o número 35 do 

orcamento anterior, com a dotação de 157:412$000 e passa a ter a de 
141:072$000. A diferença de 10:340$000 assim se explica: 

- 1 taquigrafo que se aposentou .. .. .. ........ . .... . ..... . . .. 
-Corte na sub-consignação • material, item fardamento » ...... . 

Soma ........ , .............. .. •••••... . . ..... . ... .. ... . . .. ... 

VERBA 34 

9:840$000 
500$000 

10:340$000 

Arquivo Público-Tinha o número 16 no orçamento anterior, com 
a dotação de 72:644$000 e passa a ter a de 75:944$000. O aumento re-
sulta de: 

- Para rubstitui çOes, por ter estado ausente o respectivo di-
re tor, como é notório . . .. . ...... . ..... . . . ............ . . ... ....... . 

- No item «serventes», conforme representaçao sõbre a qual, 
em tempo, se pronunciou o Consêlho Consultivo . .. . . . .......... . 

Soma ..... . . .. ... .. . . . ....... . ......... . ............ . . . ... . . . 

VERBA 35 

2:040$000 

1:260$000 

3:300$000 

Serviço Radiotelegráfico-Tinha o número 38 no orçamento an-
terior, com a dotação de 300:000$000 e passa a ter a de 382:700$000. 
O aumento resulta da instalação de novas estações em diferentes pon-
tos do Estado, para maior facilidade da administração. Daí os acresci-
mos constantes de: ' 

- 10 radiotelegrafistas contratados .... ........ ... . .... ...... . . 
-3 estafetas de 1 a • ..•••....• •••• •••••••• • ... .. •.•.•• .• •••. . 
-2 .~s!afetas de 2a ....... . . .. ... . . .. . . . .. .. . ... . ............ . 
- Dtanas .. ..... . . . ... . ... . .. ... ...........••••.. . ......... 
-Material. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • . . . ....... ••••••. .. . 

Soma ............ . . . . .. ...... . . . . ......... .... . .. ..... . .... . 

VERBA 36 

36.000$000 
9:000'6000 
2:700$000 
1:000$000 

34:000$000 

82:700$000 

Oficina de automóveis-Tinha o número 32 no orçamento ante-
rior, com a dotação de 2J3:894$000 e passa a ter a de 71:294$700, 
correspondente à manutenção da oficina durante 4 meses, donde a 
economia de rs. 142:599$300, por ter sido suprimida essa oficina, confor-
me decreto número 11.279, de 28 de março Ultimo. 

VERBA 37 
Transportes e comunicações-Tinha o número 33 no orçamento 

anterior, com a dotação de 180:000 000, que foi mantida. 
VERBA 38 

Eventuais-Tinha o número 39 no orçamento anterior, com a do-
tação de 120:0Q0$000. Passa a ter a de 380:000$000, com o aumento, 

.. 
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pois. de 260:000$000. Esse aumento obedece a sugestão do Conselho 
Consultivo, afim de se evitarem créditos especiais no correr do exerci-
cio, com hospedagens oficiais, adicionais a funcionários e outras despe-
sas inevitaveis. 

VERBA 39 

Publicações e encomendas à Imprensa Oficial-Não fi~urava 
no orçamento anterior, embora as encomendas à Imprensa, nesse exer-
cício, fossem superiores a 800:000$000. 

VERBA 40 

Exercícios Findos-Tem o número do exercício anterior, mantida 
também a dotação. 

VERBAS EXCLUIDAS 

Por terem sido transferidos para a Secretaria da Agricultura os es-
tabelecimentos de ensino agrícola, Escola «Adelaide Andrada», Escola 
«Padre Sacramento », Instituto «D. Bosco ,. , Instituto «Bueno Brandão• 
Aprendizado Agrícola «José Gonçalves » e AP,rendizado Agrícola c Bor~ 
ges Sampaio • , deixaram de aqui figurar as respectivas verbas de núme-
ros 23 a 29 do orçamento anterior, num total de 730:683 000. 

CONCLUSÃO 

O aumento verificado na proposta ficou, linhas atrás, explicado com 
franqueza. Desde logo, duas parcelas diminuem seu vulto-a do Depar-
tamento da Administração Municipal e de Publicações e Encomendas á 
Imprensa Oficial, num total de 915:000$000, pois essas verbas têm en-
tradas correspondentes na receita, anulando-se dest'arte o aumento. 

Outras parcelas novas já explicadas, Serviço Eleitoral-(rs . • . .. .. 
500:000$000), Eventuais-(260:000$000), Caixa Beneficente-(rs .... .. . 
300:000$000), Corpo de Bombeiros-(1.282:476$000), e Fôrça Pública, 
por se ter confessado a despesa real (1.837:781$540), demonstram ca-
balmente o aumento registrado na proposta, o qual. entretanto, desapa-
rece, para engrossar o saldo real existente, que passa de rs .........• 
10:000:000$000, si computadas as despesas totais do ano anterior. 

São essas, Senhor Interventor, as informações que me cumpria 
transmitir a Vossa Excelência, a proposito do orçamento desta Secreta-
ria para o ano de 1934. 

Renovo a Vossa Excelência, os protestos do meu mais elevado 
apreço e mui distinta consideração.-Carlos Luz, Secretário do Inte· 
rio r. 
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Minutas de decretos que acompanham a exposição do 
Sr. Secretário do Interior 

DECRETO N ... .. 

Concede uma contribuição anual à Caixa Be-
neficente da Fôrça Pública do Estado. 

O Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 
1930, do Govêrno ProVl ório da República, e 

considerando que os movimentos armados que se têm verificadCl 
no País de dez anos a esta parte trouxeram à Caixa Beneficente da 
fôrça Pública pesados encargos, que sôbremaneira afetam o seu patri-
mônio; 

considerando que o regulamento da Previdência dos Servidores do 
Estado, aprovado pelo decreto n. 10.421 , de 29 de janeiro de 1932, es-
tabelece, no seu art. 15, uma contribuição do Estado para o Fundo de 
Seguros da mesma instituição; 

Resolve: 
Art. 1.0 A Caixa Beneficente da Fôrça Pública receberá do Esta.do 

a contribuição anual de 300:000$000 - TREZENTOS CONTOS DE REIS 
-que lhe será paga e111 prestações mensais, de 25:000$000- VINTE E 
CINCO CONTOS DE REIS. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário . 
Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior e das Finanças 

assim o tenham entendido e façam executar. 
Palácio da Liberdade, em Belo-Horizonte, .... de abril de 1934. 

DECRETO N ..... 

Reorganiza o Serviço de Saúde da Fôrça1 

Pública. 
O Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando da atri-

buição que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930; 
do Govêrno Provisório da República e 

considerando que os serviços de Saúde da Fôrça Pública exigem 
organização que melhor se ajuste à sua natureza técnica e científica; 

considerando que, para maior eficiência dêsses serviços, torna-se 
necessária a classificação dos oficiais médicos segundo as suas especia-
lidades; 

decreta: 
Art. 1.0 O Serviço de Saúde da Fôrça Pública compreende: 
a)- a Chefia do Serviço de Saúde; 
b)- o Serviço Médico do Departamento de Instrução, 
c)- o Hospital Militar; 
d)- o Serviço Médico dos Corpos Militares; 
e) - o Serviço de Tuberculose. 
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Art. 2.0 O Chefe do Serviço de Saúde da Fôrça Pública será es-
colhido dentre os oficiais médicos superiores do mesmo Serviço e terá, 
enquanto exercer o cargo, as honras e vantagens do pôsto de Tenente-
CoroneL 

Art. 3.0 O Serviço Médico do Departamento de Instrução ficará a 
cargo de três capitães-médicos, de acôrdo com o disposto no decreto n. 
11.252, de 3 de março do corrente ano. 

Art . 4.0 O Diretor do Hospital Militar será escolhido dentre os che-
fes dos serviços clínicos, sem prejuízo das suas funções efetivas, tendo 
as honras e vantagens do pôsto de tenente-coronel, enquanto exercer 
o cargo. 

Art. 5.0 O Vice-Diretor do Hospital Militar será escolhido dentre os 
oficiais médicos do Serviço de Saúde e terá, enquanto exercer o cargo, 
as honras e vantagens do pôsto de Tenente-Coronel. 

Parágrafo único. O Vice-Diretor do Hospital Militar terá funções 
de fiscal do Hospital, . substituindo o Diretor em suas faltas ou impedi-
mentos. 

Art. 6.0 Além do Diretor e do Vice-Diretor, a administração do 
Hospital Militar terá mais o seguinte pessoal : 1 primeiro tenente-secre-
tário, 1 primeiro tenente-intendente-pagador, 1 primeiro tenente-enfer-
meiro e 1 guarda-livros, que serão nomeados pelo Comandante Geral. 

Art. 7.0 O pessoal clínico do Hospital Militar divide-se em chefes 
de Serviços, Assistentes e Internos. 

Art. 8.0 Os serviços clínicos dividem-se em gerais, especializados 
e auxiliares. 

Parágrafo único. São gerais os serviços de clínica médica e de 
c~nica cirúrgica; especializados os serviços de clínica oftalmológica, clí-
mca otorrinolaringológica, clínica dermatológica e sifiligráfica, clínica 
urológica, clínica pediátrica e dentária; são auxiliares os serviços de ra-
diologia e terapia física, o Laboratório de Pesquisas Clínicas e a far-
máda. 

Art. 9.0 Os serviços clínicos gerais são chefiados por tenentes-co-
roneis médicos, nomeados dentre profissionais de reconhecida capacida-
de nos dois ramos da medicina. 

. Parágrafo único. Os serviços especializados e os auxiliares de ra-
diOlogia e terapia física e de farmácia serão chefiados por majores, no-
meados dentre especialistas de reconhecida capacidade técnica. 

Art. 10. Os chefes de serviços clínicos gerais, especializados e au-
xiliares, por serem especialistas, só serão removidos a pedido, por aces-
so ou em virtude de processo administrativo e, nas duas primeiras hipó-
teses, somente para cargos de sua especialidade ou de especialidade 
correlata. O chefe do Laboratório de Pesquisas Clínicas, entretanto, será 
contr&tado pelo Comando Geral, dentre técnicos de reconhecida com-
petência. 

Art. 11. Os assistentes dos vários serviços terão o pôsto de ca-
pitão, podendo o Govêrno, se necessário, designar, para as funções de 
assistentes, os majores que não tenham função determinada no Serviço 
de Saúde. 
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Art. 12. Os internos do Hospital Militar serão admitidos de acôrdo 
com as formalidades exigidas no regulamento do Serviço de Saúde e 
serão escolhidos dentre os acadêmicos da Faculdade de Medicina de 
Belo-Horizonte, inscritas nas três últimas séries. 

Art. 13. O Serviço de Tuberculose da Fôrça Pública terá o núme-
ro de médicos fixado no respectivo regulamento, de acôrdo com as ver-
bas que para êsse fim fôrem fixadas por lei. 

Art. 14. O Serviçq Médico dos Corpos Militares será desempenha-
do por capitães médicos designados pelo Comandante Geral da Fôrça 
Pública. 

Art. 15. As designações de Chefe do Serviço de Saúde, do Diretor 
e do Vice-Diretor do Ho pital Militar, bem como as nomeações para os 
lugares de chefes dos serviços clínicos gerais e para os serviços espe-
cializados e auxiliares serão feitas pelo Chefe do Govêrno. 

Art. 16. O Govêrno expedirá os regulamentos para os diversos 
serviços a que se refere êste decreto, que, entretanto, entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 
O Secretário de Estado dos Negócios do Interior assim o tenha 

entendido e faça executar. 
Palácio da Liberdade, .... de abril de 1934. 

DECRETO N. 

Dá nova organizaçao aos serviços da Secretaria de Esta-
do dos Negócios do Interior e aprova o quadro do Pessoal 
administra tivo da mesma Secretaria. 

O Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto federal n. 19.398, de 11 de 
novembro de 1930, do Govérno Provisório da República, e ouvido o 
Conselho Consultivo, 

Considerando que, modificada a estrutura da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Interior, pela lei n. 1.147, de 6 de setembro de 1930, 
com o desmembramento da instrução pública e a anexação da maior 
parte dos serviços que córriam pela extinta Secretaria da Segurança e 
Assistência Pública, não se organizou, entretanto, o quadro do respe-
ctivo pessoal , sendo pagos, até a presente data, por verbas des-
tinadas a outros mistéres, com prejuízo da boa ordem orçamentária, os 
novos empregados admitidos; 

Considerando que, desde então, a Secretaria funciona sem regula-
mento especial, organizados seus serviços consoante instruções e por-
tarias expedidas pelo respectivo Secretario, decreta: 

Art. 1 - A Secretaria de Estado dos Negócios do Interior com-
preende: 

a) O Gabinete do Secretário, ao qual está diretamente subordina-
do o Serviço de Comunicações; 

b) - O De artamento Administrativo, constituído pelos serviços 
e secções seguintes : 
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1) - Secção de Pessoal e Serviços Diversos ; 
2) - Secção do Material, compreendendo o Almoxarifado ; 3l- Secção do Expediente Militar ; 
4
5 

-- Secção de Contabilidade ; 
Tesouraria; 

6 - Secção do Arquivo ; 
7) - Biblioteca, compreendendo o Depósito de Publicações ; 
8) - Dactilografia, Estenografia e Mimeografia ; 9l- Portaria ; 

10 - Serviço Radiotelegráfico; 
11 - Garage da Secretaria. 
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c) -:- O DEPARTAMENTO DA JUSTIÇA, constituído pelas seguin-
tes secçoes : 

1) - Divisão e organização Judiciária; 
2) - Penitenciária e Assistência a Menores; 
d) - O DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNlCIP AL? 

constituído pelos seguintes serviços: 
1) - Inspetoria de Expediente e Legislação; 
2) - Inspetoria de Contabilidade e Estatística; 
3) - Consultoria Jurídica. 
e) - O ARQUIVO PÚBUCO MINEIRO. 
f) - A POLÍCIA CIVIL, compreendendo : 
1) - Chefia de Polícia; 
2) - Serviço de Investigações e respectivas delegacias especiali-

zadas; 
3) Delegacias auxiliares ; 
4) - Delegacias de Policia da Capital e da Comarca de Jwz de 

Fóra; 
5) 

trítos; 
6) 

Delegacia de Polícia de municípios e subdelegadas de dis-

pita!; 
7) 
8) 
9) 

Serviço Médico-Legal e Pronto Socorro 

Guarda Civil e Inspetoria de Veículos; 
Casa de Correção da Capital ; 
Cadeias do Estado ; 

10) Serviço Telefônico Policial. 
g) - A FORÇA PÚBLICA, compreendendo : 
1) - Comando Geral ; 
2) - Serviços de Estado Maior ; 
3) - Departamento de Instrução ; 
4) - Departamento de Material; 

Policial da Ca-

5) - Serviço de Saúde, compreendendo o Hospital Militar; 
6) - Unidade de Infantaria; 
7) - Regimento de Cavalaria; 
h) - O CORPO DE BOMBEIROS. 
Parágrafo único - Subordinados ao Departamento da Justiça ficam 

o Manicômio Judiciário, a Escola de Reforma cAlfredn-Pinto,. , e Escola 
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de Preservação •Lima-Duarte• e o Abrigo de Menores •Afonso de 
Moraes • . 

/ 

Da distribuição dos se'rviços 

DO GABINETE DO SECRET ÁRlO 

Art. 2.0 
- Ao Gabinete do Secretário cabem as seguintes atribui~ 

ções; 
a) - Representar o Secretário conforme determinação dêste ; 
b) - Transmitir aos chefes de serviço da Secretaria ou de reparti-

ções subordinadas, as ordens que não puderem ser dadas pessoalmente 
pelo Secretário; 

c) - Ocupar-se de toda correspondência política e particular do 
Secretário, organizando o respectivo arquivo; 

d) - Restituir aü Serviço de Comunicações, afim de ser pelo mes~ 
mo encaminhada ao destino conveniente, toda a correspondência qne 
versar sôbre assunto administrativo ; 

e) - Encaminhar pedidos de audiência ao Secretário ; 
f) - Zelar pelo fiél cumprimento das ordens do Secretário. 

DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

Art. 3 - Ao serviço de comunicações, diretamente subordinado ao 
Gabinete do Secretário, compete: 

a) - Receber, abrir e enviar ao Arquivo toda a correspondência 
administrativa recebida; ' 

b) - Encaminhar ao Gabinete toda a correspondência que interes-
sar diretamente ao mesmo ; 

c) - Extrair e publicar no Orgão Oficial a resenha do expediente 
da Secretaria ; 

d) - Registrar, preparar e entregar a correspondência oficial a ser 
expedida; 

e.l - Superintender o Serviço Telefônico ; 
f) - Encarregar-se da cifra, quando necessário ; 
g) - Extrair e entregar as requisições de transportes e os passes, 

após a competente autorização ; 
h) - Concentrar o serviço de informações gerais ; 

DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Art. 4 - O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO será chefiado 
por um Diretor. 

Da Secção d o Pessoal e Serviços Diversos 
Art. 5 - A' Secção do Pessoal e Serviços Diversos compete pro-

cessa r o expediente relativo a: 
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a) - Nomeação, designação, remoção e exoneração dos fu ncioná-
rios administrativos do Palácio do Govêrno e da SeGretaria e repartições 
subordinadas ; 

b) - Assentamento eompleto dêsses funcionários ; 
c) - Confecção do respectivo •Almanaque » que será publicado pe-

riodicamente; 
d) - Fôlhas de pagamento; 
e) - Têrmos de posses; 
f) - Concurso para admissão de funcionários ; 
g) - Férias, licenças e aposentadorias ; 
h) - Exames de saúde ; 
i) - Serviço eleitoral; 
i) - Registro dos membros· dos Governos dos outros Estados ; 
k) - Registro das autoridades federais no Estado; 
J) - Questões sôbre limites do Estado; 
m) - Reconhecimento e registro dos Consules, bem como as rela-

çr1es do Govêrno com os consulados estrangeiros; 
n) - Registro dos estrangeiros residentes no Estado; 
o) - Naturalização de estrangeiros; 
p) -- Publicação, com comentários dos volumes de leis e decretos · 

do Estado; 
q) - Remessa dos volumes de leis e decretos do Estado ás auto-

ridades judiciárias, bem como ás repartições administrativas ubordina~ 
das à Secretaria; 

r) - Organização e execução do protocolo de todos os atos, fes-
tas e solenidades oficiaes do Estado ; 

s) - Qualquer serviço que não seja da atribuição de outras Secre-
tarias de Estado. 

Art. 6 - A' Secção do Material compete : 
a) - Promover a padronização e aquisição, por intermedio de ór-

gãos competentes, de todo o material destinado à Secretaria e reparti-
ções subordinadas, excetuado o de emergência, bem como o técnido , 
quando privativo de determinada repartição; 

b) - Processar o expediente referente á compra de material e 
providenciar sôbre os respectivos contrátos; 

c) - Organizar o inventário de todos os bens da Secretaria e re-
partições subordinadas ; 

d) - Escriturar e aplicar as verbas destinadas ao material ; 
e) - Registrar autorizações para aquisição de material de emer-

gencia pelos chefes de repartições subordinadas, dentro das respectivas 
verbas; 

f) - Superintender o serviço do Almoxarifados ; 
g) - Inspeccionar, permanentemente, todas as dependências do 

predio da Secretaria, mandando executar, mediante autorização prévia, 
todos os reparos que no mesmo se fizerem necessários; 

h) - Zelar pelo bom funcionamento dos ascensores, campainhas, 
telefones, instalações sanitárias, aparelhos de iluminação, ventilação e 
fornecimento d'água; 
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i) - Promover a instalação de extintores de incendios, instruindo 
o pessoal sôbre o seu funcionamento ; 

j) - Providenciar sobre a limpeza geral e periodica do predio. 

DO ALMOXARIFADO 

Art. 7 - Ao almoxarifado, diretamente subordinado á secção de 
material, cabe : 

a) - Receber e conservar em bom estado e perfeita ordem o ma-
terial de consumo destinado ao serviço da Secretaria e repartições su-
bordinadas ; 

b} - Manter em dia a escrituração regular do mater!al existente, 
entrado e saido diariamente ; 

c) - Fornecer o material de consumo, mediante requisições feitas 
e:n formulas impressas e assinadas pelos chefes ou encarregados de ser-
VIÇos; 

d) - Conferir rigorosamente a entrada de encomendas e respectivas 
notas, faturas ou contas ; 

e)-Expedir aos fornecedores as encomendas de todo o material 
de consumo necessário à Secretaria e repartições subordinadas, mediante 
prévia autorização ; 

f) - Velar por que não fique desfalcado o depósito de materiais ; 
g) - Mandar fazer os reparos ou ·concertos autorizados no mate-

rial da Secretaria e repartições subordinadas ; 
h) - Organizar e manter em ordem e em dia, mostruários de todo 

material adotados nos serviços da Secretaria e reparticões subordinadas. 

DA SECÇÃO DO EXPEDIENTE MILITAR 
Art. 8 - A ' Secção do Expediente Militar compete processar o ex-

pediente relativo a : 
a) - Concorrencias. contratos e encomendas de material de uso 

privativo da Fôrça Pública e do Corpo de Bombeiros, bem corno fixa-
ção dos efetivos das mesmas corporações; 

b) - Pagamento de vencimentos de praças e ajudas de custas; 
c) - Invalidez e reformas de oficiais e praças de pré ; 
d) - Recursos das decisões do Conselho de Justiça Militar; 
e) - Registro de pagamentos feitos mediante saque ás Coletorias 

e ao Tezouro. 

DA SECÇÃU DE CONTABILIDADE 
Art. 9 -- A ' Secção de Contabilidade compete: 
a)-Escriturar as verbas da Secretaria e das repartições subordi-

nadas; 
b)-Fazer o expediente referente á abertura de créditos extraordi-

nários, suplementares ou especiais; 
c)-Manter em dia um serviço especial, detalhado e permanente de 

organização do orçamento da Secretaria; 
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d)-Expedir e registrar nas respectivas verbas as requisições, che-
ques e ordens de pagamentos, mediante fichas dos respectivos serviços 
e secções, bem corno guias de recebimento de valores ao cofre da Se-
cretária; 

e)-Opínar sôbre os balanços apresentados pela Tesouraria. 

DA SECRETARIA 

Art. 10-A' Tesouraria compete: 
a)-Receber da Secretaria das Finanças, de qualquer repartição ou 

de particulares, mediante guia devidamente assinada, e ter sob sua guar-
da e responsabilidade, os valores que tenham de ser recolhidos aos co-
fres da Secretária; 

b)-Recolher objetos ou valores que tenham de ficar em depó-
sito; 

c)-Efetuar pagamentos determinados por ordens assinadas pelo 
Secretário ou pelo Chefe de Polícia; 

d)-Fazer entrega, mediante ordens assinadas pelo Secretário . ou 
pelo Chefe de Polícia, de objetos ou valores depositados; 

e)-Apresentar ao Diretor do Departamento Administrativo, na pri-
meira hora do expediente, para conhecimento do Secretário, o balanço 
da receita e despesa da Tesouraria no dia anterior; 

f)-Organizar, até o dia 5 de cada mês, para ser examinado pela 
Contabilidade e submetido à aprovação do Secretário, o balancete do-
cumentado da receita e despesa do mês anterior; 

g)-Escriturar o movimento da Tesouraria. 

DO ARQUIVO 

Art. 11-Ao Arquivo compete: 
a)-Distribuir, depois de ane~dos aos respectivos antecedentes, os 

papeís encaminhados pelo Serviço de Comunicações; 
b)-Fornecer aos chefes de serviço todos os documentos concer-

nentes á sua função e por êles requisitados; 
c)-Promover a restituição dos processos encaminhados aos diver-

sos serviços e secções; 
d)-Classificar e arquivar toda a documentação da Secretaria, bem 

corno os livros de escrituração e registro; 
e)-Selecionar todos os documentos que possam servir ao estudo e 

soluc;ão dos casos análogos aos já estudados e resolvidos; 
f)-Elaborar uma classificação sistemática, por assunto, aplicavel ao 

arquivo passado, presente e futuro da Secretária; 
g)-Dar certidão de qualquer documento existente no arquivo, me-

diante despacho de autoridade competente. 
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DA BIBLIOTECA 

Art. 12-A' Biblioteca compete: 
a)-Adquirir mediante autorização prévia e conservar em bom esta-

do, a obras de interêsse geral e as destinadas ao aperfeiçoamento de 
se s funcionários; 

b)-Fichar e classificar essas obras, de modo que seja mantido em 
dia o respectivo catalogo; 

c)-Tomar assinatura, mediante autoriza ·ão prévia, de jornais e re-
vistas; 

d)-Proceder ao intercâmbio de obra impre sas com outras biblio-
tecas; 

e)-Propôr a aquisição de obras novas, fornecendo para isso uma 
relação bibliográfica de livros de interêsse para a Secretária; 

f)-Organizar reJa ões bibliograficas parciais e pormenorizadas dos 
assuntos de maior importância para a Secretária; 

g)-Atender, com presteza, aos pedidos de consultas, zelando pela 
restituição de todas as obras. 

DO DEPÓSITO DE PUBLICAÇÕES 

Art. 13-0 Depósito de Publicações, anexo á Biblioteca, destina-se 
á guarda e fornecimento de todas as multiplicatas de publicaçõe . 

DO SERVICO DE DACTILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA E MIMEOGRA-
• FIA 

Art. 14-Ao Serviçode Dactilografia, Estenografia e Mimeografia com-
pete: 

a)-Enumerar e datar toda as minutas de expediente por ser as-
sinado; 

b)-Devolver aos serviços e sec ões as minutas que não tiverem a 
rubríca de seu redator e o vi sto do respectivo chefe; 

c)-Dactilografar as minutas em papel oficial, de acõrdo com as 
instruçõe recebidas sôbre uniformização dactifilografica; 

d)-Juntar os anexos aos ofícios dactilografados; 
e)-Respeitar a redação dada pelos serviços e secções, salvo lapsos 

notórios; 
f)-Logo depois de dactilografado, devolver aos serviços e secções 

o expediente recebido; . . 
g)-Executar os necessários serviços de estenografia e mimeogra-

fia· 
' h)-Manter em dia nm arquivo do expediente mimeografad_?, com 

um número de ordem em cada exemplar, a data de reproduçao e a 
respectiva tiragem . 
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DA PORTARIA 

Art. 15-A' Portaria compete: 
a)-Abrir e encerrar todas as dependências do prédio da Secretária, 

nas horas regulamentares ou a qualquer momento em que isso se tor-
ne necessário; 

b)-Colocar, diariamente, no respectivo quadro, as chaves dessas 
dependências; 

c)-Fazer a limpeza diária e enceramento de todas as dependências 
da Secretária; 

d)-Recolher diariamente os utensilios de limpeza á sala ade-
quada; 

e)-Distribuir diariamente os jornais pelos serviços e secções; 
f)-Atender prontamente ao chamado de campainhas· 
g)-Comunicar a Secção do Material qualquer desaranjo verificado 

nas cam paínhas; 
h)-Proceder á verificação diária das cestas de papeis recolhidos, 

restituindo ao serviço ou secção competente qualquer documento ou ob-
jeto encontrado; 

l)-Hastear e arrear a bandeira nacional, quando necessário; 
j)-Levar ao conhecimento da Secção do Material qualquer estrago 

que for verificado nas dependênciâs do edificio; 

DO DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA 

Art. 16-0 Departamento de Justiça é chefiado por um Diretor. 

DA SECÇÃO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIA'RIA 

Art. 17-A' Secção de Divisão e Organização Judiciária compete o 
espediente relativo a: 

a)-Matricula do pessoal de justiça de 2.a instância, justiça de pri-
meira instância, procuradoria geral do Estado, ministerio público, ad-
vogado geral do Estado, ofícios de justiça, Conselho Penitenciário e jui-
zes de paz; 

b)-Nomeações, reconduções, promoções, remoções, permutas exo-
nerações, aposentadoria e licenças do mesmo pessoal; 

c)-Exame mensal de fôlhas de pagamento; 
d)-Contratos de locação de predios para o juizo de menores e fo-

runs do Estado; 
e)-Fornecimento de água, fôrça e k z aos foruns do Estado; 
f)-Pedidos de reformas e construção de edifícios para foruns, até 

final autorização e remessa à Secretaria da Agricultura; 
g)-Expediente do juri; 
h)-Transporte do pessoal; 
i)-Processo e pagamento de custas crimes aos serventuários de 

justiça e juizes municipais; 
j)-Habilitação ao cargo de juiz de direito; 
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k)-Escrituração do débito e crédito das verbas destinadas ao cus-
téio dos serviços subordinados; 

!)-Registros públicos; 

DA SECÇÃO DE PENITENCIÁRIA E ASSISTÊNCIA A MENORES 

Art. 18-A' Secção de Penitenciária e Assistência a Menores com-
péte o expediente referente a: _ . . 

a)-Internação, tratamento e <;>bservaç~o, n~ Mamcômto Judiciário, 
de criminosos alienados, ou suspeitos de ahenaçao; 

b)-Registro da matricula de menores internados; 
c)-Internação e exclusão de menores; 
d)-Contas correntes de diretores de estabelecimentos que lhe são 

afetos; _ . 
e)--Nomeação, promoção, remoção, e exoner~ç~o. do pe_s~<;>~l pnva-

tivo das penitenciárias, escola de menores e Mamcomo Judtctano. 
O-Penitenciária do Estado. 

DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

ArL 19-0 Departamento da Administração Municipal continua com 
as atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto n. 11.280, de 28 
de março último. 

DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO 

Art. 20-0 Arquivo Publico Mineiro será chefiado por um Diretor, 
observado seu atual regulamento. 

DA CHEFIA DE POLÍCIA 

Art. 21-A Chefia de PoUcia, sob a superintendência do Chefe de 
Policia, compreende os serviços de segurança pública em geral, que serão 
executados pelas repartições constantes do art. 1.0

, le_tra F. 
Art. 22-A Chefia de Policia compreende o Gabmete do Chefe de 

Policia e três secções. 
Art. 23-Ao Chefe de Policia compete: 
1)-Superinten~er os _trabalhos ~a. Chefia e das repartições subordi-

nadas e expedir as mstruçoes necessanas para o regular andamento dos 
mesmos; . . 

2)-nomear o Chefe do Gabin~t~, os identifi~adores e. ~rqmvadores 
do Serviço de Investigações; os ~wohar.e~ acadêmicos, dacf:U.ografos, pro-
tocolistas e enfermeiros do ServiÇO Medico-Legal; os auxthares de es-
crita, da Inspetoria de Veículos; _ . 

3)-propôr ao Secretário a nomeação e promoçao dos demais fun-
cionários; 

4)-designar um ofícial da Fôrça Pública para servir-lhe de ajudante 
de ordens; 
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5)-requisitar um oficial da Fôrça Pública para dirigir, sob sua ori-
entação, a garage da Secretária ; 

6)-deferir juramento e compromisso a funcionários e empossa-los 
em seus cargos; 

7)-atestar o exercício dos funcionários; 
8)-justificar faltas e conceder licenças e ferias; 
9)-aplicar penas disciplinares; 
10) -exercer a jurisdição administrativa, resolvendo sôbre os pedidos 

e reclamações das partes, e os recursos interpo tos dos atos dos chefes 
de repartições ou de outros funcionários; 

11)-celebrar ou aprovar contratos para execução dos serviços da 
Chefia e das repartições subordinadas; 

12)-fazer expedir requisições de pagamento e autorizar despesas 
dentro das verbas da Chefia; 

13}-determinar a remoção de presos de umas para outras cadeias 
ou para as penitenciárias do Estado; 

14)-providenciar sôbre os concertos urgentes nas cadeias e sôbre 
o pagamento das respectivas importâncias; 

15)-opinar quanto á reforma e construção de cadeias, encaminhao~ 
do ao Secretário os respectivos processos; 

16)-assinar ordens de pagamentos ou cheques de despesas que 
tenham de ser cumpridos pelo cofre da Secretária; 

17)-presidir a Caixa Beneficente da Guarda Civil e da Inspetoria 
de Veículos da Capital e praticar os atos regulamentares decorrentes 
desta função; 

1~)-:-praticar os atos a que se referem os artigos 4, 27, 29, pará-
grafo umco, 41, 43, 74, 88, 92, 95, 98, 133, 134, 157, 163, 201, 207, 208, 
e 209 do Regulamento do Serviço de Investigações; 

19)-autorizar o pagamento de todas as despesas que se referirem 
a diligências policiais; 

20)-providênciar quanto a contratos de locação de casas para quar-
teis e respectiva iluminação; 

21)-desigmH as delegacias auxiliares e especializadas para exer-
cido dos respectivos delegados e escrivães e transferi-los quando julgar 
conveniente; 

22)-nomear os escrivães das delegacias auxiliares, expecializadas 
da Capital e de Juiz de Fóra, o pessoal da Casa de Correção da CapitaÍ 
e os carcereiros das cadeias públicas do Estado; 

23)-desígnar o superintendente da Guarda Civil e da Inspetoria de 
Veículos da Capital e o inspetor geral da Guarda Civil; 

24)-nomear e promover o pessoal do Corpo de Segurança e dos 
corpos de guardas civis e fiscais de veículos; 

25)- requisitar ao Comando Geral, ao Chefe do Estado Maior ou 
aos comandos de unidades da Fôrça-Publica os oficiais e praças que jul-
gar necessários ao serviço policial, ficando á sua disposição o destaca-
mentos da Fôrça-Pública distribuídos pelo Estado; 

26)-empregar a Fôrça Pública e o Corpo de Segurança nas dili-
gências que julgar conveniente; 
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27)-pratícar os atos constantes do artigo 94 do Regulamento Poli-
cial aprovado pelo decret<? n. 7.~7, de 2 de dezembro d~ 1926, e todos 
os demais discriminados no refendo regulamento e na~ le1s e reg_ula_~~n
tos posteriore , sôbre assuntos policiais, com exc~çao ~as_ atnbmçoes 
que passarem para a Secretaria da Educação e Saude Pubhca; 

28)-exercer todas as demais funções policiais que até a dat~ da 
publicação do decreto n. 10.030, eram da competência do Secretâno do 
Interior. 

DA l.a SECÇÃO 

Art. 24-A' l.a secção compete processar o expediente relativo~ 
a)-nomeações, promoçõ~s exoneraç?~s. posse! licença e ferias de 

autoridades policiais e respectivos prontuanos e registros; 
b)-expedição de talões de requisições de passes aos delegados de 

polícia; . 
c)-transporte de autoridades policiais, escoltas de presos nas vtas 

ferreas e fluviais, bem como nas estradas de rodagem, e exame das re-
quisições expedidas para tal fim; . 

d)-exame de documentos relativos a telegramas expedtdos pelas au-
toridades policiais; .. 

e)-processos de pagamentos de diárias a delegados de pohcta em 
v1agem; 

f)-fiscalização de casa. de penhores; 
a)-organisação de fôlhas de pagamento e expedição de atestados 

de exercício de autoridades policiais. 

DA 2. a SECÇAO 

Art. 25-A' 2.3 Secção compete processar o expediente relati-
vo a: _ 

a)--diligências polícia~s! queixas ~ redamaçoes; 
b)- exame dos relatonos orgamzados pelos delegado de polí-

cia; c)-estudos dos pro~e~sos de _inyestigações policiais vindos â Che-
fi a bem como de extradtçao de cnmmosos; 

' d)-informações sôbre habeas-corpus; 
e) estudo sôbre lacunas e falhas encontradas na organização po-

licial do Estado. 
Da 3. a secção 
Art. 26. A' 3.3 Secção compete processar? expedient~ .relativo a: 
a) Casa de Correção (nomeação, posse, licenças e fertas do seu 

pessoal) ; . d" t · 1 ti" b) nomeação, posse, licença e demats expe ten es re a vos aos car-
cereiros; 

c) quarteis de destacamentos; 

l 
'' t I 
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d) engajamento de paisanos para suprir falta eventual de sol-
dados nos destacamentos ; 

e) recolhimento, transferências e soltura de presos; 
f) contratos para alimentação, assh:tência médica e farmaceutica 

a presos pobres e para iluminação das cadeias, bem como a de paga-
mento das respectivas despesas; " 

g) conçertos, reforma e construção de cadeias; 
lt) promover o forneci mento de material de expediente, móveis, 

e utensílios às cadeias e à Casa de Correção da Capital, e do vestuá-
rio a presos pobres . 

Art. 27. São atribu"ições comuns de todas as _secções da Secreta-
ria a coordenação de elementos, estudo de propostas e preparo de 
orçamento das despesas com o custeio dos serviços que lhe são aféto . 

Art. 28. Enquanto a Chefia de Polícia funcionar no mesmo edifí-
cio da Secretaria do Interior, os serviços de comunicações, portaria, 
pessoal e material, datilografia, almoxarifado, tesouraria, arquivo e con-
tabilidade continuarão a ser executados nas secções respectivas da 
mesma Secretaria. 

Art. 29. O expediente da chefia de Polícia será revisto e enca-
minhado pelas diretorias da Secretaria do Interior, de acôrdo com a 
natureza do serviço. 

Art. 30. Continuam com as atribuições constantes dos regula-
mentos em vigor, até que seja dada ao presente decreto, regulamenta-
ção definitiva, as dependências de que trata o artigo seguinte. 

Art. 31 . Excetuados os cargos do pessoal pertencente às depen-
dências abaixo especificadas, que pela natureza de suas fu:1 : ões têm 
regularrentos próprios, ficam extintos todos os que não constarem do 
quadro de que trata o art. seguinte: 

1) Ministério Público; 
2) Penitenciárias, Casa de Correção da Capital, cadeias do Estado 

e Assist~ncia a Menores ; 
3) Manicômio Judiciário ; 
4) Corpo de Segurança do Serviço de Investigações ; 
5) Delegacias de polícia, em geral ; 
6) Serviço Médico Legal e Pronto Socorro Policial ; 
7) Guarda Civil e Inspetoria de Veículos; 
8) Fôrça Pública; 
9) Corpo de Bombeiros ; 
10) Serviço Radio-telegráfico . 
Art. 32. Fica aprovado o seguinte quadro do pessoal administra-

tivo da Secretaria: 
·aabinete do Secretário : 

Chefe de Gabinete, com o vencimento anual de . . .. ...... ..... . . 
Ofi cial de Gabinete, com o vencimento anual de .. .. ... .. . . . . . . . . 
2 motoristas, cada um c/ vencimento anual de . . . . . . . . . . . . .. .. . 
2 ajudantes, cada um com vencimento anual de •••.•... . ....... . 

Serviço de Comunicações 
1. 0 oficial, com o vencimento anual de ...... .... .... .. .... ..... . 
2 amanuenses, cada, com vencimento anual de .. .. ... . ..... .. . 

18:000$000 
12:000$000 
5:4008000 
3:000$000 

9:840$COO 
6:240$000 

5 
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5 auxiliares de 2.8 classe, cada um com o vencimento anual de 
Contínuo, com o veucimento anual de . . .................... . 
Mctorista, com » » ••. • •.. .•••••••• . · .•... 
Mensagei ro motociclista, c/ vencimento anual de .... 
3 telefonistas, cada uma c/ ,. ,. ,. .......•..•.... 
3 serventes, ,. um ,. » ,. • • • • • • • • • • . • •• 

DepaJtamenfo adm inistrctfvo 
Diretor, c/ vencimento anual de ....... . ....................... .. 

Secçá'J do P. s oal e ~·erviços Div<rsos 
Cheie, c/ vencimento anual de ................................. . 
1.0 dicial c/ ver:cimento anual de .......................... .. 
2.0 oficial. » » ,. ,. • • • • • • • • • . • . • • .. • .. • • . .. ..... . 
Ama"nuense com " .. " ..................... . 
Aux il iar de 1 .a classe, r/ vencimento anual de ................. . 
Praticame com o ven::irr.ento anual de ........... . ... .. . . ..... .. 

Eet ção d J Mat ricl 
Chefe com vencimento anual ri e . ..•••. .. ..... . .......... . .. . ... 
2.c oficial cj vencimento anual de ... . .. . .. . .... . . .. ....... . .. . 
Amanuense, com vE·ncimento c;nual de .. ....... ..... . ... . .... . . 
Almcxarife, » » " ••• . ••.•••• . • .• ••.••••••. 
2 auxiliares de 1 a classe, cada um com vencimento anual ele .. 
2 am.i i ares de 2 a clas~e. cada um com os vencimentos anuai3 de 
Prati cante, c/ vencimento anual de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Inspetor clet1 ici sta, c/ vencimento anual de . ...... .... . .... .... . 
Carpinteiro, r/ vem i nento anual de . ............ . . . .. . .. ... .. 
3 diaristas enceradores, cada um c/ vencimento anual de .... . . . 

Secçã(l de Conlc.bilidade 

Chefe com o vencimento anual de. . . . . ••...... ..... .. ......... 
2.0 oficial c/ " ' • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Amanuense com » » ,. ...................... .. .... .. 
Guarda-livros com vencimento anual de . .. .. ... .... ....... . .. . 
Ajudante de guarda-livros, com vencimento anual de . ...... . .. . 
3 auxiliares de 1 a classe, c:::.da um com os vencimentos anuais de 
2 auxili a r~s de 2 a clesse, cada um com os vencimentos anuais de 
2 praticantes, cada com vencimento anual de......... . . . . . ... . 

Te souraria 
Tel'oureiro com vencimento en:.~al de . . ................ ... . ... . 
1.0 o ticial com vencimento anual de ............. ........ ...... . 
F1el, ,. ,. ,. " ....•. .. . . ....... .. ...•..•. 
Praticante, ,. " " ...................... ..•.••. 

S!'cçtln de Ex~edienfe Militar 
Chefe, c/ vencimer.to anue! de .. ...... . ........... .' ......... ... . 
1,0 oficiei, com vencimento anual de ....................... .. 
2. 0 » ~ lll » · • • ••••.•••.•••••••••••••••• • 
Amanuenfe, c/ " » » ............. . ........ .. .. .. 
Aux i1iar de 1 .a classe c./ vencimento anu e! de ..... . ....... . 
Auxilia r " 2.a " " " .. ..... ....... . 
3 praticanh~s. cada um com os v encimes anuais de ............. . 

Secção de Arq:I ' V<> 
Chefe, com o vencimento anucl de . ...............•• .. ......... 
lU arquivi sta ~. cada um com o vencimento anual de ........... .. 

Dcc-til r l ra f.a e Es 'etlJ[ r fi:J. 
10 datiló~rafos, cada um com o vencimento anual de . ..... . ... . 

4:200$000 
3:240$COO 
5:040$í.OO 
3:600$f oo 
3:0GO$UCO 
2:640$::JCO 

24:000$('00 

12:ror$oro 
9:84n .. coo 
8:160$ 00 
6:240. 000 
4:8 r$" o 
3.C00$000 

12:000$000 
8:160$00!1 
6:240$00~ 
8:4' 11$000 
4:8.i0$000 
4:201•$000 
3 :1 00$COO 
7:20')$0 o 
3:1 o $000 
2:160$COO 

12:000$000 
8: J 60$000 
6.210$ oo 
9:84 $000 
6:0 :O$COO 
4:811()$COO 
4:200$0 .Q 
3:000$\ 00 

15:600$000 
9:840$000 
6:000$ .• 00 
3:UC0$000 

12:f)01$Qf o 
9:84t •$ ' '00 
8 :160$000 
6 210$0• o 
4:800$()(0 
4:2'::0$000 
3::,00$t.CO 

12.000$030 
3:t.OJ$COO 

3:600$000 

ESTAÓO DE MINAS- GERAIS 

Bitlioteea 
Bibliotecària, com o vencimento anual de ...................... . 
2 auxiliares de biblioteca, cada um com o vencimento anual de 
Praticante, com o vencimento anual de .................... . .. .. 

Portaria 
Porteiro, com o vencimento anual de . ...... .. ... .... . .... . , .... . 
8 contínuos, cada um com o vencimento anudl de . . ...•. . ...... 
13 serventes, ,. ,. ,. ,. " ,. " ............ . 
4 ascensoristas, cada um com o V<. ncimento anual de .•... . .. . .. 

De1-artamento da j ustiça 
Diretor com o vencimento anual de ............ . ..... . ... . 

Secçtlo de Penitenciá' ia e .Assistência a Menores 
Chefe, com o vencimento anual de ..... .................... .. .. 
1.0 oficial c/ ,. ,. ,. . ....... .. .... . .. ......... .. 
2.0 » » » » » ••• ••• •••• •••• , •• • •• • ••••••• 
Arranuense, com .. .. .............. . .......... •• r · 
Auxiliar de 1. a classe, com vencimento anual de .... . ...••.... .. 
Auxiliar de 2.8 classe, " ,. ,. ,. ........ ... . . . .. 
2 praticantes, cada um ,. " ,. ,. ..... ......... . 

Secção de Divisão e Organização judiciária 
Chefe, com o vencimento anual de : ... .. .... . .. . .... . . . ... .. . . . 
1 o r ·al · 
2:0 O IC~ , c?m vencimento an~al ct; . .'.'.'.'.'.'.'.' .·.':: :: ::::: ·::::::: 
Amanuense, com " .. .. ...... ... . . .. ....... ... . . . . 
Auxiliar de 2 . a classe, c/ vencimento anual de .. ........ . .... . . 
3 praticantes, cada um c/ ,. " ' .. . ....... ........ . 

Departamento da Administração Municipal 

8:400$000 
3:600$000 
3:000$JOO 

4:200 000 
3.240$300 
2:640$000 
1:8008000 

24.000$000 

12:000$000 
9:840$000 
8:16 J$ ' 00 
6:240 000 
4:800$)0() 
4:2co .. ooo 
3:000$00:) 

12:000$000 
9:840$000 
8:160$000 
6::.40$000 
4:200$000 
3:000$000 

(O respectivo quadro já está aprovado pelo dec. n. 11.280, de 28 de março 
ultimo). · 

Arquivo Público Mineiro 
Diretor com o vencimento anual de............ . . . . . . . . . . . . . . . 
Chefe de secção, cj vencimento anual de ....... .. . .... ..•.. .. . 
1.0 oficial, " » • • • • • • . • . • . • . . . • •. ••• 
2:0 oficial 
Amanuense, 
Copista, 
Porteiro 

" 

2 serventes, cada um c/ vencimento anual de . . . . . . . . . . . . . ..... 
Chefia de Policia 

Chefe de Gabinete c/ vencimento anual de ... . ........ . .. . . ... . 
Mensageiro motociclista, cf vencimento anual de . ...... . ...... . 
2 contínuos, cada um » ••••.• ...• .•• . . 
2 serventes, ,. » » •••• ••••. ••.... • . 

Primeira secção 
Chefé, com o vencimento anual de. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ... . 
1.0 oficial, cj " » ··· · v · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2.0 oficial, ,. , " " ... .. .. .. . .... . .. ...... .. . 
Amanuense, com ,. » ,. • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •..• . . 
Auxiliar de 1.a classe, com o vencimento anual de ............ . 
2 auxiliares de 2. a classe c/ o " ,. ... . .......... . 
Praticante, com vencimento anual de ..... . ..... . ..... . ...... . . 

Sagunda Secçllo 
Chefe, com o vencimento anual de ............................. . 
1.0 oficial, com » " ,. . • • • • · • • • • • • • • · • • • • • • • • • • · • • • 

18:000$000 
12:000$000 
9:840$000 
8;160$000 
6:240$000 
3:600$COO 
4:200$000 
2:640$000 

12:000$000 
3:600$000 
3:240$000 
2:640$000 

12:000$000 
9:840$000 
8:160$000 
6:240$000 
4:800$000 
4:2•10$000 
3:000$000 

12:000$000 
9:840$COO 
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2.0 oficial ,. ,. , ,. . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • . . . • . ... 
Amanuense " " ,. " . ... ..............•......... . 
Auxiliar de 1 . a classe c/ vencimento anual de . . . . . . . . . . . . . . . 
2 auxili a res de 2." classe c/ vencimento anual de ..... . .. .. . ..• 
Praticante, com o vencim ento anual de ..... .. ... . .. . .. . ....... . 

Terceira Secção 
Chefe, com o vencimento anual de ... . .. . .. . .. .. .... .. .. . . . . .. . 
1.0 oficial com o vencim ento anua l. . . . . . . . . . • .. . . .. .......... . 
2.0 oficial, » ,. •.•••••••• . ••.•••• .• 
A1nanuense com o " " ,. ..... .... .... .. ... .... ..... . 
Auxiliar de La classe, r/ vencimento anual de ...... . .. .... ..... . 
Auxiliar de 2.a classe, » " " " . ••• ••.•. . .. •• ••.• 
Praticante, com vencimento anual de . . . . _ ......... .. ... .. .. . . 

Serviço de l11.vestigações 
Chefe, com o vencimento anu nl de . . . . . .. .. . .. . ••• • . . . . . . .. 
Auxiiia r de Gabine te. com o vencim en to anual de . .. .. .. . ..... . 
6 delegados especialisados, cada um om o vencimento anual 

de. ..... ... .. ........ . . . ... .. ... . .. ... . ' . ........ .. . _ ••. 
6 escrivães de delegacias spcc i a li s~td as, cada um com o venci-

mento anual de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........ ...... .. .. . . 
3 chefes de secção, cada um com o vencimento anual ele .... . . 
3 primeiros oficia is, cada um com os vencimentos anuais de 
5 segundos oficiajs " 
5 amanuenses, " , ~ , " 
10 <:m:ri liares de La classe, CLlda um c/ , " .... 
Protocolista, com o vencimento anua l d"' ......... . .... . • •• .. .... 
Perito químico, com o ven imento ·mu :J! de ...... . . _ ...... . ... . 
Inspetor de filiais de identifi caçao, c/ vencimentos anuais de .. .. 
4 id en tificadores, cada um, com vencime '1tos anuais de . ....... . 
Fotóg rafo chefe, com v r. nciment0 anual de . .. .. . ... . . . . . .... .. . 
Fotóa rc:fo de 1." classe, cj vcncin~ ento anual de . .... . . ........ .. 
Fotógrafo de 2." ~ . . ..... ... .... . . 
.Ajudante de fotógrafo, . . . ..... _ .. . ... . 
4 arquivadores, cada um com » :o , •••••••••• _. 
2 censores, cada um, com ,. , " . . . . . . . . . . . . . . . 
Operador de 1.a classe, coL. . . ....... .... . 
Operador de 2." classe, , , ... ..... . 
2 ajudantes de op eradores, cad3 um com venci mento anual de 
Porteiro, com o vencimento anual de . . . . . . . . . . .......... . .... . 
30 pmti cántes, cada um c/ v ncim e:üo anual de ....... .. ... ... . 
7 continuas » ,. " ••..•••..••.•• •• 
10 serventes " " ,. " •.•••• ... ... .... 

8:160$000 
6:240$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:000$000 

12:000$000 
9:840$000 
8:160$000 
6:240$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:000$000 

24:000$000 
6:390$000 

18:000$000 

5:400$(){){) 
12:C00$000 
9:840 ·OOU 
8:160$000 
6:240$000 
4:800$000 
4:500$000 

12:000$000 
5:190$000 
3:600$ Oíl 
8:640$000 
6:480$000 
4:320$ti()O 
3:600$000 
3:000$000 
8:400$000 
7:200$000 
4:800$000 
3:l 00 Oi.JO 
4:200$000 
3:000$000 
3:240$000 
2:640$000 

Parágrafo único. O Secretárío do Interior, sob proposta do Chefe 
de Polícia ou dos diretores, poder<\ modificar a distribuição do pessoal 
constante deste artigo. 

Art. 33. Ficam expressamente proíbidas quaisquer gratificações 
permanentes a funcionários, sem que constem do orçamento as respec~ 
tivas vêrbas. 

Art. 34. As primeiras nomeações e promoções de funcionários 
serão de livre at ribulçáo do Govêrno do Estado. 

Art. :?5. Este decreto entrará em vigor na data de sua publica~ 
ção e será oportunamente regulamentado. 

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio da Liberdade, ..... de abril de 1933. 
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Exposição do Sr. Secretário da Agricultura 
Belo~Horizonte, 16 de abril de 1934. 
Excelentissimo Senhor Interventor Federal no Estado de Minas~ 

Gerais. Tenho a honra de remeter a Vossa Excelência o projeto de 
orçamento da Secretaria da Agricultura, Viação e Obras Públicas do 
Estado de Minas-Gerais, para o exercício de 1934. 

Presidiu à elaboração dê~sc documento a preocupação maXIma 
de, seguindo o pensamento de Voss:1 Excelência, conseguir um orça-
mento real e honesto, com o qual se evitasse, por exemplo, o paga~ 
mento de pessoal com verba de material, o pagamento do pessoal de 
uma secção com verba de oa tra secção, e, muito principalmente, a 
abertura de créditos especiais às diversas verb_as, por deficiência de 
dotação das mesmas. 

PESSOAL 

Estabelecida a orientação geral de Vossa Excelência, de que seria 
condenável, em um momento de aperturas e dificuldades, dispensar 
funcionários que vêm prestando ao Estado, com dedicação, os seus 
serviços, esta Secretaria não entrou no estudo da possibilidade de re~ 
dução do seu quadro de pessoal, que permanece o mesmo do orça~ 
mento anterior. Convém, no entanto, observar que para aqui foram 
transferidos todos os serviços de construção de predios escolares, ca~ 
deias, foruns e hospitais, que eram distribuídos por outras Secretarias, 
bem como seis patronatos da Secretaria do Interior . 

Todos êsses serviços demandariam o estabelecimento de in speto~ 
rias para o seu expediente; entretanto, foram apenas transferidos, para 
êsse fim, da Secretaria da Educação, um engenheiro~inspetor, um en~ 
genheiro~auxiliar, um segundo-oficial e um dactilógrafo, e da Secretaria 
d:> Interior, para a fiscalização da construção da Penitenciária Agrícola 
de Neves, um engenheiro e um auxiliar. 

Organizou~se, entretanto, a Inspetoria do Ensino Agrícola, a Inspe~ 
toria de Foruns e Cadeias e a Inspetoria de Prédios Escolares, sendo 
apenas criado o lugar de Inspetor àe Ensino Agrícola, 1-A-1-
15:600$000-por se tratar de um cargo especializado, em que não po~ 
deria ser aproveitado outro funcionário, e o de chefe da secção corres~ 
pondente. 

Conclue-se, pois, que, em relação aos serviços que teremos de rea~ 
lizar no presente exercício, houve de fato grande economia e maior 
rendimento do pessoal. 

EDIFICIOS 

Dentro do mais rígido critério de economia, procurou a Secretaria 
da Agricultura reduzir ao mínimo as verbas destinadas a construções. 
Cumpre, porém, observar que a conservação dos edificios do Estado 
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não pode ab olutamente ser descuidada, pois disso resultaria economia 
negativa, isto é, maiores despesas futuras para os cofres públicos. 

Como v.erificará Vossa Excelência em listas anexas, muitos são os 
foruns, cade~as e edifícios escolares que exigem reparos imediatos; inú-
meros outros os exigirão, naturalmente, no correr do exercício. As 
verbas pedidas se limitam, portanto, ao estritamente necessário para a 
simples conservação dêsses imóveis. 

Quanto ás estradas de rodagem, pontes, etc., de sua falta de con-
serva decorrerá, além do prejuízo direto para a economia do Estado, 
expresso em vultosos concertos e reconstruções, o prejuízo ind1reto ad-
vindo aos particulares com a dificuldade de transporte e a danificação 
dos seus veículos. 

FOMENTO DA PRODUÇÃO 
Procurou esta Secretaria restringir o mais possível a atividade que 

lhe é própria. Preci o é ponderar, porém, que, sendo de depressão 
econômica a atual situação do Estado e competindo à Agricultura in-
centivar a produção, maior deverá ser agora o seu esfôrço e mais efi-
cazes as medidas que precisa pôr em prática, afim de dar expansão e 
desenvolvimento à economia mineira. Semelhantes medidas exigem 
despesas; mas as despesas resultantes de uma boa e honesta aplica-
ção dos dinheiros públicos são em pouco tempo compensadas pelos 
benefícios que deixam. 

Tais medidas são:-
a) a intensificação da nossa agricultura, já ensinando-se aos fa-

zendeiros os novos processos de cultura da terra, de modo que au-
mente o rendimento e qualidade dos produtos agrícolas, já fornecendo-
lhes sementes e mudas para melhoria da lavoura e estandardização dos 
produtos; · 

b) o melhoramento da nossa pecuária, estabelendo-se estações de 
monta para facilitar a utilização e a aquisição de reprodutores; 

c) a incentivação da produção agrícola, pecuária e industrial, com 
a organização de feiras na Capital e em diversas regiões do Estado, 
especializadas estas feiras de acôrdo com a natureza da atividade de 
cada uma das regiões; · 

d) a construção de estradas de rodagem que permitam fácil es-
coamento das produções, porque nada adianta a produção sem o trans-
porte. 

Não se diga que essas medidas são proteláveis. E' justamente 
em período de depressão econômica, quando todos se ressentem de uma 
certa dose de desânimo, que se faz necessária a ação intensiva e ur-
gente dos Govêrnos no sentit.:o de infundir confiança, sustar a depres-
são e possibilitar o ressurgimento. O que é preciso é que essas medi-
das tenham por alvo, exclusivamente, o interêsse econômico do Esta-
do, jamais se subordinando aos interêsses condenáveis da política re-
gional, e que sejam promovidas dentro da mais rigorosa economia. O 
único meio legítimo de combater a queda da arrecadação é fomentar o 
desenvolvimento das fontes de receita. As soluções simplistas, que 
consistem, de um lado, em aumentar impostos, e, de outro, em cortar 
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despe-;as, só pod~r"io cond·JZir a u-n1. depressão mais ráo'da . Não se 
encontram no atu<il orç't'11 ~'1t'1 verb1.'> em que Pssac; medidas se po -
sam enquadrar com a desejavel amoli tud~. devido à situação financeira; 
do Estado. · 
. . . Foram estab.elecidas as verbas abaix~. nue apenas permitirão dar 
Im-::•o a u-na or t ~•hç'lo geral n:t solu-;:ã') do'> pro~ e'11:t'> afe 'os à Se-
c:etaria da .Ag;ricu' 'un, os q·nis, CO'Tl a melhoria da s:tJação, pode· 
rao em m::uores linhas ser atac1d'J <>:-

VERBA 2-B-2-250:C00$000-p"'.ra o fomento da pe~uária, cons· 
tant~ do estabelecimento d~ e•t1ç)es d~ m')nta e:n vá rias zonas do 
Estado e da asshtência e ensino aos fazenl~iro.s p~ua resolvei' o pro-
blema das forragens. 

VERBA 2_:.B-3-380:000$000- para o fom ento da agricultura, 
~'"Om o estabele :tm~n+o de novos campos de sementes e o ensino vo-
lante dos novos processos d~ cultura. 

VERBA 2- B- -t- ?00:000 000 2 - B- 5 - 200:000$000- 2 • B-6-
50:000$000 e 2-B-7-50:000$000. Des :in?m-se à aquisirão de reprodt:· 
tores, ~ementes, rráquinas ag-rícolas e inseticidas. Essas verbas em 
nada in.fluem, de fato, na despesa, visto como tais aqui~ i ~ões serão 
transfendas, por venda, aos fc.tZendeiros, de onde o aparecimento das 
r~spectivas lwrcelas na receita. Essas verbas correspondem às neces· 
s1dades dos 1tens a e b da presente exposiçã') . 

,VERBA 5-~-4-300:000$000- para a construção e as adaptações 
destmadas à Fe1ra permanente e periódica da Capital. Corresponde ás 
necessidades do item c. 

Quanto ao item d, correspondente a construções de estradas de ro-
~.agem, di-;;porá esta Secretaria da renda do «Fundo Rodov!ário•, que, 
Ja aprovado pelo Conselho Consultivo, es á aproximadamente calcula-
d~ em 2.000:000$"00 para o segundo semestre do corrente ano, e que 
nao consta do presente orr.amento por se tratar de um fundo especia-
lizado. · 

Conclusão 

Séo estas, pois, as únicas medidas que, dentro da necess:dade pre-
m~nte de economi >:ar, a Secre ta. ia julgou indispensável tomar, deter-
mmando as verbas indispensáveis para que o Estado possa, vivificando 
suas fôrças econômicas, reagir contra a depressão que nos assoberba. 

Concluindo, e tendo em vi<:ta que todos os problemas administrati-
vos devem ser dí5cutidos e esclarecijos à luz ào mais amplo debate, 
peço a Vossa Excelência transmitir ao egrégio Conselho Consultivo que 
esta Secretaria estará ao inteiro dispôr dos Senhores Conselheiros para 
fornecer-lhes todos os esclarecimentos e dados que julguem necessários 
ao estudo do orçamento, cujo projeto vai Junto. 

Aproveito o en~ejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos 
do meu elevado aprêço e mui distinta considera\ ão.-Ismel P inheiro 
da Silva, Secretaria da Agricultura. 
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Secretaria da Agricultura 
VERBA 1 

DIRETORIA GERAL 
A-Pessoal 

l-Pessoal efetivo: 
Secretário de Estado. .. . . • . 
Representação do Secretário 
Diretor-Geral. . ....... .. . .. . 
Consultor J urídico . .. .... . . . 
Chefe do Gabinete ... .. .... . 
6 Superintendentes, a .. .... . 

18:000$000 . . . . .... .... . . . 
Arquiteto-chefe .... ... .... . 
8 Inspetores, a 15:600$01JO .. . 
1 Engenhei ro-inspetor .. ... . . 
Intendente. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diretor da Estação Experi-

mental . .. . . .. ....... . 
3 Engenheiros-chefes d e Ser-

viços do Departamento de 
Viaçao, a 15:600$000 ..... . 

Técnico de Entomologia e 
Fitopatologia ... . ....... .. 

Idem de Citri cultura . .... .. . 
Chefe técnico do Departa-

mento de Obras Públicas 
Geólogo-chefe . . ....... ... . . 
Meteorogista-chefe . . . . .... . 
Chefe técnico contabilista . . . 
Engenheiro calculista . .. , .. . 
2 En genhei ros chefes de Ser-

viços do De par ta men to 
Geográfico e Geológico, a 
14:400$000 .. ..... .. ... .. . . 

15 chefes de Secçao, a . . . . . . . 
12:000$000 ... ....... .. . . . . 

9 Engenheiros de 1. a classe, 
a 12:000$000.. .. .. .. .. .. . 

Engenheiro da Inspetoria de 
Eletricidade . ..... ... .... .. . 
Cartóarafo-chefe .. . . .. . .. . . . 

2 Geólogos auxiliares, a .. . . . 
12:000$000 . . . . .. ......... . 

2 Chefes de turmas de limi· 
tes, a 12:000$000 .. .. ...... . 

2 Chefes de turmas de terras, 
devo lutas a 12 :000$000 ... . 

1 arquiteto-auxiliar . . . . .. ... . 
Assistente de meteorologia. 
Dentista dos Institutos e 

Aprendizados Agrícolas .. . 
1 Engenheiro auxiliar .... . .. . 
2 Trianguladores, a 12:0005000 
1 Engenheiro da Inspetoria 

de Serviços Urbanosr ..... 
Técnico de Sementes e Mu-

das . ...................... . 

36:000$000 
12:000 ~000 
24:000$000 
24:000 000 
18:000$000 

108:000$000 
18:000$000 (4) 

124:800$000 (I) 
15:600$000 (37) 
15:600$000 

15:600$000 

46:800$000 

15:600$000 
15:600$000 

15:600$0()() 
14:400$000 
14:400$()()(} 
14:400$000 
14:400$000 

28:800$000 

180:000$000 (2) 

10 :OOOSOOO 

12:000$000 (3) 
12:000$000 

24:000$000 

24:00::>$000 

24:000SCOO 
12:000$000 (37) 
12:000$000 

12:000$000 (5) 
12:000$000 (37) 
24:000$000 

12:000SOOO (6) 

10:800$000 

ESTADO DE MINAS -GERAIS 

Tesoureiro ........ .. ....... . 
13 Primeiros Oficiais, a ....... . 

9:840$000 ... ... . ....•••••• 
Diarista ...... ... .......... . 
Guarda-livros da Intendência 

Ene:~s;~~- -~~~~~r·e·~~~~-. -~~ 
14 Engenheiros de 2.a classe, a 

9:600$000 . - ••• . . ........ ... . 
3 Cartógrafos, a 9:600$000 . . . . 

14 Topógrafos, a 9:600$000 ... . 
Meteorologista auxiliar .... . . 

11 Engenheiros de 3. a ela se, 
a 8:400$000.. • .. • .. ..... .. 

Arquivista. . . . . .......... . . 
Técnico de silvicultura .... . 
Idem de plantas sacariferas, 

oleaginosas e textis .. 
3 Apuradores de 1.a classe, 

a 8:400$000 • • • • • . . . . . . . . • 
Desenhista de 1.a classe ... . 
12 "egundos Oficiais, a .. . .. . 

8:160$000 ...... . . . . ..... .. 
AuxiUar contabilista ..... . . . 
Almoxarife .... . ..... . •••• • = 
Colaborador ................ . 
Fiscal de Postos Meteoroló-

gicos . ................. . . 
Mestre de Obras. . . . . . . ... . 
6 Denhenistas de 2 . a classe, 

a 7:200$000 ............. .. 
Calculista . . . .......... ... . 
5 Pagadores, a 7:200$000 .•• . 
Técnico de Apicultura e Cu-
nicultura .... . ............. . 
Idem de avicultura .. . . ... . . 
Fiscal de Colônias . . ....... . 
Organizador e Zelador da 

Exposiçao Permanente .... 
De-;pachante da Intendência 
12 Amanuenses, a 6:240$000 
Auxiliar da Fiscalizaçao da 

Inspetoria de Eletricidade. 
2 Correntistas, a 6:000$000 . . 

1 Desenhista auxiliar calculista 
Encarregado do material de 

engenharia ••••.•. .. •••• • . 
1 Engenheiro Fiscal ...... . . . 

16 Agrimensores, a 6:000$000 .. 
8 Condutores de Obras, a ... 

6:000$000 . . . • • • • • • . . . . . . • 
7 Apuradores de 2.a classe, a 

6:000$000 .••••• . .... . .. ... 
1 Escriturário. . . . . . . . . . . . . .. 
Fiel de Intendência. . . . . . . . 
Armazenista da Intendência: 
Encarregado da ferraria .... . 

2 chauffeurs, a 5:400$000 .... . 
8 Condutores itinerantes, a .. 

5:811 $()()() •••••••••• • •••••• 

12:000$000 (7) 

127:920$000 (37) 
9:840$000 
9:840$000 

9:600$000 

134:400$000 
28:800$000 

134:400$000 
9:600$000 

92:400$000 
8:400$000 
8:400$000 

8:400$000 

25:200$000 
8:190$000 

97:920$000 
7:800$000 (8) 
7:800$000 
7:800$000 

7:800$00() 
7:440$000 

43:200$000 
7:200$000 

36:000$000 (9) 

7:200$000 
7:200$000 
7:200$000 

7:200$000 
7:200$()00 (1 O) 

74:880$000 

6:000$000 (3) 
12:000$000 
6:000$000 

6:000$000 
6:000$000 (37) 

96:000$000 

48:000$000 

42:000$000 
6:000$000 
5:400$000 
5:400$000 
5:400$000 

10:800$000 

46:488$000 (37) 
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Me.,tre de Culturas . ... . .. . 
Auxi:iar de arrrnzenhta ... . 
Aju 'h ., te do Consultor Jurí-

di ::o ...... ..... .. . 
1 Dact:l :)grafo ... .. . ... . 
Técnico rle s ~ ri cicultura - .. 
Escriturário d~ Departa m en-
to de Agricu'tura . . . ... . . . . 
Bibliotecârio ..... . ... .. .. 

13 auxi 'i'lres de 1.8 classe, a 
4:f00'$003 ................ . 

Carpinte ro . ... .. ......... .. 
Encarrf'g'ldo da carpitaria . . 

4 Cantnn oiros chefes, a .... . 
4:200$ 0) ....... .. ....... . 

10 aux ili'lrP<; de 2. 8 cl aSSe, a . 
4 ·~ 00S000 . .. . . . ....... . 

Po•tf i ro da Secretaria ... . . . 
Cha·lffeur . .. . 
Porteiro do Gabinete . - . . . . 

20 Auxil i" r"'" de 3.8 c!asse, a. 
3:f o soao . . . . ... . ... . 

Expeditor de merc'!rlf)rias .. . 
6 conhnuos, a 3:240$0:0 ... . 
Técnico de fumo . . . ... . 
Guarda da Exposiç1o Per-

ma'lente.. .. .. . .... 
18Serventes. a 2 640So: o 

ServPnte-porteiro da Inten-
dência ... . . . .. .. . ........ . 

Griltificação adicional de . .. . 
1 0., f 0 ao Chefe técnico do 
D<>partamento de Obras Pú-
blicas, a um En!;E'nheiro 
de 1.8 classe, a um Mestre 
de culturas e a:> Porteiro 
da Secretari a . ........... . 

2. Pessoal c:>.r?fratado 
1 Sec retário particular ... .. 
Técnico de viticultura e vi-

nicultura .. . - . ........ . 
Idem de z:>otecni::t . .. . .. . . . 
Engenheiro auxi'iar da Ins-

nutoria de Serviços Ur-
b nos . .. . .............. . 

Técnico de café e cereais ... 
Idem de laticínios. . . . . . . . . · 

6 Vete riná ·bs, a 8:4CO$r 00 ... . 
Técnico de fruticultura . .... . 
Idem de forragens e alimen-

tacão . .................... . 
Awô•o mo d e Colônias .. . . 
Fiscal do contrato da ~ocie

dade Mineira de Sericicul-
tura . .... .. ....... .. . ... . 

6 Auxil inrf's de veterinário, a 
4:80)3000 . .... . .. .... . 

Auxiliar de escrita do Deçar-
tamento de Agricultura ..• 

5: 161) ~ 00) 

4:920 o )J (10) 

4:f0')'''0 ~0 (11) 
4:f00$ }'}) (37) 
4:EO )5 .JO J 

4:800-0l-3 
4:80 $0.)0 

62:101$rYO (12) 
4 fOO ':.OOO 
4:500-SvOO 

16:EOGS' OO 

42 000 I(} ')O 
4 LO $')10 
4:~ ()() 0) I (13) 
3:720.SLOO 

72 010:5010 (14) 
3:l0)5()1)) 

19:4LO'; 0') 
3.0)0$)()0 

3.00 s ·oo 
47:5~0.5000 

2:640$000 

2. 664:714$000 

12.00 $000 (15) 

36:00-$010 
12:000!0JO 

9:6'lf' $000 (6) 
8:4CO ~OOO 
8:4(0 o o 

50:4C 0 5lQ) 
7:200~LOJ 

7:700~000 
7:200}0)() 

6.0 ' 0$000 

28:E00 ;,00) 

3.(0)~00) 

. ! 

EST AOO DE MTN AS-<;El\AIS 

45 Praticantes, a 3:00Jt OOO - • 
Chauffeur da Intendência (ca-

minhão) . .. ..... .. . .. .... . 
2 Cabineiros, a 1:800 (){Y.). • 
1 Cabineiro, a 120$~ 00 mensais. 

Auxiliar do técnico de fumo 
Encarregado do centro tele-

fônico .. .. ..•••........... 
3-Ptssoal dos Gabinetes: 
Para gratiricaçao ao pessoal 

dos Gabinetes, de acõrdo 
com a distribu!çilo que o 
Secretário determinar ..... 

4-Diárias: 
Diárias aos funcionários da 

Secretaria, quando em via-
gem de serviço . ..• ...••. 

5--Subst 'tu;çlJes: 
Gratificaçao aus substitutos, 

quando os substituídos na-
da perdem ........ ....... . 

B - 1\laterial 

l-Despesas de condução dos 
funcionários em serviço pú-
b:ico ........ .. ...... . . . 

2-Aquisição de material de ex-
pediente para a Secretaria 

3-Aquisição de material de ex-
pediente para os serviços 
técnicos . . ...... ... .. .. . 

4-Iluminaçao, telefones e ele-
vadores ... .. ............. . 

5-Despesas de pronto paga-
mento a cargo da Portaria 

6-Enceramento e limpesa do 
edifício da Secrttaria . . . 

7-Auxilio ao pe soai subalterno, 
para aquisiç~o de unifor-
mes ...... . .. . ..... . . . 

8-Custeio de correspondência 
oficial dos funcionários ex-
ternos ...... .. ........... . 

9-Aluguel de escritórios para 
os servi :;os externos ...... . 

lO-Eventuais .. . . .. . . .. ....... . 
ti-Exercício> findos . ...... . . .. . 
12-Passes e transportes ........ . 
13-Serviço de J')ropaganda. . . . . 
14-Despesas de pronto paga-

mento da Intend~ncia, in-
clusive custeio de cami-
nh1o . ............. . . . . . .. . 

15-Publicaçoes e encomendas na 
Imprensa Olicial . . . . . . . . 

135:0)(}$000 (16) 

3:0')1~0')1 
3:l 0):000 
1:440 . 000 (17) 
1:800$0<.:0 

1 :8CO~O O (18) 343:440$000 

30:0C0$0DO (19) 

20:(00$(0) 

15.00Jl00) 

20.000$(00 

36:003$000 

2:(00$000 

7:500$0(0 

3:000$0CO 

21:600~00) 
50:000~oro (ZO) 
15:000~000 
50:003 OJO 
30.00)$UOO 

6:000tOOO 

20.00)~030 

tm.oJ0$000 (19) 

20:COO$COJ 

~ooooos· oo (21) 5t6:1 0J$coo 
3.67 ~:2!:14$000 -
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VERBA 2 
DEPARTAMENTO DE AGRICUL-

TURA E PECUÁRIA 
A - Pessoal 
1-P ssoal efetivo: 

CAMPOS E SEMENTES : 
Diretor do Campo de Semen-

tes de Nova-Badem .. . ... . 
Idem de Carmo da Mata . .. . 
Idem de Patos . . . . .. . . . . .. . 
Idem de Maria da Fé ... . ... . 
Idem de São-Francisco . 

Jardim Botânico : 
Diretor .... .............. . 

Se rviço Florestal: 
9 Fiscais de matas .. . . ... .. . .. 
6 Guardas Florestais . .. ...... . 

INSTITUTOS AGRICOLAS: 
c joão-Pinheiro • 

Diretor ..... .... ....... .. 
Ecônomo . ..... . . . . . 
Médico . ... . .. . ·· ... . . 
Mestre de culturas ... ... . .. . 

2 Auxiliares de mestre de cul-
turas, a 2 :400$000... .. .. .. 

P rofessor de desenho ...... . 
Idem de música ... . ... . ... . 
Idem de trabalhos manuais .. 
Professor primário •••.• ..... 
Adicionais de 10 ° I 0 ao m~s-

mo ....... · ... .. · · .... · 
-1 Professoras adjuntas, a . . .. - . 

3 :340$000 ............ . 
7 Chefes .de Pavilhão, a . ..... . 

3:600:j000 . . .. . • .. . .. . .. 
Guarda ... . . . . . . .. . ...... . . . 
Escriturário. . . . . . . . • . ..... . 
Aux iliar de escrita . ........ . 
AdLionais de 10 ° I 0 a um 

chefe de pavilhão . . .... . . . 
«Barão de Camargos» 

Diretor . . .. . .... . --
Profess0 ra primária . . . . . . . . 

cCarlos-Prates• 
Diretor . .. ............ -... . 

«Bueno-Brandão» 
Diretor . . ..• . . .. .. ..... •.•• ·· 

" Fazenda Modêlo Game-

Administrador . . . . · - · ....... 
Adicionais de 10 °10 ao mes-

mo .... .. .. . . . . ..... .. . . . . 
POSTOS DE MONTA : 
De Cambuquira: 

Encarregado . .•.. . ...... - - · · 

8:400$000 
8:400:"000 
8:400$000 
8:400$000 (22) 
8:400$000 (22) 

8:400$000 

54:000$000 (23) 
21 :600$000 (23) 

9:000$000 
8:400$000 (24) 
4:200$000 (25) 
5:160$000 

4:800$000 
2:400$000 
2:400$000 
5:160$000 
4:200$000 

420$000 

13:360$000 

25:200$000 (21) 
2:400$000 
3:600$000 
2:000$000 

360$000 

7:200$000 
3:600$000 

7:200$000 

7:200$000 (27) 

6:000$000 

600$030 

8:400$000 (28) 

DE LEOPOLDINA: 
Encarregado ..............•• 

Aprendizados Agricolas: 
«José-Gonçalves" 

Diretor ... .....•. . ...... .. . 
<Borges-Sampaio • 

Diretor ......... . ....... .... . 
Escolas Agricolas: 
«Escola de Horticul tura 
de ltaj ubá· 

Diretor . ... . ... ... .. ... . 
«Adelaide de And rada• 

Diretor . . . . . . . . . ... . 
Ecônorno . . . . .. .. . . . .. . . . . . 
Médico . . . .. ... . .. ..... .. . . 

2 professores prim ári os, a ... . 
3:600$000 . ...... .. .... . 

1 adjunta... . . .. .... . .... . 
Mestre de culturas..... . . .. 

3 chefe!" de Pavilhào . . . ... .. . . 
2 Guardé':s a 2 :000$000 .. .... . . . 
2 Mestres de oficinas a. . . ... . 

3:000$000 .. .... . .. . .. .... . . 
«Padre -Sacramento• 

Diretor .... . . .. ............ . 
Ecônomo.. ... . . • ..... . . .. 
Médico ....... .. ..... . . 

3 Chefes de Pavilhao .. . .. . ... . 
2 Professores !Jrim:irios .. . .. . . 
2 Adjuntas .... .. . • . . .. ... . .. . 

Mestre de cultura . . . . . . . . . 
2 Mestres de oficina!> . . . •.. • •.. 
2 Guardas. .... . . . ....... . .. . 

2 - Pessoal contratado: 
Mestre de culturas da Esco-

la Profissicnal Delfim-Mo-
reira . .. .... .... .. . . ..... . . . 
Campos de sementes: 

Escriturário de Nova-Baden . . 
Idem, de Carmo da Mata . .. . 

Jardim Botânico: 
Auxiliar do Diretor ... . . .. . . 

Postos de Monta: 
Escriturário de Cambuquira. 
Idem, de Leopoldina ....... . 
Fazenda de Criaçao de Abae-

té: 
Encarregado .. .... ... . . . . .. . 
Horto Florestal de Catagua-

zes: 
Encarregado ..... . •....... . . 
Institutos Agricolas : 

«João-Pinheiro• 
Mestres de oficinas ......•.. 
Contra-mestr e .............. . 

7:200$000 (28) 

7:200$000 (27) 

7:200$000 (27) 

9:COJ$0UO 

7:200$000 
5:760 oao 
3:toa coo (27) 

7:200iOOO 
3:000$000 
4:20(,$000 
9:000$000 
4:000$000 

(27) 
6:000$000 

7:200$0001 5:760$000 
3:600$000 
~1 :00;)$000 

7:200.~ 000:1 (27) 6:00030JO 
4:200$000 
6:000.:000 
4:000~000 392:780$0' o 

4:320$000 

4:320$000 
4:320$000 

4:320$000 

4:320500() 
4:320$000 

4:800$()()0 

4:800$()()0 

17:250$000 
1:800$000 
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Professor de Cultura Física .. 
Orientadora ....... .. . .. .... . 
Empredados internos .. . . . • . 

cBarao de Camargos» 
Mestre de culturas •..• ..... 
Chefe de Pavilhão . .. ••••••. 
Médico ............... . 
Escriturário . . . . . . . . . . . ...• 
Pro essora adjunta .......... . 
Guarda . ... . ... ... . . .. .. . . 
Empreg-ados internos ... .... . 

«Carlos Prates• 
Chefe de Pavi lhão, . ........ . 
Mestre de culturas . ... . .. . .. . 

3 Mestres de oficinas . .. ...... . 
Professor primáiio .......... . 
Adjunta...... . .. ...... . 
Empregados internos ...... .. 

«Bueno · Brandão» 
Chefe de Pavilhão ..•••.•.••. 
Médico . ..... . .... •....... . 
Escriturário .. ...... ......... . 
Professor primário .... .. . ... . 
Adj Jnta .... . ........ . ... . .. . 
Mestre de culturas ..••. . ... 
Professor de desenho . . ..... . 
Idem, de músi ca .... 
Idem, de trabalhos manuais . 

2 ME-stres de oficinas .....•.. . 
Guarda ........ . . . ...... . . . . . 
Empegedos internos ...... . 
Aprcnàizcdns Agr:colas : ' 

«José · Gon çalves 
Chefe de Pavilhao . ..... . .. . . 
Profeswr Primário ........ . . 
Adjunta.... . ........... . 
Mestres de culturas .. .... .. . 
Empre1;ados internos . . . . .. . . 

«Borges-Sampaio~ 

Me!;tres de cultura'> ........ . 
cEscola de Horticultura deIta-

jubá• 
Chefe de Pavilhão . .. .. ..... . 

3 Guardas ................... . 
Médico . ..... .. .. . ....... . 

2 Professores primários ...... . 
3 Adjuntas...... .. ...... .. 

Mestre de culturr.s .. .... . .. . 
Professor de desenho ...... . 
Idem, de música ........... . 
Idem, de trabalhos munuais .. 
Empregados internos ...•••.. 
Escales Agrícolas: 

cAdelaide de Andrada» 
Em pregados internos ....... . 
Adjunta de professor primá-

rio ....................... · ~· 

1:800$0' 0 
H00$0· O 

2o:200~COO (26) 

420C$COO 
3:000$01'0 
3:6CO ~OCO 
2 400~ 000 (28-A) 
3 00 $00) 
2 0)0 ~ 0 o 

21.0 .JO OOJ 

3.0 . 0!()1)() 
4:t::>oSO .JO 
9:( 00 ~ ~ 00 
3·f:x> 000 
30)0 OOJ 
6.000$JOJ 

3010~0"0 
3:1 OO~OJO 
2 ~oo:s O'J 
3 :( ()I) ) Ü)Ü 
3.CO) · 00') 
4:2. 0$00Q , {27) 
2:<.00 010 ' 
2 ( 00$000 
3.00) OJO 
6:1 11 :Q$1)~ 0 
2:000 000 
4:LOU$000 

3:000$0001 3:600$0 o (27) 
3:00 t$1:00 
4:200$000 
4:000$0CO (27) 

4:20~$000 (27) 

3:R00$0CO 
7:2 )0$000 
4·2 J0$00 
8:400$000 
10:C21~c O 

5:11 oso::n (27) 
2··W)!000 
2.40)$00) 
5:lé0$00 ) 
7:0C0.$00u 

5:8EO!OOO (27 

3.000$00) {27) . . 

c Padre- Secramento .. 
Empregados internos .....•.. 
Fazenda Mudêlo da Oame-

leira: 
Chefe de Pavilhão . . . . .... . 
Mestre de culturas •.••••.... 
Enca~·egádo do campo ex-

penmental. ••.•....... ... 
Professores . ... . .. . ........ . 
Escriturário ...... . ....... . .. . 
Emp .egados ir:tcrnos e cama-

radas ................... . . 
cFazenda-Diniz» 

Encarregado ......... . .. .... : 

B - 1\Ia tcrlal 
1 Custeio da Est. Experimental 

de Agricultura . . . . . . . . . 
2 Fomento da pecuária. . . .. . . 
3- Fomento agiÍcola .... . . . ·- .. 
4 -Aquisição de reprodutores .. 
5- Idem, C:e máquinas agrico-

las . . ..... . ......... . 
6-Idem, de inset'cidas ...... . . 
7-Idem, de sementes e m u· 

das . . . .. .. . . ... .... . . 
8-Campo de Sementes de 

Nova-Badem.. . .. . .. .... .. 
9-Idem, de Carmo da Mata . . . 

10 - Idem, de Pat :>s . . . . . . . ... . 
11-Idem, de Maria da F ~ . . . . . . 
12-Idem, de S. Francisco ... . .. . 
13-Idem, de Rio-Branco .. ... . 
14-Jaraim Bctãn ico 
15-Posto de Monta de Ca~b~-

quira ..... . .............. .. 
16-ldem . de Leor-ol1ina . .... .• 
17-Hortr, de Catag u :~.zes . ... .. 
18-Camp:> de Fumo de Ubá .. . 
19-Sen:l :;o Florestal . .... ... . . . 
20-A':imentaçao, vestuário, selá-

no, peci.tlio e outras des-
pesas de custeio do Insti· 
tu to cjoão-Pinheiro" . . .... .. 

21- Idem, irtPrn, do Instituto cBa-
rao de Camargos,.. . . . . . . . 

22-Idem, idem, do Instituto cCar-
bs Prates» .. ......... .. .. . 

23-Idem, idem, do Instituto 
cBueno-Brandao .......... . 

24-ldem, idem, do Aprendizado 
«José-Gonçalves ..... . 

25- d em, idem, da Escola de 
~ H0rticultura de Itajubá . ... 

2o-liem, idem, da Escola »Ade· 
laide de Andrada» ....... . 

27-Idem, idem, da Escola cPa-
dre-Sacramento» •.••••.... 

5:8~0SO:>O (27) 

3:f00S()(}') 
4::320500) 

3 .t00'J)(}') 
14:5! o Q)) 

H 00:$00 J 

~ 2 .f 20l()(Y.) 

3.011)~00) 337 :690$000 

1EO 001$000 
2-o OO:lSOJ, 
3f O (} OSO()J 
20) OO'Jl (})() 

.20000)$0"0 
W OJJ$0oJO 

EO.O: 0:000 

45 00 SQOO 
45: Uu$ 000 
2 .:OJO ·oo" 
45:COO$ 00 
24:ll( 0$()(YJ 
22:0 OfOLO 
50.0J0$0JO 

24 0) '~011 
24:0 osoro 
12:0')0$() o 

2:00) ii 00 
12:01Jv$()()() 

205:00::>SOOO 

100:000$0CO (29) 

40:000$006 

40:' ( 0$000 

40:0C0$000 

120:000$00:> 

50:0:)()$000 

50:0C0$0CO 

4o3 
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28- Fazanda Modêlo da Game-
leira .............. .. ..... . 

29-lnstituto Biológico ......... . 
30-Serviço de Caça e P.esca . .. . 
31-Subvençào ao Serviço Anti-

ondico ... . ........ . .... . . . 
32- Subvençào ao Serviço do Al-

godão .. ... .. . .... .. . . . . .. . 
33- Idem, à Escola Profissional 

Delfim-Moreira .... . ...... . 
34- ldem, à Escola Agrícola de 

Lavras . .. ...... . . . ..... . .. . 
35-ldem, às Escolas «D. Bosco• 

de Cachoeira do Campo . . . 
36- ldem, á Escola Superior de 

Agronomia e Veterinária de 
Belo-Horizonte . . . . ..... . .. . 

37- Pa ra confecção de caixas des-
tinadas ao Serviço Anti-
ofidico . . .. .. •......••.... . 

VERBA 3 
DEPARTAMENTO DO TRABA-

LHO INDUSTRIA E COMÉRCIO 
lA-Pessoal 

l-Pessoal efetivo: 
Encrenheiro das estâncias hí-

clro minerais ..... . . -. .. . .. 
Idem do Serviço de Minas .. 
Administrador dn Colônia 

· David Cnmpista» . ...... . . 
Idem •Francisco Sá• ... . . . .• 
Idem «Padre José Bento ... . 
Idem «Raul-Soares• . . . . . . . . 
Idem •Vaz de Mello• ..... . 

2-Pessoal contratado: 
E• fiscais de Minas, sendo um 

a 5:190$000 e 4 a 3:600$000 
Mestres de culturas das colô-

nias «Francisco Sá• , «Padre 
José Bento• e ·Raul-Soa-
res•, a 4:320$000 ......... . 

Gratificação aos zeladores 
das colônias «Alvaro da 
Silveira• , cBrucutú• , cMu-
curí • e Vargem-Grande», a 
2:760$000 .. - . . . ......... . 

Gratificação ao Prefeito de 
Caxambú. .. . . ....... . 

Idem ao de Cambuquira ... . 
Idem ao de Lambari ...... . 
Idem ao de Sao-Lourenço .. 
Idem ao de Ara xá ....... .. . 
Idem ao de Poços de Caldas 
Pessoal contratado e diarista 

100:000$000 (30) 
200:000$000 (31) 

50:000$000 

36:000$000 

150:000$090 

10:000$000 

10:000$000 

10:000$000 

10:000$000 

5:000$000 2. 831:000$000 

3.561:470$000 

15:6005000 
14:400$000 (32) 

5:160$000 
5:160$000 
5:160$000 
5:160$000 
5:160$000 55:800$000 

19:590$000 

12:960$000 

11:040$000 

13:800$000 
12:200$000 
12:200$000 
12:200$000 
12:000$000 
9:600$000 

ESTADO DE MINAS - GEilAIS 

170:000$000 (33) 
das Termas «Antonio Car-
los• , em Poços de Caldas 

Idem, idem, do Balneário 
do Barreiro, em Araxá .... 36:000S000 321:590$000 

B- Material 

l-Aquisição de materiais para 
as termas «Antonio Car-
los•, em Poços de Caldas 

2-Expediente e propaganda 
da mesma estância ...... . 

3-Jardins das Termas «An-
tonio Carlos• ............ . 

4-Aquisiçao de ma te riais 
para o Balneário do «Bar-
reiro• .... .. ........ . .. . 

5-Custeio de colônias ..... . 
6-Para auxilio pec•miário e 

assistência médica e farma-
ceutica a colonos ....... .. 

7-Para conservação de ben-
feitorias e outras desf>esas 
das colônias emancipadas 

8-Pa:a pessoal e material da 

22:000$000 

6:000$000 

13:000$000 

10:000$000 

20:000$000 

13:000$000 

3:000$000 

«Usina de Alcool Motor de 
Mandióca•, em Divinópolis 487:530$000 574:530$000 

VERBA 4 
DEPA1tTAMENTO DE VIAÇÃO 

A - Pessoal 
2-Pessoal contratado : 

Pessoal técnico .......... . 
Pessoal da Navegação Minei-

ra do Rio S. Francisco, in-
clusivé tripulaçao e operá-

951:920$000 

95:568$000 (34) 

rios .....•...... . .. .......• 508:920$000 (35) 604:488$000 

B- Matetial 
Estradas de rodagem : 

1-Conservaçao permanente . 3.000:000$000 
2-Reconstrução e melhora-

mentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350:000$000 
3-Subvenção contratual em 

1934.. . .....•. ·•·····.. 147:750$000 
4-Custeio de 13 automoveis 

e 28 caminhoes do serviço 
de conservação. . . . . . . . . 300:000$000 

Pontes: 
5-Para construção. . . . . • . • • • • 600:000$000 
6-Conservaçao.. . . . . . . . . . . . 300:000$000 

Navegação: 
7-Custeio da Navegaçao do 

Rio São-Francisco.. . . . . . . . 477:800$000 (36) 
8-Quota de fiscalização da 

mesma ............. ·. 6:0005000 
9-Contribuição para a Conta· 

do ria Central Ferroviária.. 4:000$000 

405 
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lO--Subvenção à Navegação 
do Rio Sapucai ...... ... .. 
Almoxarifado : 

11--Aquisiçao e reparaçao de 
máquinas, veículos, instru-
mentos e ferramentas .. .. . 

VERBA 5 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PÚBLICAS 
A- Pessoal 

2--Pessoal contratado: 
Salári'J do pessoal encarre-

gado d0s editicios públi-
cos e jardins da Capital. .. 

3-Diárias 
Diárias aos funcionários efe-

tivos quando em viagem 
de serviço . . . . .......... . . 

B - ~hterial 

1-Construçao e conservação 
de foruns e cadeias . .. .. . . 

2-Para conclusao da Peni-
tenciária de Juiz de Fóra .. 

3-Construção e conservação 
de editicios escolares.. . . 

4-Edilicio para Fei ras ..... . 
5--Idem de outros edifícios .. 
6-Material para as Oficinas. 
7-ldem para o gabinete de 

cópias . . . ... . .... . ....... . 
8--Conservação de elevado-

res e eletro-bombas da Se-
cretaria (contrato) .... . . .. . 

VERBA 6 
DEPARTAMENTO DE ESTATÍS-

TICA E PUBLICIDADE 
A- Pessoal 

2-Pessoal contratado : 
Chefe das Oficinas Gráficas .. 
Para contratar agentes de 

estatística, itinerantes e 
municiFJais ...... . ...... . .. 

3-Pessoal diarista: , 
Oficinas gráficas .... ..... .. 

4-Diárias 
Diárias aos agentes de esta-

tistica e ao pessoal inter· 
no, quando em viagem de 
serviço .....•..... ... ..... 

B - M.aterlal 
l-Impressão de «Boletim de 

Agricultura:. e outros tra-
balhos de divulgaçao ..... 

30:000$000 

50:000$00() 5. 265:550$000 5 . 870:038$000 

1 500:000$000 (27) 

200:000$000 

1 . 500:000$000 (28) 
300:000$000 
200:000$000 
20:000$000 

5:000$000 

70:000$000 

30:000$000 (2H) . 

2:160$000 3. 727:160$000 3.827:160$000 

9:600$000 (38) 

52:800$000 62:400$000 

34:200$000 {39) 

30:000$000 

60:000$000 

2-Expediente e transporte .. 
3-Material de expediente, 

móveis, correspondência, 
etc .. ........ ...... . .... . 

4-Eventuais .............. .. 

VERBA 7 
DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS 

GEOGRA'FICO E GEOLO'-
GICO 
A- Peeeoa1 

1 - Pessoal efetivo : 
7 escriturários do serviço de 

terras, a 5:4005 .. ......... . 
1 Observador ....•..• . ..•...•. 

2 - Pessoal contratado : 
Triangulado r .......... .. .... . 
Petrógrafo . . . .. . . . .. ..... . 
Quimico .................... . 
Metalurgista. . ......... . 
Assistência de Hidrometria .. 

11 topógrafos, a 9:600$ .....••.. 
3 cartógrafos, a 9:600$ ........ . 
8 agrimensores, a 6:000$ .. 

Correntista. . . . . . . . , . .. 
2 auxiliares técnicos, a 4:800$ .. 

Fiscal auxiliar ..... 
2 preparadores, a 3:600$ - - ... 

Bibliotecário . . . . . . . . . . . . . . . 
1 servente ........ . .••. . ...•••• 

Serviço Meteorológico: 
Observador da estaçao aero-

lógica . . ....... . . . .. ... . 
2 auxiliares, idem, idem, ..... . 

3:600$ .. . . . .. .... . ..... . 
Encarregado do pôsto de 1.8 

classe .... .... ......... .. . 
30 encarregados de postos de 

2.8 classe, a 2:310$ ....... . 
20 idem, idem de 3. a classe, a .. 

1:860$ •••••. .. ........... . 
6 idem, idem, têrmo-pluvio-

métricos, a 780$ ......... . 
Gratificaçao a encarregados 

de postos pela leitura de 
réguas hidrométricas . .... . 

Idem, a 6 encarregados de 

;~~~- ~i-~i~~~~i~~~: .a.'.'.'.'.': 
Idem, ao pessoal do serviço 

aerológico ............. . .. 
Idem, ao pessoal do serviço 

de normais . ............ . . 
Pastagens de Bom-Su-
cesso: 

Administrador. . . . . . . ...... . 
Zelador de animais ........ . 
Ajudante de zelador ........ . 

18:000SOOO 

15:000$000 
5:000$000 

37:800$000 

98:000$000 

3:840$000 41:640$000 

12:000 
12:( 00$000 
9:600$000 

12:000$000 
12:000$000 

105:000$000 
28:800$000 
48:000$000 (40) 

6:( ()()${)()() 
9:600$000 
4:800$000 
7:200$000 
4:800$000 
2:640$000 

4:800$000 

7:200$000 

3:600$000 

69:300$000 

37:200$000 

4:680$000 

1:800$000 

4:680$000 

3:984$000 

5:000$000 

3:600$000 (40) 
2:640$000 
2:160$000 
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Depósito do Equipamento : 
Encarregado ............... . 
Ajudante ............. . .... . 

3 - DIA'RIAS : 
Ao pessoal técnico dos Ser-

viços da Carta e Geológico 
e da Secçao de Hidrome-
tria e Serviço Meteoroló-
gico ....... . .......•.•.• -· 

B- Material 
l-Despesas com 5 turmas 

de triangulaçao e 17 de 
topografia do Serviço da 
Carta .................. . . . 

2-Aquisiçao de animais, ins-
trumentos, equipam e n to, 
reparaçao def aparelhos, 
transportes e eventuais ... 

3-Despesas com as turmas 
de explorações geológicas 

-Material para os laborató· 
rios .. ................. . 

5-Despesas com 21 turmas 
de mediçao de terras ..... 

6-Aquisiçao de material, ins-
trumentos e conservaçao 
de aparelhos do serviço de 
terras ... . .... . ...... . .... . 

7-Turmas de mediçao de 
fôrça' hidráulica .......... . 

8-Material de expediente 
para os serviços técnicos . 

9-Tratamento de animais e 
conservaçao de pastos .... 

lO-Assinatura de revistas téc-
nicas e aquisiçao de li-
vros .....................• 

VERBA 8 
ESCOLA SUPERIOR DE AGRI-

CULTURA E VETERINÁRIA 
Despesas da Escola, com-

preendendo pessoal efeti-
vo, docente, contratado e 
diarista, assim como cus-
teio e montagem dos la-
boratórios de novos cur-
sos ..... . ........ . ...... . 

4:800$000 
3:000$000 

95:000$000 

20:000$000 

10:000$000 

18:000$000 

95:000$000 

10:000$000 

6:000$000 

10:000$000 

4:000$000 

4:000$000 

432:884!000 

58:000$000 

272:000$000 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
VERBA l-Diretoria Geral. .... . ........•••• . ..... •. . , ....... . 
VERBA 2-Departamento de Agricultura e Pecuária ... . ...... . 
VERBA 3-Departamento do Trabalho, Indústria e Comércio , .. 
VERBA 4-Departamento de Viaçao ...... . ... . ............. .. 

804:524$000 

1.148:260$000 

3. 674:254$000 
3.561:470$000 

951:920$000 
5.870:038$000 

VERBA 5-Departamento de Obras Públicas ......... •.... . .... 
VERBA 6 - Departamento de Estatística e Publicidade . ..... . .. . 
VERBA 7-Departamento do& Serviços Geográfico e Geológico . 
VERBA 8-Escola Superior de Agricultura e Veterinária . ..... . 

A DEDUZIR: 
Serviços vindos da Secretaria do Interior ... . 730:683$000 

3. 827:160$000 
224:600$000 
804:524$000 

1.148:260$000 

20.062:226$000 

Idem da Educaçao ........................ . 1. 642:728$000 2. 373:411$000 

Total ...........•................ . .... 

RESUMO 
Total da despesa ................. : . . . . ... . 
Total da receita . .. . .... .. .... . . .... . ... . 

Diferença ........ . ... . . . ........ . .. . . 

17.688:815$000 

17. 688:815$000 
4 . 763:522$000 

12.925:293$000 

DADOS PARA A RECEITA 

QUOTA DE FISCALIZAÇÃO 
Emprêsa de A'guas de Ca-

xambú ............... .. .. . 
Idem de Cambuquira ....... . 
Idem de Lambari. . . . . .... . 
Grande Hotel de Poços de 

Caldas . ..... . ........... .. 
Brasilian Hydro Electric C.0 •• 
Alvaro Viana e Viana do 

Castelo (expl. de jazi-
das) ................ . . .. . 

Sociedade para Exploraçao 
de Minerais Ltda ........ . 

Sociedade Colonizadora do 
Brasil .............. . .... . 

Companhia Siderurgica Bel-
go-Mineira .... 

Leopoldina Railway C ia ... .. 
Estrada de Ferro Morro-Ve-

lho ............... . ....• .. . 
Idem Santa-Mathilde ....... .. 
Idem Mogiana . . . . ......... . 
Emprêsa de Eletricidade de 

NeJ>omuceno ............ .. 
Emprêsa força e Luz Can· 

deense ........... . . . •.. . . 
Prefeitura de Curvêlo •...... 
Comp. Cataguazes Leopol-

dina .......•.•............ 
Estancia de Sll.o·LourenQo ... 
Companhia Telefônica Brasi· 

I eira 
Serviço Urbano ....... .. .. .. . 
Serviçe Interurbano . ... . . . . . 

2:500$000 
1:800$000 

17:280$000 

6:000$000 
6:000$000 

4:800$000 

1:500$000 

12:000$000 

1:200$000 
60:000$000 

1:200$000 
12:000$000 

560$000 

1:800$000 

2:000$000 
3:600$000 

16:000$000 
8:400$000 

18:000$000 
12:000$000 188:640$000 
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ESTANCIAS IflDRO-MINERAIS 
Emprêsa de A'guas de Caxam-

bú: 
Taxa contratual (65_000 cai-

xas) .. ..•................. 
Quota de arrendamento ... .. 

Emprêsa Cambuquira: 
Taxa contratual (7.500 cai-

xas) . . .... ....• .. .... . ..... 
Quota de arrendamento ... . . 

Pocinhos de Rio-Verde: 
Porcentagem ...... . . . ... . .. . 

Poços de Caldas : 
Renda das Termas . 

Araxá ; 
Renda do Balneário . .... . . . . 

ARRENDAMENTOS 

Brasilian Hydro Electric C.0 • 

Cia Sul Mineira de Eletrici-
dade (luz de Poços de 
Caldas).. . . . . . . . . . . . • . . . . . . (o) 

Grande Hotel de Poços de 
Caldas . ... .. .... ... . ...••... 

RENDAS INDuSTRIAIS 
Usina de Alcool Motor ......• 
A' Navegação Mineira do 

São-Francisco. . . . . . . . ... 

RENDASPAT~ONIAIS 

Terras devolutas ....... . .. . . , 
Lotes coloniais •... . . . . .. .... 

ESTABELECIMENTOS AGRÍ-
COLAS 

Escola Superior de Agricul-
tura . .. . .....•.............. 

Estação Experimental, Cam-
pos de Sementes e Hortos 
Florestais ...... . ..... •........ 

SUBVENÇÕES FEDERAIS 
A Navegação Mineira do 
• ão-Francisco .. .... .. .... . 

Ao Serviço Meteorologíco .. . 

RENDAS DIVERSAS 
Venda de reprodutores ....• . 
Ide:n de máquinas agrícolas 
Serviço de Caça e Pesca .. . . 
Indústria extrativa (taxas) . . . 
Madeira e lenha . . . . . ...• • . 
Multas e madeiras apreen-

65:000$()()() 
11 :000$000 

7:500$000 
10:000$000 

1:350$000 

332:000$000 

50:000$000 
476:850$000 

126:000$000 

300:000$000 

50:000$00 476:000$000 

487:530$000 

994:700$000 1 . 482:230$000 

600:000$000 
152:000$000 752:000$000 

200:000$0 o 

260:000$000 460:000$000 

286:000$000 
70:000$000 356:000SOOO 

200:000$000 (1) 
200:000$000 (1) 

50:000$000 
9:802$000 

36:000$000 

ESTADO OB IIINAS--GERAIS 411 

didas . ... ..... ..•......... 
Mapas e Publicaçoes ... .. . ... . 
Analises e prospecçOes . ... • 

36:000$000 
10:000$000 
30:000$000 571:802$000 4 . 763:522$000 

(O) Por conta desta quóta é 
paga a despesa de ilu-
minação de edifícios públi-
cos em Poços de Caldas, 
despesa essa que não se 
pode conhecer com exati-
dão a priori, mas que póde 
ser calculada em 25:000$ 
mensais. 

(1) Entra igual parcela na 
despesa. 

Secretaria da Agricultura, Viaçao e Obras Públicas - Inspetoria de Expe-
pediente e Contabilidade, em 13 de Abril de 1934. - Renato Martins, Inspetor 

DESPESA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 1933 

Orçamentária .. ............... 14.240:434$800 
Créditos abertos no exerci-

cios e revigorados do exer-
cício anterior. . . . . . . . . • .. . . 7. 735:644$635 

Idem, idem, em 1934, para 
despesas de 1933. 13.093:262$000 35:069:341$435 

Inspetoria de Expediente e Contabilidade, em 16 de abril de 1934. - Renato 
Martins, Inspetor. 

Notas explicativas das modificações feitas no orçamento da Secre-
taria da Agricultura 

l-Criação do cargo de Inspetor de Ensino Agrícola e Profissional. 
Com a passagem, para esta Secretaria, de seis estabelecimentos de en-
sino agrícola, até então subordinados à Secretaria do Interior, seria ne-
cessarío desdobrar em dois o atual Departamento de Agricultura. Por 
medida de economia, crlaram-se apenas os cargos de Inspetor e de Che-
fe de Secção. Para completar o quadro da Inspetoria foram destacados 
funcionários de outras secções. 

2-Criação de um lugar de Chefe de Secção, de acôrdo com a no-
ta anterior, visto não ter a Secção própria da Secretaria do Interior 
acompanhado os respectivos serviços, que foram transferidos para 
esta Secretaria. 

3-Cargo criado e provido em 1933, pelo Decreto n. 10.741. 
4-Tendo-se vagado o cargo de desenhista-arquitéto, por morte do 

respectivo. serventuário, transformou-se o lugar no de arquiteto·chefe, 
elevando-se os vencimentos de 12:000$000 a ·18:000$000, sem aumento 
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de despesa, visto ter sido suprimido um lugar de engenheiro da Inspe-
toria de Eletricidade, criado pelo Decreto n . 10.741, de 1933, com a 
economia de 12:000$000. A medida se justifica pela necessidade de 
ter a Secção um arquiteto habilitado, evitando-se despesas extraordiná-
rias com a elaboração de projetos, como se deu em relação aos dos 
Foruns de Pitanguí e de Patos, encomendados ao dr. Luiz Signorelli, 
pela Secretaria do Interior, por 37:000$000. 

5-Cargo existente e provido há muitos anos, recebendo o respe-
ctivo serventuário por verbas de material. Indispensável a sua manu-
tenção, principalmente agora que a Secretaria tem a seu cargo mais 
seis estabelecimentos de ensino agrícola. 

6-Lugar criado e provido em 1933, pelo Decreto n. 10.819, sen-
do o funcionário pago por verba de material. 

7-Cargo criado por absoluta necessidade do serviço, afim de se 
centralizarem os pagamentos, atualmente a cargo de grande número de 
funcionários, com dispêndio maior para o Estado e flagrante inconveni-
encia para os interesses do Tesouro pela dispersão de numerário Foi 
para êsse fim criada a Tesouraria com funcionários destacados das di-
versas contabilidades parciais. Os demais funcionários foram aprovei-
tados nas Inspetorias Agrícolas e de Prédios Escolares. 

8-Criação de um lugar de auxiliar contabilista, por absoluta ne-
cessidade do serviço, aproveitando-se a verba que era destinada ao 
Delegado dos Terrenos Diamantinos, vago por aposentadoria e supri-
mido por desnecessário. 

9-Efetivação de três pagadores que recebiam por verba material 
4 B-1 do orçamento de 1933. Sem aumento de despesa 

lO-Funcionário que estava em disponibilidade remunerada desde 
1931, mas realmente em exercício, recebendo a gratificação a que tinha 
direito por saldos em poder do sr. Diretor Geral. E' indispensável a 
regularização de sua situação-reversão á atividade-por serem neces-
sários os seus serviços. Sem aumento de despesa. 

11-Sem aumento de despesa. Era auxiliar de 1. a classe, com os 
mesmos 4:800$000 por ano. 

12-Transformação em auxiliar de l.a classe do cargo de protocolista 
do Departamento do Trabalho, sem aumento de despesa. Estava rece-
bendo por verba material, transferida para pessoal pelo Decreto n. 
10.819, de 24/4/933. 

13-Efetivação de funcionário sem aumento de despesa. 
14-Transformação em auxiliar de 3.e classe, sem modificação de 

vencimentos, do cargo de guarda-livros do Departamento de Obras 
Públicas, o qual estava recebendo por verba material. 

15-Cargo criado por absoluta necessidade do serviço, que foi 
muito ampliado com a transferência a esta Secretaria de vários encargos 
de outras e desenvolvimento da parte de Agricultura e Pecuária . Já 
existe idêntico na Secretaria do Interior. Auxilia o Secretário no estudo 
dos papéis em sua residência, fora das horas de expediente. O aumen-
to de despesa é de 6:000$000, por haver sobra de egual importância re-
sultante da supressão a que se refere a nota 4. Não seria possível o 

,, 
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aproveitamento de um funcionário em comissão, visto tratar-se de um 
cargo que só. poderá ser exercido por pessoa de longa intimidade com 
o Secretário. 

16-Aumento de 19 praticantes que estavam recebendo por verbas 
de material . O Secretário atual já os encontrou em serviço e não quis 
dispensá-los em massa. Vai, porém, reduzir o seu número à medida 
que se verifiquem vagas, o que já se deu em relação a dois lugares, 
até atingir o mínimo indispensável. 

17-Admitido agora, pela necessidade de se pôr em funcionamen-
to o 3. 0 elevador da Secretaria. 

18-Recebia pela verba 1-B-6 de 1933. Em serviço desde 1932. 
Sem aumento de despesa. 

19-Aumento indíspensavel, porque nos dois exercícios anteriores 
essas verbas se esgotaram antes de findo o 9.0 mês, tendo sido neces-
sário abrirem-se créditos especiais. 

20-De acôrdo com a orientação geral do Govêrno, a ser tranfor-
mada em decreto, ficou determinado que o uso de automóveis ofi-
ciais se subordinará aos seguintes dispositivos : 

Só terão a!.ltomóvel, pard fim exclusivo de representação, a Inter-
ventoria, os srs Secretários de Estado, o Diretor de Saúde Pública e 
o da Imprensa Oficial. 

Para as necessidades de serviço, cada Secretaria terá em sua gara-
ge os carros necessários, sob a guarda e fiscalização de um encarrega-
do que, mediante ordem do Gabinete, permitirá a saída do . carro, ano-
tando a hora de saída, o destino, hora de chegada e quilometragem 
percorrida. 

Esta Secretaria, para os serviços de Viação, Geológico, de Constru-
ção e dos Institutos, julga necessários três carros, sendo um para o sr. 
Secretário e dois para o serviço em geral. . . . 

Haverá, assim, redução de sete carros, de que resultara constderavel 
economia e maior presteza no serviço. Nessa verba estão comp~tadas 
todas as despesas de gasolina, accessorios e concertos que se fizerem 
necessários. 

21- Verba que figurou no orçamento até o exercício de 1931 e 
que agora se restabelece apenas para efeito de escrituração. A des-
pesa da Secretaria por êsse item foi de 213:704$000 em 1933. 

22- Criação de dois campos de sementes para atender as zonas 
do Norte e Sul do Estado, em virtude de sugestão do Conselho 
Consultivo, por ocasião do exame do orçamento de 1933. Decreto no. 
10.783, de 7 de abril de 1933) . 

23- Funcionários que figuravam na verba 7 do orçamento de 1_933 
e que se transferem para o Departamento de Agricultura, por convemên-
cia do serviço . Sem aumento de despesa . ~ 

24 - Transformação do cargo de auxiliar do Diretor no de Eco-
mo, sem aumento de despesa. 

25- Aumento de 600 000, em virtude de remodelação do quadro 
do pessoal do Ensino Agrícola, com economia final 

26 - Em conseqüência da inauguração de novo pavilhão. 
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O processo passa a constituir as peças ns. 331, 331 A , 331 B 331 
C, e 331 D, que terão como relator geral o sr. Conselheiro Milton 
Campos, sendo assim discriminada a distribuição de cada uma delas: 
Peça 331 (Receita:) 1°. revisor e relator parcial- Conselheiro Abilio 
Machado; 2°. revisor e relator parcial, conselheiro Sebastião Lima. Peça 
n°. 331 A {Despesa da Secretaria do Interior): 1°. revisor e relator 
parcial - Con elheiro Abilio Machado; 2°. revisor e relator parcial, 
Conselheiro Socrates Alvim. Peça n°. 331 B {Despesa da Secre-
taria das Finanças): 1°. revisor e relator parcial - Conselheiro 
Abilio Machado; 2°. revisor e relator parcial- Conselheiro Sebas-
tião Lima. Peça n°. 331 C {Despesa da Secretaria da Agricultura); 1°. 
revisor e relator parcial-Conselheiro Socrates Alvim; 2°. revisor e 
relator parcial- Conselheiro Aníbal Gontijo. Peça n°. 331 D (Despesa 
da Secretaria da Educação e Saúde Pública): 1°. revisor e relator par-
cial - Con::.elheiro Werna Magalhães; 2°. revisor e relator parcial-
CoQselheiro Julio Soares. 

Ofício 
Orçamento da Prefeitura 

(PEÇA N. 332) 

Perfeitura de Belo-Horizonte, 14 de abril de 1934. 
Exmo. Snr. Milton Campos M. D. Presidente do Conselho Con-

sultivo . De ordem do Snr. Prefeito, tenho a honra de enviar a v. excia. 
a proposta de orçamento da receita e despesa da Prefeitura para o 
exercício de 1934. 

Reitero·-a v. excia protestos de estima e consideração. João Luci o 
BTandão-'secretário . 

Orçamento da Prefeitura de Belo-Horizonte para o exer-
cicío de 1934 

DECRETO N . . . . . DE ABRIL DE 1934 

Fixa a despesa e orça a receita do município de Belo-IIorizonte 
para o exercicio de 1934 

O Prefeito de Belo-Horizonte, usando das atribuições que lhe con-
fere o art. 102, n. 1, Cap. 11, Tit. IV, do Regulamento aprovado pelo 
dec. estadual n. 7.667, de 1928, resolve, de acôrdo com o estabelecido 
pelo art. 6. 0 do dec. n. 9.768, de 24 de novembro de 1930, fixar a 
despesa e orçar a receita do município de Beio~Horizonte para o exer-
cício de 1934 pela seguinte forma ~ 
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27 - Serviços transferidos da Secretaria do Interior para esta Se-
cretaria (Dec0

• n°. 11.183, de 3/1/934). 
28 - Efetivação de funcionários, sem aumento de depesa. Figura-

vam na verba 2 - A 2 do orçamento de 1933. 
28- A- Criação de lugar, por absoluta necessidade do ser-

viço. 
29 -Em conseqüência da transferência para ê~se Insti.tuto .d<?s 

menores internados no Aprendizado «Borges Sampaio", CUJO predio 
ameaça ruir . . Foi suprimida a verba dêste último, a qual se aplica a 
nota 27. 

30 - Para dar maior desenvolvimento à Secção Zootécnica. 
31 -Para início da instalação do Instituto Biologíco, cujo núcleo 

vai ser Instituto «Ezequiel-Dias, " que vai ser entregue ao Estado pelo 
Govêrno da União. 

32- Equiparação de vencimentos aos dos engenheiros chefes .d? 
Departamento Geográfico. Vencia 9:600$000, quando o ordenado mim-
mo do cargo é de 14:400$000 por ano. 

33 - Pequenos aumentos nos ordenados dos empregados subal-
ternos das Turmas, os quais recebem atualmente de 50 000 a 120 000 
mensais. O grande aumento verificado na receita do balneário, que dá 
saldo liquido, justifica essa melhoria de salários. 

34 - O aumento de 54:000$000 nesta verba corresponde ao pes-
soal:- 5 engenheiros, a 8:400$000 e 2 auxiliares a 6:000 000 - que 
estavam recebendo por verba material, e já em exercício desde fins de 
1932. Sem aumento de despesa. 

35- Aumento decorrente da compra de mais 2 vapores, já em 
tráfego. A renda da Navegação é superior à despesa. 

36 - Explicado na nota anterior. _ . . 
37 -Serviços transferidos da Secretaria da Educaçao e Saude Pu-

blica (Edifícios Escolares) . 
38 - Esta verba foi majorada para que possam ser feitos neste exer-

cício os reparos de que carecem cêrca de 60 edifícios de cadeias e 
foruns, obras essas que importam, mais ou menos, em 1.500~000$00 e 
dos quais depende a segurança dos edifícios, conforme relaçao anexa, 
com orçamentos aproximados e que ainda vão ser revistos. 

39 - Era cartográfo contratado e figurava na verba 1- A - 2 de 
1933. Sem aumento de despesél. 

39- A- Restabelecimento de verba suprimida em 1933, quando 
estava resolvida a incorporação das oficinas grafícas à ~mprensa Oficia~, 
que não se realizou, e que nàJ convém, . tendo em VIsta ~ estab~l~~~
mento de feira permanente e transferência para o respectivo edifíCIO 
do Serviço de Estatística e Publicidade, onde a oficina póderá prestar 
grandes serviços nas publicações da Revista Econômica e propaganda 
das feiras. 1 

40- Pessoal que estava recebendo por verbas material (7-B-1 
do orçamento de 1933). Ent serviço desde fins de 1932. Sem au-
mento de despesa ,.. 
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CAPÍTULO I 

Art. 1.~ A Pref~itura de Belo~Horizonte despenderâ no exercício 
de 1934. a 1mportâncm de doze mil, doze contos, duzentos e quarenta 
e u~ .~il, oitocentos e dois réis (12.012:241$802), com os serviços do 
mumCJpiO, pelos três parâgrafos seguintes: 

1.° Conselho Deliberativo 
l-Secretaria do Conselho. . . . . . . . . . . . . . . . ... 

2.0 Prefeitura de Belo~Horizonte 
l-Dívida Fundada Interna.......... . . .•• 
2-Gabinete do Prefeito. . . . . . . . . . . . . . .... . 
3-Gabinete do Advogado . . . . . . . . . . . ... . 
4-Secretaria da Prefeitura . ..... . ...••. . ... 
5-Biblioteca Municipal.. . ...... . ..... . 
6-D!retor~a da Receita e Fiscalização .... . . 
1-Diretona ·da Despesa e Contabilidade .. . 
8-Diretoria do Patrimônio . . • . . . . ...... . . . 
9-Reposições e Restituições . ... .. .. . . .... . 

lO-Serviço de Estatística Municipal ......... . 
11-Auxílios e Subvenções .. . ....••••••.. . . .. 
12-Acidentes no Trabalho . ..... . . .. ....... . 
13-Exercicios Findos . ... ... ..... .. . ..... . .. . 
14- Aposentados e Inválidos .. . ......... , ... . 
15-C~msumo de Energia elétrica e fôrça mo-

tnz . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .... ... . . 
16-Eventuais . ... , . . . . . . .. . ..... .. ..... . 
17-Fiscalização da Companhia Fôrça e Luz 

de Minas-Gerais .... . .. . ...... . ,. . . . . . . 
18-Secção Hollerith ..... . ...... .... . . . ... .. . 
19-Caixa de Aposentadoria e Pensões -

Quota de Previdência .. . .....•... .. ..... 
20-Administração Municipal .... ... .. .. .. . . . 

§ 3. 0 Diretoria Oeral de Obras 
l-Gabinete do Diretor . .. ... .... ....... . . . . 
2-Sub-Diretoria de Qbras ... . ............. . 
3-Sub-DiretJria de Aguas ..... .... . .. . ... . 
4-Sub-Diretoria de Limpeza Pública .... . . 
5-Diárias Regulamentares .............. ... . 
6-Locomoção ..... . ... .• ... . . .... . .. .. ... . . 
7-Automóveis e Caminhões . . ...... .. .... . 
8 - Almoxarifado da Prefeitura . ... ..... ... .. . 
9-Pessoal Operário . . . ............ . .. . . .. . 

lO-Obras Novas . ...... .. ... ...... ......... . . 

CAPÍTULO D 

4 . 433:429$826 
54:000$000 
40:600$000 

200:740$000 
58:440$000 

584:248$000 
121:464$000 
60:936$000 
10:000$000 
10:000$000 

170:000$000 
20:000$000 

2()('):000$000 
42:725$976 

70:000$000 
200:000$000 

24:000$000 
36;000$000 

54:000$000 
100:000$000 

21:000$000 
298:764$000 
281:232$000 
169:902$000 
33:600$000 
69:400$000 

280:000$000 
730:000$000 

2.415:000$000 
1 . 203:000$000 
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19:760$000 

6. 490:583$802 

5. 501:898$000 

12 .012:241$802 

Art. 2. 0 Para o mesmo exercício de 1934, a receita do município 
é orçada em nove mil cento e trinta e cinco contos, seiscentos e cinco 
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mil, novecentos e setenta e seis reis-(9.135:605$976)-de Impostos, 
taxas e outras rendas discriminadas nos seguintes parágrafos : 

§ 1.0 Renda otdinária-Distrito da cidade 
l-Impostos 

l - Indústria e Profissões . . . .. . ............. . 
2- Predial ...... .. .... . ......... ... ..... . . . 
3 - Leis ns. 137 e 310 . . .... ...... .. .... .... . 
4-Aferiçao de Pesos e medidas ... .... .. . . . 
5-Transmissão inter-vivos .. .. . . . . . ..... .. . . 

li-Taxas 
6-Alvarás de licenças para obras e anún-

cxos . . .................... , .. . ..... . .... . 
7- guas ......... • ... . .... .... .•.. ......... 
8-Calçamento ... . .. .. .. . . ................ .. . 
9-Esgôto .. . .... . ........... .. . .... .. . . ... . 

10-HidrOmetros ... ... ........ ... .. . . . . .... . 
H-Sanitária ..... .. .. ... .... .. : . ..... .... ... . 

ill-Rendas 
12-Cemitério ....... . ................... . ... . 
13 Matadouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 
14-Mercado ........ .. . .. . .. ... .. ..... . ..... . 

IV-Diversos 
15-Emolumentos . . . . . . . . . . . • • • . • . ... ..... . 
16-lnscriçao de Veículos .... .... ...... •.. . . 
17-Licenças .. . ....... . .... ... .. ... .. . .. . . 
18-Adicíonais ........ . ...... .. .......... . . . 

Diatrio de Venda,Nova 
19-Indústria e Profissões .•. . ..... . ......... 
20-Predial. . . . . . . . .. .......... . . . . ....... . 
21-Aferiçao de Pesos e Medidas ........... . 
22-Agua .. .. ..............•.... . . .. . ... .. 
23-Licenças . .................. . . ... . . .. ... . 
24-Adicionais . ...... .. .... . ............ .... . . 

§ 2.0 Renda txtraordinária 

25-Renda do Patrimônio 
a) Venda de lotes .. . . : . . .... . ..... . ...• 
b) Arrendamento de Próprios munici-

pais e outros . . . • . . . . . . . .. . .. ... . . . 
c) Aforamento de lotes ... . •.. .. .••. . ... 

26-Multas . .••.... . .. . .... .. • .. · ....• . : . . . . 
27-Cobrança da Divida Ativa ........ . .. .. . . 
28-Eventuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..... .. . 
29-Adicionais. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30-Bombas de gasolina . . . . • . • . . . . . ....... . 
31-Quotas de Fiscalizaçao ... ...... . .. . , . .. . 
32-Entradas de Origens Diversas ....... . 

1.148:400$000 
2.161:100$000 

120:900$000 
25:600$000 

431:700$000 

66:900$000 
615:400$000 
334:500$000 
419:900$000 
384:400$000 
340:400$000 

99:700$000 
375:200$000 
138:900$000 

26:500$000 
193:800$000 
45:900$000 

467:800$000 

2:200$000 
900$000 
200$000 
900$000 
500$000 
400$000 

549:400$000 

27:900$000 
18:700$000 

193:600$000 
602:800$000 
336:000$000 

24:700$000 
13:600$000 
24:000$000 
42:200$000 

3.887:700$000 

2.161:500$000 

613:800$000 

734:000$000 

5:100$000 

1 . 732:900$000 
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Distrito de Venda-Nova 
33- Multas ........................ ... ....... . 
34-Eventuais ....... .. ........... . . . .. ... ... . 
35-Adicionais •.. ... ... .. .. · . ... . . .. .. . . . ... . 

90$000 
400$000 
115$976 605$976 

9.135:605$976 
2 . 876:635$826 

12.012:241$s02 

Art. 3.0 O Prefeito suprimirá quando vagarem os logares que 
reputar desnecessários. 

Art. 4.° Continua o Prefeito autorisado a mandar cancelar as dívi-
das provenientes de indústrias e profissões em favor de contribuintes 
falecidos ou insolváveis que não tenham deixado ou possuam bens 
sôbre os quais possa recair a execução. 

Art. 5.° Fica restabelecido o art. 157 do dec. n. 16, de 12 de 
maio de 1925, que manda cobrar os emolumentos das certidões ex~ 
pedidas pela Prefeitura de acôrdo com o Regimento de Custas do 
Estado. 

Art. 6.0 Os emolumentos de contrato ou quaisquer outros, serão 
os seguintes: taxa fixa 5 000; rasa $050 por linha, cabendo 50°/ o dos 
mesmos à Secretaria. 

Art. '7.0 -Ü Prefeito poderá, mediante autorisação do Interventor Fe~ 
~~: . 

a) Abrir os necessários créditos à execução dos dispositivos desta 
lei e de outras que não tenham a competente dotação orçamentária; 

b) Realizar operações de crédito no País ou fóra dêle, em moéda 
nacional, estrangeira ou por meio de emissão de apólices, mediante acôr~ 
do com o Governo do Estado, destinando a sua importância à conso~ 
lidação das dívidas da Prefeitura e a execução de novos serviços da 
Capital; · 

c) Reformar os regulamentos da Prefeitura de modo a dar maior 
eficiência aos serviços administrativos municipais, simplificando-os quan~ 
to à sua atual orientação e adaptando~os a novos e modernos ensina~ 
mentos técnicos geralmente seguidos pelas administrações públicas, po~ 
dendo para êsse fim abrir os necessários créditos. 

Art. 8.0
- Transferir saldos de verbas, observando, para êsse caso, 

as prescrições a respeito instituídas pelo Código da Contabilidade Pú~ 
blica . 

Art. 9.0-Revogam~se as disposições em contrário. 
Mando, portanto, a todas as autoridades às quais o conhecimento 

e execução dêste decreto pertencerem, que o cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nele se contém. 

Prefeitura de Belo~Horizonte, ...• de abril de 1934. -José Soares 
de Mattos, Prefeito . 

Publicado e registado nesta Secretaria da Prefeitura de Belo~Hori
zonte, aos.. . de abril de 1934.-João Lucio Brandão, Secretário. 

/ 
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- O processo passa a constituir a peça n. 332, distribuída aos srs. 
Sebastião Lima, Julio Soares e Werna Magalhães, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Viçosa, 1 O de abril de 1934. 
Exmo. Snr. Dr . Milton Campos. - Tenho a satisfação de vos ofere-

cer uma cópia do Relatório da viagem de estudos que realizei, aos Es-
tados Unidos da America do Norte e a diversos países da Europa, 
apresentado à Junta Administrativa dêste Estabelecimento. 

Agradeço-vos, antecipadamente, pela gentileza da atenção que dis~ 
pensardes ao mesmo, e aproveito-me do ensejo para reafirmar os pro-
testos de minha estima e elevada consideração, subscrevendo-me. 

Saudações muito afetuosas.-J. C. Belo b'sbôa, Diretor . 
- Inteirado, agradeça-se. 

RELATORIO 

Sôbre a viagem de estudos, f eita aos Estados-Unidos da America 
elo Norte e a diver os países ela Europa, pelo diretor da Es-
cola Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de 
Minas~Gerais, Dr. J. C. Belo Lisbôa, realizada d e 16 de agôs-
to de 1933 a 26 de janeiro de 1934. 

Á DIGNA JUNTA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 
E VETERINÁRIA DO ESTADO DE MINAS-GERAIS 

Submeto, respeitosamente, à apreciação dessa douta Junta, o resul-
tado dos estudos que realizei, nos Estados Unidos e Europa, visando a 
aperfeiçoamento da Instituição, que tenho a honra de dirigir. 

Minha principal conclusão é a do acerto do plano da nos a Insti~ 
tuição, cuja orientação não poderá se modificar, a bem de Minas-Ge; _'tis 
e do Brasil. 

São mencionados, nêste Relatório, somente, os estudos que fiz sô-
bre ensino e pesquisa agrícolas, visando a comparação e o aperfeiçoa~ 
mento dos trabalhos que realiza a Escola Superior de Agricultura e Ve-
terinária do Estado de Minas-Gerais. 

As observações e estudos de natureza técnica e outros não farão 
parte do presente Relatório, por fugirem ao programa de trabalho que 
me levou ao estrangeiro. Estou, entretanto . em condições de informar 
á digna Junta sôbre os mesmos, pois, tenho-os todos devidamente re-
gistados, em notas tomadas cronológicamente. 

cimperial College• - de Trindade. 
Visitei, durante a parada do vapor, em Trindade, a Escola de Agri~ 

çultura, e consegui iniciar relações para que alunos diplomados, nossos, 

; 
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possam ir com o fim se especializarem sôbre cacáu, banana, frutas tro-
picais e fabricação de açúcar. 

A referida Escola é muito bem instalada, mas, tem feito muito me-
nor progresso que a nossa, o que se poderá verificar, pelo número e 
qualidade de seus alunos. 

A Escola de Trindade e a do Estado de Minas-Gerais foram funda-
das quasi ao mesmo tempo, e podem, pois, ser comparadas, quanto 
ao desenvolvimento que vêm tendo. 

Por estar ausente seu Diretor, atendeu-me o •registar» e •editor» 
Sr. Guido Giovani Gianetti. 

União P an Americana. 
De muito proveito foi minha visita à União Pan Americana, em 

Washington, e na qual fui recebido com a alta distinção de estar içada 
a nossa bandeira,-em lagar de honra. 

Os Exmos. Drs. L. S. Rowe e J. L. Colam muito elogiaram a obra 
que vem realizando a nossa Escola, e que classificaram como sendo o 
maior centro de estudos agrícolas, da America do Sul. Prontificaram-
se eles a auxiliar os nossos diplomados e professores a irem, ali, rea-
lizar estudos de especialização, e a encaminhá-los convenientemente. 

Oferecí à União Pan Americana um album com fotografias, publi-
cações e um quadro de madeira, esculpido, representando um moço, a 
trabalhar com o tratôr, em preparo do solo. 

O Exmo. Sr. Dr. L. S. Rowe, quando lhe fui apresentar despedidas, 
por duas vezes, disse-me textpalmente: c Queira aceitar felicitações, por 
motivo da realização da grande Escola, de Minas-Gerais, que desfruta 
da maior reputação no continente ». 

Repartições visitadas. 
Em Washington e proximidades, visitei as seguintes repartições: 

Bureau da Indústria Animal, Gabinete do Secretário da Agricultura, Bu-
reau da Indústria Vegetal, Divisão de Gramíneas, Estação Experimental 
de Arlingt•)n, Serviço de Apicultura, Jardim Zoológico, Estação . Experi-
mental de Bethseda, Bureau de Silvicultura, Estação Experimental de 
Beltsville, Secção de Zoologia, Divisão de Fitopatologia e Biblioteca do 
Ministerio da Agricultura . 

Todas as visitas me foram muito proveitosas e em todas as repar-
tições fui muito bem recebido por seus diretores ou representantes, o 
que me permitiu observar e estudar a sua organização. 

A situação dos serviços americanos, quando os visitei, era de aper-
turas, por motivo da grande diminuição de suas receitas. Muito. so_friarn 
por falta de verbas para material, e o pessoal estava sendo dimmmdo-
em número e ainda em vencimentos, havendo redução até de 30 °/ o· 

Vários profissionais, de elevada posição, se referiam ao grave de-
feito norte-americano de, exageradamente, se terem subdividido os ser-
viços, verificando-se, assim, aumento de despesas e prejuiso ~éc~ico. 

O Exmo. Dr. William A. Taylor, chefe do Bureau da lndustrm Ve-
getal, que comigo e o Professor A. S. Müller palestrou, durante duas 

ÉSTADO DE MINAS - GERAIS 421 

horas, dec~arou que só pode _ser bom o trabalho . de investigação vege-. 
t~l que SeJ_a, quando conduzido, havendo a cooperação do «agrônomo 
fitopatologista, entomologista e geneticista ». Querem, assim ~s ameri~ 
canos modificar a _ s~_bdivisão exagerada dos_ serviços técnic~s. e que se 
estabeleça a poss1b1hdade de se estudarem, e m conjunto, os problemas. 

Na parte an~mal, está esta~elecido o plano de se agruparem, no 
mesmo estabelecimento, os serVJ~os experimentais zootécnicos veteri-
nários e de laticínios, que atualmente se fazem em vários estabeleci-
mentos . 

!"finha impressão é a de que, por motivo da crise, está sendo o 
CJ:overno N_ort~-Americano obrigado a restringir os gastos com os ser-
VI~os d~ tecmca e d~ adll}inistr~.;;ão agrícolas, os quai , por motivo de 
o~Ie~taçao, eram mmto d1spend10sos. Estão, entretanto, os servidores 
pubhco~ cu~tando a se conformarem com a situação e reclamam por 
faltar dmhe1ro para os orçamentos têcn icos, não o acontecendo aos de 
natureza militar, nem para obras desnecessárias que visam somente 
dar serviço a milhões dos sem trabalho . ' 

Para, em fu_turo, não cairmos em tal situação, devemos continuar a 
trabalhar. com ngorosa economia, procurando tirar o maior proveito dos 
laboratónos que montarmos e combater riaorosamente a subdivisão ex-
cessiva de serviços. "' 

r.- A_ organiza~ão d_a Escol~ que ~irigimos, como é, tendo agrupados 
o. cn mo e a Expenmentaçao Agncola e Veterinária, é muito couve-
mente e constitue exemplo único no mundo, havendo sido muito lou-
vada a sua <;>rgan ização por es~ecialistas estrangeiros. 

No Brasi l, o ex~mpl_o de Sao Paulo, separando o ensino de Agri-
cultura. e_ C? da. Vetermana, mantendo a pesquiza separada do e:1sino, 
e subdiVJdida, Ilustr_a. bem ~ aumento de despesa, e não se ju tifica 
pelos resultados praticas obtidos. 

. EJ? Washington, os chefes dos serviço federai declararam-me que 
ace1tanam, rom prazer, fossem ali os no sos professores e formados 
fazer _estud Js de especialização, aconselhando que se apresenta sem 
por v1a governamental. 

Guardo dos servidores do Govêrno Norte Americano muito o-rata 
recorda2_ão, sendo . notável o _e3pírito de cooperação que me manif~sta
ram . Nao me sentia estrangeiro dentro das repartições norte-americanas. 

Máquinas para o Laboratório de Tesistêncta, da ilvicult'ltra 

Em _Fi_Iade~a~ visitei as fábricas de máquinas para resistência 
de mat~na1s : Tmms Olsen Testing Machine C. o e Riehle. Ambos os 
fabricantes merecem confiança. 

. Estão arquivados no Depa:tamento d~ Si~vicul tura os catálogos que 
obtiv~, . b_em como os dados sobre as maqumas de que necessitamos 
para IDICIO do estudo mecânico, das nossas madeiras. 

~ ~o Laboratório _de produtos Florestais, em Madison, só encontrei 
maqumas Olsen e R1ehle. Para as nossos trabalhos, necessitaremos de: 

7 
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A) Máquinas de 30.000 quilos para. compressão perpendicular a_o veio 
tensão perpendicular ao vew; { 

compressao paralela ao veio; 

flexao parada; 

{ 
clivagem; 

B) Máquina de 10.000 quilos para. . cisalbamento; 
du reza. 

C) Máquina para flexão dinâmica 
Escola de Veterinária de Filaclelfia 
Visitei, demoradamente, a Escola de Veterinária da Universidade 

de Filadélfia É muito reputada, nos Estados-Unidos. 
Consegui serem ali aceitos os n ossos diplomados, para cur~os de 

especial izaçã o. 
O Presidente da Universidude - Sr. Thomaz S. Gates e o· Dean da 

Escola de Veterinária tudo fizeram para que fosse proveitosa a minha 
visita, Gomo aliás, aconteceu . 

Os estudos de Veterinária estão centralizados em edifício retan-
gular, dotado de área no centro. Aí estão todas as d-ependências inclu-
sive c~ínicas , hospitn.is e até isolamentos, para moléstias contagiosas. 

Trve o prazer de conhecer o Sr. Harry M . . Martin, formado em 
1916, parasitolog ista e bacteriolog ista. O Dr. Martin, leciona Histologia 
Patológica, Parasitologia e Autop ias (Post mortem patology). 

Tive a impressão de que se orienta a Escola de Filadélfia dema-
sidamente em curar animais, isto talvez, por motivo da clínica colossal 
que tem de pequenos animais. 

A clínica de pequenos animais e os Departamentos de Anatomia e 
Fisiologia (sendo êstes últimos dirigidos pelos Srs. Drs . E. I. Booth e 
Amadon) ofe recem ótimo campo à especi alização. 

Um dos professores de Filadélfia, a quem expus a nossa orienta-
ção sôbre o ensino de Veterinária, se mostrou entusia smado e me de-
clarou que os métodos preventi' os salvariam a Veterinária. 

Chicago. 
Em Chicago, visitei demoradamente a Feira Universal, a qual, ape-

sar da grandiosidade, me causou decepção, em certos pontos, especial-
mente, a representação do Brasil. 

Observei na exposição todo o maquinismo moderno de agricultu-
ra, tendo sido grande a atenção que me dispensou a International Har-
vester C. 0

, por seu presidente e pessoal. 
Aproveitei-me da estada em Chicago para visitar o Union Stocl{yard, 

que abate cérca de 60°/o dos animais consumidos, para alimentação, 
nos Estados-Unidos. 

Observei no matadouro da Companhia Swift a matança de bois, 
porcos e carneiros, com capacidade, por hora, de 180. 400 e 750. 

O Stockyard ocupa a área de uma milha quadrada e dá serviço a 
cêrca de 50.000 pessoas. 

Em 11 meses - até Maio de 1933 - havia o matadouro de Chicago 
abatido: 

1 
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Bovinos (adultos) . . . . . . . . . . . . . . • . . . ............... . 
Novilhos . ...... .. . . ... ...... . ..... . .. .. . ........ ... . 
Lanígeros . ..••...... .•••••. · • • · • • .... .. . ...... .. . . 
Caprinos ...... . . .......... . . .............. .. . ..... . 
Porcinos ........ ... ....... . . ... . .....• . ..... ... . 

7.984.473 
4.106.775 

15.793.430 
6.591 

41.071.818 

42:t 

As Universidades de Chicago foram visitadas e me deixaram pro-
funda impressão, quanto às proporções de suas instalações, mas, por não 
oferecerem nada de especial à agricultura e à veterinária, deixo de, sô-
bre as mesmas, me referir em maiores esclarecimentos. 

Universidade ele Wisconsin - M aclison. 
A Escola de Agricultura (Agricultura! College) da Universidade de 

W isconsin, em Madison, foi visitada e observada cuidadosamente. 
O Professor L . R. Jones, do Departamento de Fitopatologia, cer-

cou-me de todas as facilidades . 
Visitei os Departamentos de Fitopatologia, Agricul tura, Horticultura, 

Genética, Zootesnia, Engenharia Rural, Química AgrícÔla, Laticínios, En-
tomologia e Fazenda Modêlo. 

O ensino e as pesquisas da Universidade de Wisconsin gozam de 
alta reputação, nos Estados-Unidos e em todo o mundo. 

Os Departamentos de Fitopatologia, Genética, Bacteriologia Agrí-
cola e Laticínios estão em condições de oferecer ótimos trabalhos de 
especialização. 

Estão concentrados na Universidade os trabalhos estaduais de en-
sino, pesquisa e extensão, como acontece em todos os outros estados 
norte-americanos, havendo, apenas, diferença em detalhes de organi-
zação. 

Havia grande preocupacão por motivo da redução do orçamento 
da Universidade, que fõra modificado de 1.200.000 dólares por ano, 
para o último biênio. 

Estudei em Madison, o processo que ali se segue, para a hibrida-
ção do milho, e possuo todos os esclarecimentos sôbre o assunto, o que 
é de muita atualidade. 

Consegui serem os nossos diplomados recebidos pela Escola de 
Wisconsin, conforme prova o documento anexo a êste Relatório. 

O dean e Diretor da Escola é o Sr. L. Christensen; são seus assis-
tentes:- Ira L. Baldwin (assistente para o ensino), Noble Clark (para 
estações experimentais) e Kirk Lest Hatch (para o serviço de extensão). 

Percebi, em Wisconsin, esfôrço da Administração para controlar os 
serviços de pesquisa, exemplo que deve merecer nossa consideração, 
agora, quando nos estamos organizando. Meu princípio é o de nos con-
servarmos dentro dos nossos moldes, sem exagêro de controle, mas, 
também sem absolutismo de liberdade. 

L aboratório de Produ tos Florestais - Florest Products Labora-
tory - M adison . 

O grande Estabelecimento, dos mais importantes, no gênero em 
todo o mundo, foi estudado com a possível extensão, tendo muito me 
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auxiliado o chefe da divisão de Silvicultura- Dr. A. Koehler, que me 
recebeu, por estar ausente o Diretor C. P. Winslow. 

Visitei os serviços de identificação, física, "kilns" mecânica, pre-
servação, distilação, fabricação do papel e publicidade. A divisão de 
resistência de madeira é dotada dos seguintes aparelhos : 

Máquina Riehle - 1.000.000 libras; Máquina Olsen 30.000 libras; 
" » 200.000 » " » - 30.000 " 
)) » 50.000 ,. » " 10.000 ,. 
» " 30.000 " " 10.000 » 

2.000 a 100 li-
bras (no-
vo tipo) 

Ao meu pedido, de receber o laboratório, as madeiras mineiras 
para estudo, informou-me o Exmo. Dr. A. Koehler não ser isso possível 
presentemente, por absoluta falta de recursos. 

Eu lhe expús a organização do nosso curso superior, e obtive de 
S. S. a garantia de que seriam recebido os nossos alunos para espe-
cialização de um ano, e a obtenção do tí~ulo de cMaster Degree•. 

lowa State College- Ames. 
Tive boa imprE-ssão da v isita que fiz á Escola de Agricultura do Es-

tado de Iowa. Segue ela o plano «Land Grant Colleges » e, sem fazer 
parte de Universidade, oferece estudos de Agricultura, Veterinária, de 
Ciências Domésticas e Engenharia, constituindo q uasi uma universidade 
técnica. E' nos pa rticularmerrtP notável a Escola de Ames, por haver 
nela se formado em 1889, o sr. Dr. P . H . Rolfs. 

Seu Presidente - Sr. Raym oP..d Mollineaux Hughes e o dean da Es-
cola de Agri cultura- Sr. Robert Earle Buchanan, o dean da Escola de 
Veterinár~a e muitos p rofessores f ram muito prestativos. Tem a Esco-
la , atualmente, 3.500 alunos, e já chegou a ser freq üentada até por 
6.000. 

A Escola de Iowa es tá em ondições de dar boa especialização 
aos nossos alunos, em zootécnb e laticínios e, segundo palavra do 
Exmo. Sr. Robert Earle Buchanan, com quem conversei sôbre nossa 
situação, durante quasi um dia inteiro, poderemos enviar os nossos alu-
nos para especialização, ali. 

Para se avalia r a importância da Escola de Iowa, informo que só no 
Departamento de La ticínios trabalham 25 professores e dezenas de 
técnicos especializados, sob a direção do Professor L. Mortensen, natu-
ral da Dinamarca. 

Os trabalhos de o: Home Economics " estão centralizados numa Es-
cola, mais que Departamento, e são dirigidos por uma dean - Exma. 
Miss Fischer Tisher sendo de 750 o número de alunas. 

Unive1 sity of Illinois 
O Estado de Illinois possue uma universidade, que é das maiores 

dos Estados Unido , dela fazendo parte uma excelente escola de agri-
cultGra. O número total de alunos é de 9.500, de ambos os sexos. 
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.Falei a todos os Chefes de Departamentos, tendo ficado bem en-
cammhado o reconhecimento da nossa Escola, não tendo conseQUÍdo, 
entreta~to, u_Itimar a negociação, por motivo de pedidos de outr~s in-
formaçoes sobre os nossos cursos e que estão sendo remetidas. 

Os am.ericanos se mostraram muito exigentes quanto a aceitarem 
o reconhecimento da nossa Escola e, só depois de esclarecidas todas 
a~ dúvidas e ouvidos os Chefes de Departamentos, é que davam deci-
sao. Deram-me a impressão de terem pouca confiança em nossas 
Escolas. 

A Universidade de Illinois é excelente, para aperfeiçoamento- em 
milho, zootécnia e engenharia rural, sem que s~ despresem os seus 
outros departamentos. 

Universidade de Cornell 
A Universidade de Cornell é uma instituição de ensino digna de 

s~r .estudada, e gosa em todo mundo de muita consideração. Os espe-
cmhstas, com quem tratei antes de visitá-la foram unânimes em elo-
giá-la e todos me aconselharam a que a eshtdasse. 

A_ Universid~de realiza, simultâneamente, os trabalhos de ensino, 
pesq_msa ~ e:Xtensao para o Estado de New York. O Serviço de Ex-
tensao Vai diretamente aos Departamentos e não se concentram num 
umco Direto r, conforme acontece, em geral, em cutras universidades e 
cState Colleges ". 

Os Departamentos que visitei da Escola de Agricultura: Patolmria 
~ e~etal, B<?tânica, Genéti ca, Entomologia, Agricultura, Zootecnia, L:ti-
Clmos, Fruticultura, Engenharia Rural, Economia Rural e Fisioloma Ve-
gAetal. e H~m~ Economics, deixaram-me excelente impressão, ~ todos 
tem mstalaçoes e professores á altura e cursos especializados. 

A Escola de Veterinária está também muito bem instalada e é afa mada 
nos Estados Unidos. O dean da Escola de Veterinária aceitou uma da~ 
tres modalidades de serem recebidos os nossos diplomados e que são: 
1.8

) Concluírem o 4. 0 ano em Cornell e receberem o B. S.; 2.") prati-
car~m na Escola, sem interêsse de titulo, e 3. 0 ) serem recebidos, para 
realizarem estudos elevados, afim de conquistarem título M. D . 

Os Departamentos da Escola de Agricultura, especialmente o de 
Fitopatologia, estão prontos a receberem os nossos formados. Aconse-
lhou-me o Secretário Smith a levarem os nossos enviados bom conhe-
cimento de inglês, recomendação do Diretor e lista de todos os estu-
dos. feitos e espectivos créditos. Considero o fato de poderem ser 
aceitos os n?~sos formados p~las universidades americanas de grande 
alcance e utilidade para a agncultura de Minas-Gerais e do Brasil e 
uma vitória a favor da educação nacional. 
. . Qu_ando se ti~er de mé.mdar um formado ao estrangeiro para espe-

Cializaçao, devera<? merecer consideração os seguintes pontos: 1.0
) que 

se escolham os mais capazes e de espírito simples e científico; 2.0
) que 

tenham no mínimo, dous anos de prática; 3. 0 ) que conheçam praticamente 
a língua do país, para onde vão; 4.0

) que se escolham departamentos 
fortes , de ~~iversidades idô?eas; 5.0

) que se lhes forneçam os recur-
sos necessanos, nem dema1s para desperdício e perdição, nem de me-
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nos, conduzindo-os · a privações; 6. 0 ) que se procurem elementos que 
tenham tendência a auxiliar a v.ida coletiva, sem espirito egoísta, e que 
se comprometam a servir em posições de ensino ou de pesquisa du-
rante determinado tempo, por contrato previameRte assinado. 

Escola de A,qricultura de Porto Rico. 

Encontrei-me, em Cornell, com o Diretor-Dr. L. Figuerôa, da Es-
cola de Agricultura de Porto Rico . Do longo entendimento .q~~ tivemos 
assentámos a possibilidade de permutarem as escolas que dmg1mos alu-
nos, para especialização e professores. . 

A Escola de Porto Rico é das mais importantes dos povos de on-
aem espanhola e obteve, por parte dos Estados Unidos, as regalias 
do reconhecimento. 

Quando nos fôr pos ivel, será de vantagem enviarmos um técnico 
afim de conhecer os processos pottorriquenses de produção do café. 

Insti tuto de Ag'ricultu:ra de He1·t) ordshi re 
Chegando á Inglaterra, pedí ao Exmo. Sr. Embaixador Regis de 

Oliveira que me apresentasse ao Mi~isté ío da .. Agricultura, onde fui 
recebido pelo Sr. H. E. Dale, que mm~~ ~e ~uxthou .. 

O primeiro estabelecimen~o ~que VlSit~l fo1. o. Instituto de Hertford-
shire situado em St. Alban. E ele de grau med10, e um dos 15 e dos 
melh~res que possue a Inglaterra, destinando-se, especialmente, ao treino 
dos filhos de agricultores. . . . 

Está instalado em antiga propnedade de ncaços mglê;:;es, e tem 
apenas 45 alunos. (Sendo dos maiores da Inglaterr~). ~ ~ 

Está o Instituto bem inst~ado, dispondo de mmto boas dependen-
cias práticas, como estábulo, ésf:uf~s, p~cilg~~· aviário. . 

A primeira conclusão que t1re1, apos VISitar o ~nsti~to de Hertfor-
dshire funcionando no Sul da Inglaterra, a pouca d1stâncm de Londres 
e pertencente á classe das célebres escolas média~ da Europa, é. que 
as mesmas contribuem fracamente para a formaçao de bons agncul-
tores e que são de quasi nula eficiência á formação de c~entista~ ~ ci-
dadãos devidamente esclarecidos. Talvez tenham por f1m, prmclpal-
mente, manter a classe de camponeses. 

Estação Experimental de Rothams~ed 
A antiga estação experimental de Rothamsted, fundada por Lawes, 

inspirado nos trabalhos de Liebig, faz exclusiv_amen~e t.rabalhos _ de pes-
quisa, fugindo, por completo, de toda a açao rotineira, e nao ofere-
cendo cursos regulares de ensino. . . ~ . . . 

Visitei os seus Departementos de Bactenolog~a, Botan1ca, Qmm1ca, 
Fermentação. Microbiologia, Inseticidas e Fungicidas, Física, Estatística, 
Entomologia, Posologia Vegetal e Fisiologia.. . . . 

Dispõe o estabelecimento de pequena area de edifícios, sendo as 
salas e dependências muito mal dispostas, o mesmo acontecendo aos 
1aboratórios. 
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A notavel Estação Ex perimental está se dedicando a poucos t :a-
balhos, mas, todos de muita importância, e cito, entre outros: decompo-
sição de celulose, pyretrum e outros inseticidas, purificação do sôro do 
leite por bactérias, coloides de solos, etc .. 

O Diretor- Snr. E. John Russel prontificou-se a auxiliar-nos, per-
mitindo que frequentem a Estac;ão nossos enviados diretamente ou de-
pois de passarem par um estágio, em Londres. 

Royal Veterina1·y College. 
O Diretor Sr. Frederick Hobday proporcionou-me proveitosa visita 

à Escola de Veterinária da Inglaterra,-«Royal Veterinary College». 
Está ela sendo completamente reconstruída, e os velhos edifícios es-

tão se substituindo oor oatros, de muitos andares, amplos e com exce-
lentes condições téênicas. Alguns jà estão prontos e os visitei:-Cllnica 
de Pequenos Animais e Cirurgia. A Escola está sendo reconstruída 
pelo sistema inglês-de libra por libra, o que significa dar o govêrno 
quantia igual à oferecida pela iniciativa p(lrticular. 

O Instituto de pesquisas veterinárias, na Inglatena, funciona anexo 
à Escola de Veterinária. Foi êste o pri. eiro exemplo que encontrei, na 
nglater ra, de estar anexa a uma Escola de Vet~ri ária a pesquisa. 

A Escola de Londres é muito forte em ci ru rgia, provavelmente a 
mais importante da Europa e das melhores do universo. 

L aboratório de Veterinária em New-Haw- Weybridge. 
O Laboratório faz pesqui::;as e trabalho de rotina, para o Ministério 

da Agricultura, da Inglaterra. Dedicava-se, ante , à fabricação de vaci-
nas, mas, aos poucos, vai deixando a indústria, para fabricantes par-
ticulares, por ser o Diretor W. H. Andrews de opinião que a ind:Jstria 
prejudica a pesquisa. Os laboratórios são muito bem montados, de 
boas dimensões, mesas ao redor das paredes, todos revestidos de azu-
lejos brancos e muito claros. 

A Veterinária da Inglaterra está se orientando para os métodos 
preventivos. dando-se atençil.o ao grupo de animais e não ao indivíduo. 

Escola d e Wie. 
A Escola de Agricultura de Wie, a maior da Inglaterra, tem atual-

mente 160 alunos. Possue internato, sendo a disciplina mantida, evitan-
do-se os negativos, conforme fazemos. . 

O Estabelecimento realiza trabalhos de ensino, de pe-qu tsa e al-
gum de extensão. O Curso Superior de Agricultura é feito em três 
anos, e o achei inferior ao nosso; também, ali, hà um curso, em dous 
anos. 

A Escola de Wie é mal dotad<:t de ed.ficios; funciona em velho 
convento, construido em 1445, adaptado e de arquitetura de quadri-
lateros, com áreas centrais. 

As dez outras escolas de agricultura, de gráu superior, da !ngla-
terra têm de 30 a 60 alunos, pro·;a concludente contra grande numero 
de e~colas, que se tornam fracas, mal êsse que muito devemos evitar. 
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Escola de Veterinária de AlJo1·t 
O Ministro da Agricultura da França-Sr. Quei uel e os Inspetores 

de Agricultura Sr . M. Lesage e da Veterinária Sr. Drouin, com os 
quais conferenciei pessoalmente, foram bondosos, tudo me facilitando 
para que fosse proveitosa minha visita aos Institutos de Agricultura e 
Veterinária, fran ceses. 

A primeira escola que visitei foi a de Alfort, tendo-me acompanha-
d J em toda a visita, seu Diretor-Sr. E. Nicolas. 

O primeiro trabalho que consegui realizar, depois de muito se in-
f )!mado, o Sr. Dr. E. Nicolas, a admissão de nossos alunos, cadeiras 
q t..e estudam, orientação do ensino, etc., foi a possibilidade de irem, 
ali, para especialização, os nossos diplomados. Aplaudiu ~e most:ou-.';; e 
admirador da orientação que estamos dando ao curso de Vetermána, 
dizendo-me que é a mais conveniente. 

Visitei , na Escola de Alfort, as seguintes dependências: Química 
{de que é professor o Sr. E. Nicolas), Med_ici~a, Ana~or~:.lia, Histol_o~ia, 
Zootecnia, Biblioteca, Museu, Novos Hospitais e Pavilhao de Chmca. 
Visitei também o Laboratório de Diagnosticas e Pesquisas do Govêrno, 
que, apesar de ter administração independente, mantém estreita coope-
ração com a Escola, em cuja visita_ me acompanhou t~mbém o n?tável 
cientista Carré. Bom exemplo de aliança entre a pesqmsa e o tnsmo. 

A Escola tem, atualmente, 250 alunos, dos quais 50 são estrangei-
ros. Tem internato e está sendo construido novo edifício para o mes-
mo, com a capacidade para 200 alunos; a entrada no Internato é às 
9,30, obrigatóriamente. 

O curso é feito em quatro anos e a educação dos alunos merece 
muita atenção do Diretor-Sr. E. Nicolas. 

A Escola está sendo reformada, quanto h instalações, havendo o 
plano preestabelecido das novas construções. . . 

Predomina alí o espírito de economia, sendo tudo mmto medido e 
contado. De muitos professores ouvi a expressão: «quando tivermos 
dinheiro ... " 

E' minha opinião que a Escola de Alfort merece receber no~s~s 
alunos, para especialização, e contribue, valiosamente, para a veterma-
ria, no universo. 

Institut National Agronomique. 
O Instituí National Agronomique, na rua Claude Bernard, n. 16, 

em Paris, não me impressionou bem. Visitei as suas p_rin~iJ?aiS depen-
dências e das palestras que tive com professores e funciOnano_s domes-
mo, cheguei à conclusão de que êle é proposital1'1'_!en te te~r:co, s~ndo 
seus cursos feitos em conferência, especialmente. Nao ha pratica. Disse-
me um dos Inspetores, que, na França, muitos o classificavam como: 
cescola de funcionários •. 

Procuram os professores formar os alunos em « cultura~. minis-
trando-lhes, em conferências, ensinamentos sôbre o que há de novo 
sôbre os assuntos vários. 
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Faz•se o treino cda cabeça~-tudo, pela cabeça. De todos os pro-
fessores, apenas três publicaram seus cursos, não o fazendo os outros, 
porque não queriam abrir mão da propriedade dos curso~. 

O curso regular é feito em dous anos; estudam os alunos no 1:0 

ano 22 matérias e, no 2.0
, 16; são algumas delas estudadas em revt-

são devendo entretanto, os alunos prestar os respectivos exames. 
' Não trate'i do ingresso dos nossos alunos, no lnstitut Agronomique 

de Paris. 
E'aole Régionale d 'Agriaulture du Chesnoy 
Está ela instalada numa antiga residência francêsa, e é típica no 

gênero de escola prática {francêsa), escolas que existem em número de 
40, e é ela considerada como das melhores. 

Ha cinco escolas práticas que dão direito, mediante certas exigên-
cias, ao ingresso nas três escolas nacionais de agricultura:-Grignon, 
Montpelier e Rennes. 

O curso se faz em dous anos, e os candidatos às escolas nacio-
nais deverão fazer ainda um 3.0 ano. No 1.0 ano, estudam-se 11 maté-
rias; no 2.0

, 13 e no 3.0
, 11. 

A E~cola, sendo das mais frequentadas entre suas congêneres, ti-
nha, quando a visitei, 86 alunos, sendo a admissão dos candidatos p_?r 
concurso, e a idade minima-14 anos; algumas das outras escolas estao 
quási sem alunos. 

A disciplina se mantém com o afastamento dos maus elementos. A 
Escola tem J 78 Ha. de terreno e dependências práticas de horrível as-
pecto e conservação. 

Tem ela personalidade civil, como acontece, geralmente, a todos o 
Institutos do Ensino, da França. 

A Instituição de Chesnoy deu-me mais a impressão de um patro-
nato que, propriamente, a de uma escola de grau médio. 

E'aole National d'Hortiaultu're. 
Funciona a E'cole National d'Horticulture no antigo Potager do Rei 

Luiz XIV, e pouco de interessante apresenta, a não serem os canteiros 
de cultura intensiva, construidos em planos diversos, e que oferecem 
lindas perspectivas. 

Todo o trabalho é feito á mão, não vi em trabalho nenhuma das 
maquinas modernas, usadas em agricultura. . 

O curso ali é feito em três anos, e confere a Escola o titulo de en-
genheiro horticola; a duração de cada ano letivo é de onze me~es, tendo 
cada aluno um mês de fé.rias, gozando-as os alunos, alternativamente, 
em três turmas. . 

Os alunos moram numa cooperativa, cuja porta se fecha ás 9 
horas, e onde gastam de 300 a 350 francos, por mês, com manutençã<?. 

A escola foi criada, por lei, de 16 de Dezembro de 1873 e orgam-
zada por Lá Quintingé,- jardineiro de Luiz XIV. A área que ocupa é 
de 10 Ha., divididos em 16 secções ou jardins. 

Os professores ocupam, em ger~l, outros cargos e s~o. · s~gund_o 
um aluno do Instituto, fortes em teona, mas, pouco se dedicam as apli-
cações praticas. 
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Centre de Reclzerches Agronom'iques. 
Está a França esfo rçando-se em reunir todos os seus trabalhos de 

pesquisa. numa única direção, funcionando os principais em E'toile de 
Choisy, Versailes,-o que representa digno exemplo de aglomeração 
de trabalhos de pesquisas cientificas e condenação ao antiquado sistema 
de subdivisão. 

Visitei a Station de Pathologie Vegetal, onde o seu Diretor-Foex 
me mostrou, detalhadamente, a Biblioteca, o Laborutorio de Pesquisas 
com cereais, o Laboratorio do Assistente, a Sala de Estagiarias, a Sala 
de Coleções e as Camaras de Cultura. 

E tão organizadas várias outras secções , como: de Sólos, de Ento-
mologia. de Economia, etc . A estação segue o criterio de pavilhões 
isolados, ligados, ás vezes , por passadiços cobertos. 

Está ela recebendo os recursos necessários á conclusão do plano, a 
que está obedecendo. 

E'cole N ational d'Agrículiure ele Grignon. 
E' esta uma das mais antigas do mundo, provavelmentP., e está si-

tuada a poucas milhas da Estação Plaisir-Grignon, do Chémin de Fer-
d'Etat. 

No ta-se logo de início, internamente a divisão dos trabalhos 
da Escola propriamente dita, dos da fazenda, e que se faz por uma es-
trada que passa pela frente do antigo castelo,-um dos principais edi-
fícios do Estabelecimento. De um lado a Escola, do outro a fazenda. 

O Diretor atual se ertcarrega de administrar a fazenda, não tendo 
os professores parte ativa em seus negócios. O edifício de Química 
está s ndo remodelado e nele funcionam os Laboratorios de Analítica, 
Vegetal , Sólos Fertilizantes e Fisiologia. 

O dormitorio está disposto, tendo um corredor do centro e quartos 
para três alunos. Num edifício estão inst<;tlados os laboratórios de 
Agricultura, Horticultura, Silvicultura, Zoologia, Botânica e Geologia; num 
outro, acha-se organizada a Técnologia Agrícola. 

A Engenharia Rural dispõe de bons laboratórios e pavilhões 
para máquinas. A Zootécnia dispõe de boas instalações. Os profes-
sores da Escola residem em Parí , e tem ela 140 alunos, nos dois anos 
de curso-70 em cada um, e entram, em ambos, por concurso. 

Na fazenda modêlo estão agrupadas ás secções de aves, bovinos, 
carneiros, porcos, cereais, etc. 

A Escola não está conduzindo pesquisas, por não dispôr de verba. 
Os alunos que n:::.o procedem bem no Internato, sendo a admissão de-
pois de 17 an os, são afastados do Estabelecimento. Praticamente não 
têm os Internos , saídas. 

Como s ~ conclui das informações acima, a França subdividiu os 
seus estabelecimentos de ensino agrícola e veterinária. Tal situação é 
combatida por educadores francsees, de valor. De um, ouvi que 
com o regiin~ da subdivisão «os maus estabelecimentos comem os 
bons ». 

Subdividida era também a pesquisa, mas, o estabelecimento da es-
tação central de pesquisas é prova de reação contra o sistema. 

' 

I 
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O Instituto Agronômico de Paris é de tal ordem teórico, de metodo 
de ensino tão discutível e creio de tão pouco valor prático, que não me-
rece ser inspirador de povos que se queiram organizar, praticamente, 
quanto ao ensino e pesquisa agrícolas, e lastimavel é a confiança que 
tem inspirado a muitos que não o conhecem. 

Ministé1io da Agricultura, em Bruxelas. 
O Exmo. Sr. Embaixador Brasileiro em Bruxelas-Dr. E. L. Cher~ 

mont-apresentou-me ao diretor geral, honorário, do Ministério da 
Agricultura- Sr. M. Paul Vuyst, organizador de grande parte da 
instrução profissional agrícola e «menagere ,. da Belgica. 

Disse-me o Diretor Geral belga, respondendo a pergunta minha, 
que se orienta o ensino profissional agrícola, na Belgica, de modo a 
melhorar as condições dos agricultores. Assim sendo, é o ensino tanto 
prático, quanto possível, continuou êle, mas, ainda é bastante teorico; 
o ensino agrícola deve ser prático e sua missão é melhorar as condi-
ções dos agricultores. Não adianta muito haver o ensino, sem que pos-
sam os agricultores seguir os metodos das escolas. 

O principal laboratório de uma escola deve ser a fazenda e tudo · 
se deve fazer pela e para a fazenda. A fazenda deve ser o único laborató-
rio do professor de Economia Rural. A escola tem de mostrar que sabe 
fazer e que é econômica. A f alta d o bom exemplo é a pior de to-
das as fa ltas de quem educa e ele uma escola. 

Os professores que vão da Europa para o Brasil e outras nações 
fazem muito mal aos novos países, porque ensinam grande amor pela 
cidade. «Pas de plantation et d'elevage •, e ainda dão ensino muito ge-
ral, em desacordo com as necessidades praticas. 

Para proporcionar algum descanso ao eminente funcionário e edu-
cador belga, mostrei-lhe os albuns da Escola Superior de Agricultura e 
Vete;inaria e falei-lhe, um pouco, sobre o quanto estamos realizando. 
Ao terminar, assim se manifestou ele: «Ande sempre com estes albuns 
e os mostre aos educadores europeus, quanta coisa boa está aí dentro• 
e continuou: «vejo que a sua escola ensina pelo bom senso, que em 
tudo deve predominar; não é uma escola teorica que faz «gaspilage" 
do dinheiro e do tempo. «E' notável o hábito que dá aos alunos de vi-
ver entre as plantas e os animais ,. . 

A' minha informação de fazermos educação moral, íntelectual e 
física, respondeu: «muito bem • e peço que conservem dentro das pro-
porções 40° I o. 35° I o e 25° I 0 , e CíJntinuou, meu senhor, teria prazer de 
levar minha palavra ao Brasil, nem que fosse apenas para apreciar o 
trabalho que me mostrou estar fazendo e irei si me oferecerem as pas-
sagens de ida e volta. 
, Fui gentilmente recebido pelo Exmo. Sr. Inspetor da Agricultura e 
Ministerio de Agricultura da Belgica-Sr. P. Wauters que me deu as 
seguintes informações: as pesquisas agrícolas são feitas na Escola de 
Gembloux e por estações livres. Na Escola de Gand há tambem tra-
balhos de pesquisa. Em Louvain é subvencionado o Instituto de 
Zootécnia, do Professor Frater e o de Laticínios - Professor Etie-
ne. Há uma estação central para o controle de sementes. O en~ 

-
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sino Superior de Agricultura é feito em Gembloux, Louvain e 
Gand havendo o total de 560 alunos. Das vinte escolas médias 
que 'possuem, apenas cinco são verdadeiramente praticas. A . Bel-
gica tem cerca de 700 organizações que se p_reocupan:t e praticam 
a educação de adultos, fixas e ambulantes. Praticam o Sistema de se-
rem reunido., os trabalhos de pesquisa e ensino, por deficiencia de 
pessoal técnico e por economia. Num país muito rico de dinheiro e 
pessoal podem ser separados, mas, na Belgica: "pas de specialistes pour 
les separer". O ensino de Veterinaria é feito na Escola de Brux~las ~ 
acabam de criar a Escola de Gand. A Escola de Bruxelas continuara 
a fazer o ensino em frances e a de Gand o ministrará em flamengo. 
Também as pesquisas sobre Veterinária são feitas nas escolas, não 
havendo estabelecimentos separados. 

E'cole de iJ1a1·echalerie 
Visitei a Escola Especializada de Marechalerie, sítuada á Rua León 

de La Croix em Bruxellas. E' uma escola nova, muito bem instalada, 
sendo o curso feito, em dous anos. 

A escola belga é das mais modernas e de melhor orientação sôbre 
o assunto. SGo Diretor e Professores da Escola ferradores competentes. 
Os Veterinarios dão apenas os cursos referentes ao estudo ~natômico 
das patas dos animais, ficando a direção da Escola e o ensmo, _bem 
como a parte de ferrar, sob a responsabilidade de f~rradores prél:tJcos, 
- não d outores. E' o p.rincipio que estamos segumdo, de confiar o 
ensino de officinas rurais aos mestres de ofício, especializados, que 
temos. 

Informei-me sobre um profissional ferrador que esjvesse em con-
dições de vir passar alguns mêses em Minas, c~m o fi~? de estu~ar. ? 
nosso sistema de ferrar animais, a meu vêr mmto defeituoso e pnmth-
vo, e tive a indicação do sr. D. Evrard, professor da Escola Belga . Vir_á 
êle por meio de requisição : de Govêrno a Govêrno, e tem os venci-
mentos de 32.000 francos belgas, por 80 lições. 

Insti tut eles Arts et 111etiers. 
O Instituto instalado em arande edifício moderno, bastante luxuo~ 

so, é constituído de 25 escola;, funcionando em dois turnos : de 8 ás 
12 e das 2 ás 6. No turno da tarde, funcionam os grandes cursos. Tem 
a Escola 4.000 alunos, não havendo limite de idade, a não ser para os 
grandes cursos, que é mínima a de 14 anos. O corpo docente é for-
mado de 350 professores. 

A Escola forma «ouvriers qualifies ". Todas as 25 escolas têm ~m 
diretor e são superintendidas por uma comissão de quatro membros m~ 
dustriai , do ramo a que pertencem. Constitue o «Institut des Arts et 
Metiers ,. -verdndeira universidade técnica industrial. 

O Inst:tL.lto é o resultado da união de todas as escolas profissionais 
isoladas, c:;ue existiam em Bruxelas, com grande vantagem I?~ra ~ en-
sino e economia, e re'presenta excellente exemplo_ ~e- corponficaçao de 
Escolas em contrário ao velho sistema da --subdtvtsao. As Escolas que 
contitu~m o Instituto, são as seguintes :-1) École de mecanique et d'e-
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l~tricité; 2) École de .mecanique et d'eletricité-Seçtion Supérieure; 3} 
Ecole de tailleu~s; 4) Ecole de plomberie, etc.; 5) ~cole de tapissiers-
garnisseurs; 6) f;cole de peinture de bâtiments; 7) Eçole de des in, mo-
delage, etc.; 8) Ecole de serrurerie, poêlerie,, etc.; 9) Ecole de caros~erie; 
10) Ecole de bijouterie, cisel1;ue, etc.; 11) E6ole de coiffure; 12) Ecole 
de la chaussure •. etc. ; 13) Ecole de la fqurrure; 14) Ecole de linge :e 
-che;niserie; 15) Ecole de tippgraphie; 16) Ecole d'études tipogr~phi ~t.es, 
17) Ecole de lithografie; 18 Eçole d'études lithographiques; 19) ~cc, ~ e de 
relieure et dorure d'art; 20). Eco! e de l'industrie hóteli~re; 21) Er ~ !.... de 
dessi_n pour ébénistes; 22) Eco1e de stenografie; 23) Ecole indu:mielle ; 
24) Ecole industrielle - section superieure; 25) École de tailleus (-i anos). 

Escola Profissiona,l Bishoffsheim. 
Só na quinta tentativa, con egui vis i ~ar a escola acima, considerada 

como das melhores de instrução profissional femi nina, em BruxeUas. Só-
mente com ordem assinada pelo échevin da instrução públi a , consegui 
visitar o estabelecimento. 

As secções de chapéus, modas, flores, desenho, bordados e orna-
mentação, visitei-as de:noraàamente; encontrei as alunas em trabalho, e 
as professoras se manifestaram perfeitas conh ecedoras dos ofícios que 
ensinavam. 

A Diretôra com os seus 60 anos de idade, bem viva ainda, decla-
rou-me que há 25 anos dirigia a escola e que cada ano, deveria modifi-
ca-la, nalguma cousa, para que melhorasse. 

Funciona a escola em predio velho, de horríveis condições pedago-
gicas. Frequentavam-na cérca de 300 alunas. 

Institut Normal Snpé·riew· d'Econom ,·e JJJénag ?Yre Agricole -
Laken. 

Percorri o Instituto detalhadamente, e n companhia do seu fundador 
e inspirador- Sr. Paul de Vuyst. Notei em tudo muita ideia prática e sim-
plicidade. Estava inteiramente lotado, com 80 alunas. Os trabalhos escola-
res se subdividem em 50° I o de prática e 50° I 0 de teoria. A pratica é real:-
ví alunas fazendo a limpeza dos prédios, conservando metais, preparando 
o almoço, limpando tapêtes, lavando vidraças, cultivando jardins, tirando 
leite, fabricando manteiga e queijos, alimentando porcos, servindo mêsa, 
alimentando aves, lavando e passando roupa, etc .. . O curso é feito em 
três anos , havendo grande acumulação de estudos teoricos, e de pratica. 
As próprias alunas preparam a sua alimentação: - sempre pa ra grupo 
de cinco. Elas próprias adquirem os viveres, condimentos, etc., num 
armazem que funciona dentro do estabelecimento e, no fim do mês, di-
videm as despesas, pela , componentes do grupo. A alimentação custava 
7 francos a cada aluna, por dia - Não há empregadas. As professo-
ras assistem a todos os serviços. 

Os quarto:· ão individuais. Todos têm moveis, pintura e disposição, 
de modo diferente. As alunas estudam nos próprios quartos e os orna-
mentam a seu gôsto, e mudam-se de aposentos, dentro de certo 
tempo. 
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As alunas do Institut Normal .Supérieure d'Economie Menagére Agri~ 
cole, com os seus lenços coloridos na cabeça. vestidas humildemente, 
fazendo trabalhos grosseiros, nas proximidades de uma excelente capital 
europea, todas de famílias distintas, deram~me exemplo de grande esfor-
ço, em pról dos sãos princípios do trabalho e da familia . Louvavel ! 

Ministério da Economia- Haya. 
Em companhia do Secretário, intérprete, da legação brasileira, em 

Haya, Sr. A. Chaves Schlnsner, conferenciei com 'O Sr. A. Schmidt, 
diretor de agricutura, sôbre o ensino agrícola, veterinário e pesquisas, 
na Holanda, havendo sido bem cordial a entrevista. 

O ensino superior de agricultura é feito, em Wageningen, em cin-
co anos . O ensino médio é feito em Groningen, e em mais vinte e 
tr".s institutos. O curso colonial, em Deventer. As escolas médias são 
custeadas pelo Govêrno, mas, existem-nas . também mantidas por asso-
ciações particulares, sendo subvencionadas. Estão dando, nos últimos 
anos, muita atenção ao ensino inferior de agricultura. 

Nas diversas regi'ões do país há os consulentes, que instruem o 
povo, em agricultura e veterinária. As pesquisas são feitas nos seguin~ 
tes institutos: Groningen -Solos, adubos e plantas; Horn- la!icí~ 
nios; Wageningen - alimentação do gado, exame e controle de ali-
mentos e frutos; Mostrechet- controle de adubos. 

Os professores do ensino papular são pagos pelo reino e vêm di-
retarr.ente ao ministério, há, entretanto, forte corrente que quer anexá-lo 
aos Institutos de Pesquisa. , 

A Veterinária é ensinada em Utrecht : em 4 e 5 anos. Dão 
ensino sôbre veterinária, em todo o país, os veterinários consulentes. 

Disse-m':! o Diretor que são freqüentes as questões entre os agrôno-
mos e os veterinários. 

National Experimental Dairy-Hillerod, e Coope1·ativa. 
Visitei, demoradamente, a Estação Experimental de Hillerod, em 

companhia de seu Diretor A. P. Hansen. As Secctões do preparo indus-
trial do leite, da fabricação da manteiga e do queijo, os laboratorios e 
outras dependências impressionaram~me bem. A manteiga é toda fa-
bricada, na Dinamarca, com fermento selecionado. O queijo se clas-
sifica, havendo atenção à qua ntidade de gordura e varia de 10 a 45°/0 • 

Os aparelhos Stassaniser que pasteuriza a 73°, em 15 segundos, e os 
pasteurizadores de discos, que são julgados econômicos, foram estuda~ 
dos detalhadamente. · 

A indústria leiteira na Dinamarca é feita por cêrca de 1.300 coope-
rativas e 300 emprêsas particulares. 

A Estação Experimental recebia leite, de 245 agricultores que pos~ 
suem de 2 a 20 vaca , em geral, do tipo dinamarquês :- vermelhas, 
corpulentas e boas leiteiras. Examinei os dados referentes a 328 vacas, 
constando os seguintes resultados : 163 kgs. de manteiga; 3.714, de 
leite e 2.959 unidades de alimento, por ano. 

Visitei várias usinas cooperativas de laticínios, as quais seguem o 
tipo padrão dinamarquês e divididas, geralmente, em três partes : corpo 
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cel?tral ~ara. r.ecepção e tratamento do leite, uma ala para caldeira, e má~ 
quma fngonfica e outra para fabricação da manteiga e queijo. Próxi~ 
ma à usina existe, quasi sempre, á casa do gerente e, às vezes, câmaras 
de cortimento de queijos. 

E scola de Agricultura e Veterinária de Copenhague. 
Foi demoradamente visitada a Escola de Agricultura e VeteriP-ária 

de Copenhague, a única de grau supelior que mantém o Gov ~rno ::._; ina~ 
marques, para o ensino Agrônomico e Veterinário. 

É a J:?inamarca o único pais europeu que mantém, em conjun t:>, o ensi~ 
no de agncultura e o de veterinária, conforme estamos fazendo · e os di~ 
retores e . professores dina;narqueses se manifestaram muito 'fa~oráveis 
a êsse s1stema. As instala:;-ões de A1~ atornia da Escola são muito 
boas. A Clínica é subdividida: em pequenos e grandes animais. 

As dependências de Horticultura são mui co bem tratadas . O pro-
fessor ??n.eke Knud en, chefe do Serviço de Química e Bacteriologia 
de Laticmws deu~me todas as explicações sôbre os seus trabalhos e 
laboratórios, o mesmo fazendo os oatros chefes de ser ri co. 

A tecnologia d_e 1 ticínios constit 1e depmtamento separado, e pos-
su~ excelente coleçao de aparelhos, de miniaturas e, a inda, de peças his-
toncas, sôbre laticínios. 

Escola de Agricultura e Escola d e Veterinária, de B erlim . 
Muitas vezes, visitei as escolas de agricultura e de veterinária de 

Berlim, afim de ficar ~on~ece_ndo segu!amente a sua organização.' A 
p~es~r de te:em elas re1tonas mdependentes, estão situadas a pouca dis-
t~ncm, funcwna_nado em comum, muitas vezes, os cursos, que S::! rea-
lizam, para agncultura e veterinária. São subdivididas em Institutos e 
se governam pelo sistema de reiteres, eleitos dentre os professores ca-
tedráticos. 

Privei com os r~itores, ass_isti ás aulas, observei o espírito dos 
profess~r~s e alunos, fica~do assim conhecedor de sua organização. 
. No.ei grande decrescimento em o número de alunos e, por exemplo 

c1to o curso do professor Er~~t Mangold, de fisiologia animal, que, há 
dez anos passados, er~ frequentado por 300 alunos, tendo atualmente 
a sexta parte, do refendo número. 

Quanto ao nosso sistema de procurar controlar os alunos enca-
minhando-os, a hàbitos convenientes de viver, um distinto membro do 
corpo docente, assin: se: re!eriu : « M~ito bom ; precisamos ir aprender 
como o fazem; aqm sao hvres dema1s e se prejudicam•. 
~ qo~ referel!cia á «Semana dos Fazendeiros • , disse-me outro: O"timo, 

b?a. liçao para Ir ~stu~ar representante nosso, por não termos contacto 
eficiente entre a c1encia. e a pratic~ . O nosso Govêrno quer estabele-
cer o contacto n~cessár~o, mas, nao tem capacidade para o fazer. An-
tes da guerr~ , nao haVIa contado entre a ciência e a lavoura. Veiu a 
guerra e não houve organização capaz de amparar a agricultura. Re-
sultado- Fome-perda da guerra. Organizam-&e leis, agora, visando 
as melhores relaçoes entre os que pesquisam e os que praticam•. 
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Em conversa com um dos chefes de departamento da Escola de 
Agricultura, tive segura informação sôbre a designação dos reitores. ~ 
reitor não é um superior, é o cprimus inter pares» e, segundo sua opi-
nião, •trata êle dos negócios externos». E designado por um an~ e 
proposto ao governo, que faz a escolha, dentre os no~es de uma hsta 
apresentada. A eleição é feita pelos diretores de Institutos e o repre-
sentante dos Assistentes. Percebi não manifestar o meu informante ne-
nhum respei to e distinção pela pessoa do reitor. . 

A Escola de Veterinária, constituída da reunião dos Institutos de 
Anatomia, Clínica, Parasitologia, Bacteriologia etc., tem, atualmente, boa 
freqüência, por motivo de certas exigências legais, que ofereceram opor-
tunidade a maior número de veterinários. 

O funcio namento das escolas de Agronomia e de Veterinária em 
conjunto, como fazemos, mereceu sempre aplauso dos . professores ale-
mães. O curso superior de agricultura é feito, em Berlim, em três anos 
e o considero inferior ao nosso. 

É princípio geral da Alemanha haver pesquisa e ensino nos_ me~
mos Institutos, existindo pessoal bem distribui do. As Escolas. sao, as 
vezes anexas a Universidades, entretanto, as melhores e mais fort-es 
funci~nam separadamente, e são os seguintes, os principais instituto 
de ensino e pesquisa, sôbre agricultura e veterinária na Alemanha: 

1 - Berlin. (Economia Rural, Genética, Economia Política) ; 2-
Breslau (Silésia) (Química do Solo); 3 Geettingen (Hannover). (Geo-
logia, Química Agríco~a. Ciência físico-qlfím_ica); .4 - Koemgsberg 
(Prússia Oriental) (Agncultura Geral, Expenenc1a Agncol?); 5 - ~o.nn 
(Rheno) (Economia Rural, Biologia) ; 6 ---: Halle (Saxóma) (9"enehca 
Vegetal, Patologia Vegetal, Tecnologia Agncola); 7 - Hohen~em (Wur-
ttenberg) (Exclusivo para Agricultu ra); 8- München- ~e1henteph~n 
(Ravaria) (Bacteriologia, Cervejaria); 9- Giessen (Hess1a) (Geologia, 
Química). 

Outras universidades com institutos agricolas: Kiel, Hamburgo, 
Leipzig, Jena, Muenster, Rostock. .. 

Cidades, de Universidades Veterinárias: Berlin, Hannover, Munchen, 
Gie:;sen. Cidades, de Universidades Florestais: Eberwalde (perto de 
Berlin), Minden-Hannover, München, Giessen. 

Escolas Médias, na Alemanha: 
Afim de me ajuizar bem sôbre a orietação do ensino médio na 

Alemanha visitei uma das mais afamadas : -a de Horticultura, Pomi-
cultura e Jardinagem, em Dahlem. São todas elas, em geral, subdivi-
das pelos assuntos de que tratam. 

Para a Horticultura, Pomicultura e Jardinagem, há, na Alemanha, 
três ou quatro escolas médias. . . . 

Os aluno~ se matriculam nas escolas medias, depms de terem de 
três a quatro anos de prática, em estabelecimentosi ndustriais, e vêm ás 
escolas em busca do ensinamento científico : - dai, o motivo de ter 
eu achado a escola de Dahlem com pouca prática. 

As escolas médias alemãs aplicam diretamente os conhecimentos à 
indústria . Trabalham mais com demonstração. Não encaminham os 

~ · 
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alunos à pesquisa, mas, à produção imediata, entretanto, conduzem, tam-
bém, trabalhos simples de pesquisa. 

Kaiser Wilh.elm Gesellschaft. 
A organização Kaiser Wilhelm Gesellschaft é inteiramente dedica-

da ao progresso da ciência, sendo, no modo de pensar, das maiores no 
genero, no universo. 

Regulamentada, goza de independência administrativa e econômica, 
· e constituída da união de mais de trinta grandes institutos , dedicando-

se cada um, a um ramo da ciência. 
Visitei alguns institutos, e para que bem se aprecie o volume de 

trabalhos que realiza a instituição, cito os seguintes: 
Kaiser Wilhelm - Instituto para Química ; 

,. ,. ,. > Metalúrgica; ,. " " ,. Silicatos ; 
" » ,. " Biologia: 
» ,. » ,. Bioquímica ; , ,. " ,. Física; 
c " » )) Antropologia, ,. ,. • ,. Físico-Química e Eletro-

Química, etc. 
Instrução Profissional na Itália. 
Conferenciei demoradamente, em Roma, com o Diretor-Geral da 

Instrução Profissional e Inspetores. O ensino teórico, na Itália, é feito 
em escolas de graus diversos e em estabelecimentos funcionando se-
paradamente. . 

O ensino teórico de agricultura se faz em escolas médias, escolas 
e insti~utos técnicos, existindo, atualmente, na Itália, cêrca de 65 esco-
las de gráu médio, 24 institutos técnicos e 11 escolas técnicas. 

A freqüência nas escolas agrárias é muito fraca, sendo vontade do 
govêrno aumentá-Ia o mais possível. 

As escolas superiores de agricultura e de veterinária funcionam 
separadamente, e são as seguintes : Instituto Superiore Agrario di Bo-
logna; Instituto Superiore Agrario e Florestale di Firenze, Instituto Su-
periore Agrario di Milano; Instituto Superiore Agrario de Perugia; Ins-
tituto Superiore Agrario de Piza; Instituto Superiore Agrario di Portici; 
Instituto Superiore di Medicina Veterinaria de Messina; Instituto Supe-
riore di Medicina Veterinaria di Napolis; Instituto Superiore di Medicina 
Veterinaria de Parma; Instituto Superiore di Medicina Veterinaria di Pe-
rugia; Instituto Superiore di Medicina Veterinaría di Piza; Instituto Su-
periore di Medicina Veterinaria di Sassari; Instituto Superiore di Medici-
na Veterinaria di Torino. 

A Itália dá muita atenção ao ensino técnico, sendo por êste assis-
tidas todas as profissões; a agricultura, o comércio, a indústria, a náuti-
ca, têm instituições educativas, com organização moderna ou moderni-
zada. 
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Internacional Instituto de Agricultura- Roma. 
O Instituto [nternacional de Agricultura, com séde em Roma, não 

me deixou forte impressão de ser üma organização, empenhada na causa 
agrícola das nações, pràticamente. 

Seu presidente - o Príncipe Potenziani, recebeu-me com muita aten-
ção e tudo facilitou para que fosse proveitosa a minha visita. 

E' o Instituto constituído pelos representantes das potências filiadas, 
subdivididos em assembléia geral e em comissão permanente. São fina-
lidades do Instituto : a) contestar, estudar e publicar as informações 
estatísticas, técnicas e econômicas, referentes à agricultura e à pecuária; 
b) disseminar informações referentes aos seus estudos; c) estudar os sa-
lários da mão de obra, rural; d) dar noticia sôbre as novas doenças ve-
getais, que aparecerem; e) estudar as questões referentes à cooperação, 
ao seguro e ao crédito agrícolas; f) sugerir aos governos as medidas, de 
proteção comum aos agricultores e para melhoramento das suas con-
dições . 

Consegui adquirir as principais todas obras, publicadas pelo Insti-
tuto, com a redução de 30 ° I o, do custo. 

Escola • special lle Engenheiros Ag1 ônomos. 
Situada em Madrid, e bem datada de novo edifício e instalações. é 

a Escola Superior de Engenheiros Agrônomos um dos mais modernos 
estabelecimentos que visitei. 

A Escola oferece o Curso de Engenheiros Agrônomos, em 5 anos e 
o de perit-:>s agrícolas, em 3 anos, - única escola que tem, em conjunto, 
o curso superior e o médio, das que visitei na Europa, onde predomi-
na a separação dos cursos,- tendência que os americanos vêm com-
batendo fortemente, com a organização das Short Courses e cursos de 
dois anos. O exemplo da Espanha tem de ser imitado na Europa, onde 
as classes sociais se formam, já, nas escolas, e, também, onde apren-
dem a se detestar e a se combater, tenazmente. 

A pouca distância da Escola estão situadas as suas dependências 
práticas : -agricultura, pecuária, máquinas agrícolas, etc. 

A Espanha centralizou o ensino agrícola, em Madrid, e fechou as pe-
quenas escolas antigas, de diversos g ráus, por inconvenientes Obser-
varam os educadores espanhois que as escolas médias, regionais, e ou-
tras tornavam-se muito adaptadas às regiões em que tinham séde, esta-
belecendo-se prejudicial influência dos pais dos alunos, sôbre os pro-
fessores , com grave prejuízo para o ensino. 

Com o grande número de escolas, não era possível receberem elas 
as dotações necessárias, e assim se enfraqueciam. 

Dos educadores que mais se mostraram entusiastas pela centraliza-
ção do ensino superior e médio, em Madrid, distingue-se D José Maria 
Soroa, com quem tive o prazer de conferenciar, durante longo tempo. 

Encontrei, com prazer, na Espanha, o exemplo mais próximo da 
Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas-Gerais, 
só faltando a fusão das Escolas de Agronomia e de Veterinária, afim 
de se combatErem as desavenças e questões entre os agrônomos e ve~ 
terinários, pois, muito prejudicam elas os interesses da agricultura da 
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França, da Bélgica, da Holanda, da Alemanha da Itália da Es anh 
de Portugal, conforme tive conhecimento, dez~nas de v~zes . p a e 

Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. 

S Ha na Espanha quatro escolas superiores de veterinária ·-Madrid 
aragoça, Cordova e Leon. · ' 

Visitei, mi~uciosamente, a de Madrid, que se achava em eriod d 
~eforma. O ensmo se processa muito influenciado pelo sistem~ ale;ão ~ 
e, como o noss_o, .teórico-pr~ti~o, 50 °1 o~ a cada parte. 

. As dependenc!as de QuJmica, de C1rurgia, de Radiologia, de Ana-
tomia,. de ~erapêuhca e Farmacologia, deixaram-me bôa impressão. A 
Bactenologm e a Parasitologia estavam merecendo muitos melhora mentos. -

A Escol~ deixou-me a impressão de grande esfôrço, para ser real-
mente _expenmental- grande é o número de laboratórios . 

Nao está bem dotada de prédio : -o que tem é em forma ua-
drangu!ar, adaptado, velho solar de ricaços espanhois. q 

. F01 a Escola fundada em 1881 e conta, atualmente, 700 alunos . 
1\!mtos dos professores, com quem palestrei, disseram-me que a forma-
çao completa do moço - física intelectual e moral está d mu·t t - d ' .- mereceo o 1 a a ençao os educadores espanhoes. 

O curso é feito em cinco anos entrando 1 preparatórios feitos. ' os a unos com todos os 
Estação de Exames de Sementes. 

d E A Esta~ão, cujo~ titulo acima se lê, está instalada próxima â Escola 
e .:.ngenheuo.s AW<;>no~os, em Madrid. E' ela bem montada, ossuind 

;.e?çoes P~~a tdentific~çao, aparelho de rádio ultra-violeta, ge~minaçãoo 
JSica, gene~ca, me~âmca, armazem, expurgo, etc. ' 
. . O serviço de fichas de classificação é bem feito, havendo as de fa-

mtha, gênero _e nome vulgar, em cartões de côres diferentes. Obtive a 
regulamemaçao referente a sementes, universalmente seguida. 

Estação de Cerealioultura. 
Foi a est~ção visi!ada e muito úteis informações recebi do seu Dire-

tor D. Marcelu~o ;~raJ~a, especialmente referentes ao trigo. 
Trocando Idem sobre a produção do trigo, no Brasil, confirmou êle 

o. nosso pens.amento ~~ recorrermos a certas regiões africanas es e-
ci.almente Kema, onde Ja se formaram hibridos de trigos italianos 'e a~s
trmcos, que provàvelmente se adaptarão, no Brasil. 

Ofereceu-me. ?uas amostras de trigo -o vascunhado e 0 rôxo, que 
encerram pro!>._abilidades de adaptação no Brasil. 

Escola de Engenheiros de lJ1ontes. 
. A Esp~ha e Portugal dividiram o ensino agricola em_ de en e-

nheiros agronqmos e de engenheiros de montes. g 
. A ~scola de engenheiros de montes, da Espanha, funciona em Ma-

dnd · Tmha ela, quando a visitei, cêrca de 45 alunos e 16 professores 
_ As escolas de engeph~iros de montes, fazem o ensino da Si!vic~l

tura, com algumas das matenas de agronomia, e representam elas, a meu 
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vêr, a tendência do ensino profissional europeu todo fracionado, enfra-
quecido e pouco eficiente. 

Estación Entomologica e Fitop atologica. 
E' ela bem montada e funciona em Valência. O melhor trabalho 

que vem realizando é o estudo com as pragas de mosca da fruta (cera-
titis). Importaram e estão multiplicando os seguintes: opius humiles; Dia-
chasma Trioni; Diaschas!lla Fuloway. 

Considero de muita importância obtermos, quando tivermos recursos, 
os inimigos da mosca da fruta e, estou certo, de que o govêrno norte-
americano nos facilitará obtê-los, em Honolulu. 

Estaci6n N aranjera de Burjasot. 
A região de Valência foi visitada, afim de conhecermos a sua in-

dústria citricola e ainda a estação de Burjasot, que desfruta de renome 
mundial. 

Está ela empenhada em vários trabalhos científicos, como: micros-
copia do pólen, tabela de rugosidade, ciclo de maturação, adubação, 
etc. 

Os laranjais de Valência são todos formados em planos irrigáveis, 
sendo obrigatória a irrigação. Quando os visitei, estavam em plena ma-
turação e ofereciam excelente aspecto. Muita fruta, isenção de gomose 
bacilar e pouca mosca. 

São de formação baixa. A produção alcança á cifra impressionante 
de 4 . 800 a rrobas, por Ha. (1 arroba 12 ks. 700 gs.) . 

A produção de Valencia é de 20.000.000 e a sua exportação eleva-
se a 14.000.000 de caixas, 'do tipo espanhol e do americano. 

Diretoria Geral d e Serviços Agrícolas. 
Visitando o Ministério da Agricultura, em Lisbôa, procurei conhe-

cer como é superintendida a agricultura, em Portugal. As atividades da 
Diretoria Geral dos Serviços Agrícolas estão subdivididas, em: 1.0

} Fo-
mento e Assistência, exercidos por uma divisão (em Lisbôa) e organi-
zações regionais; 2.0

) Investigação Agronômica, centralizada na Estação 
de Agronomia Central, de Lisbôa - organi~mo orientador; 3.0

) S~rviço 
de Condicionamento e Regulamentação Agncola- o estudo da onenta-
ção; 4.0

) Serviço de Saúde Vegetal. 
Como se vê, a instrução agronômica não faz parte do Ministério da 

Agricultura, foi transferida ao da .Educação, ~onfor~e .estão. !azendo 
quasi todos os países europeus, e runda como v1 na Belg~ca, Itália, Es-
panha e mesmo em Portugal. . 

Neste país, toda a organização moderna está se onentando p~ra a 
cooperação e corporação, havendo estudado, entre outras, as segumt~s: 
Corporação dos produtores; Corporação dos exportadores; Federaçao 
vinícola de centro e sul; Corporação do arroz. 

Diretoria d os Serviços Pecuários. 
A Diretoria se subdivide, em: Zootécnia, Higiene, Fomento e Esta-

tística. Tive informações seguras sôbre a orientação que vem dando 
Portugal á Pecuária e, pelo que me informaram, algumas questões ba-

) 
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sicas terão ainda de· ser resolvidas naquele pais, entre outras, cito:-a 
de alimentação. 

Segundo os veterinários Roque Pedreira e Sampaio de Andrade, há 
em Portugal séria rivalidade entre os agrônomos, veterinários e engenhei-
ros de montes . 

São êles de parecer que a separação das escolas de agricultura e 
das de veterinária, veiu agravar muito a situação. Entre outros moti-
vos da questão, citaram o caso da zootécnia, que é reclamada pela es-
cola de agronomia e pela de veterinária. 

Estação Agronômica Central. 
~unciona , n.o~ Jeronímos, e se subdivide de seguinte modo: 1.0 ) 

SerVIços Tecnologtcos; 2. 0
) Serviços Econômicos; 3.0 ) Serviços Quimi-

co~; ~.0) Ensaios de Sementes; 5. 0
) Serviços Culturais; 6. 0 ) Estudos Zo-

otecrucos. 
Bom trabalho realiza a Estação com o trigo, especialmente o de 

classificação e o de hibridação. 
Existem espalhadas, no Pais, várias dependencias da Estação, sen-

do cada uma especializada, funcionando, todavia, sob orientação da Es-
tação Central de Lisbôa. 

Ensino Técnico Profissional, em Portugal. 
O Ministerio da Instrução, em Lisbôa, pelo Diretor Geral do Ensi-

no técnico profissional-engenheiro Francisco Nóbre Guedes, do Diretor 
do ensin~ técnico profissio.nal agrícola-engenheiro Candido Duarte e pelo 
engenheuo Eduardo Rodngues da Silva, Diretor do Ensino Técnico ln-
dust~ial e C:omercial, prestou-me todos os esclarecimentos de que ne-
c~ssitava, af1m de bem compreender a organização na instrução profis-
swnal, em Portugal. 

. o. curso de engenheiro agrônomo é feito em 5 1/2 anos; o de ve-
termána, em 5, depois de concluído o de liceu, que dura 7 anos. 

. ~~ncionam, em ~is~ôa, os cursos superiores de agricultura e de ve-
termana, tendo o pnme1ro 280 alunos e· o segundo, 308, no corrente 
ano. 

O curso médio de agricultura, ou de regentes, se processa nas es-
colas de Coimbra, Santarém e E'vora. 

O curso prático ou de feitores, é ministrado nas escolas de São 
Tirso e Queluz. Conclue-se que Portugal, que tanta responsabilidade 
teAm .em noss~ formação! ao pretender reformar a sua instrução agro-
nomica, orgamzou o ensmo em tres gráus, conforme vem fazendo a Es-
cola de Minas-Gerais, desde 1927 . 

Está estabelecida, em Portugal, forte campanha a favor do Curso 
Médio;-"0 Seculo", de Lisbôa. chefia o movimento. 

Portugal se orienta tambem para o menor número possivel de es-
colas médias e praticas. ' . 

"Poucas e boas" é o lema que está sendo seguido. Tambem o en-
sino técnico-industrial e comercial segue o mesmo principio de escolas 
superiores, médias e praticas. 
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O Curso Superior Técnico~Industrial se faz em seis anos subdivi~ 
dindo.-s~ em cinco especialidades: Máquinas, Eletricidade, Ci~il, Minas 
e Qmmica. O curso Comercial Superior é feito em seis anos. 

Reconhecimento. 
C~nseguimos_ que .re.c<:mheçam os estudos feitos na Escola Superior ?e ~~~~ultura e Vetermana do Estado de Minas-Gerais, as seguintes 

mstitmçoes, dependendo, nálgumas, de se verifica rem os estudos indi-
viduais, fe itos pelos candidatos a viagem de e pecialização: "Agricultu-
ra] Colege-S. Augustin-Tri idad; Repartições Técnicas do Govêrno 
Norte Americano- Estação Experimental de Arlington, Experimental Sta~ 
tion de Bethseda, Experimental Farm de Beltsville, Laboratorios do Mi-
nisterio de Agricultura, etc.; Escola de Veterinária, de Filadelfia; College 
of Agricultu re da Universidade de Visconsia, em Madson, Laboratorio 
de Productes Florestais do Govêrno Federal, em Madison; Iowa State-
College, de Ames; Uníversity of Illinois (ainda não está ultimado o reco~ 
nhecimento); University of Correi-Escolas de Acrricultura e Veterinária· 
University of Florida; University of Georgia; Esc~la de Acrricultura d~ 
Porto Rico; Estaçã.o EsperimentaJ de Rothamsted, de Harp~nden; I~gla
terra; Royal Vetennary College, de Londres; Escola de Veterinária de 
Alfort, de Paris; Escola de Veter~nária de Bruxellas, Escola de Agricul~ 
tura de Genblaux; Escol(\ de Agncultura da Universidade de Berlin· e 
Escola de Veterinária da Universidade, de Berlin; Escolas Italianas, Es-
panholas e Portuguesas. 

As cartas, abaixo, mostram como se conduziram os trabalhos de 
reconhecimento da Escola: 

"UNIVERSITY OF WISCONSIN-College of Agriculture-Madison 
-Office of Assistant Dean-September 28, 1933. 

Diretor J. C. Belo Lisbôa. 
Escola Superior de Agricultura. 
Viçosa, Minas-Gerai3, Brasil. 
My dear Diretor Lísbôa. 
I v 'ery qreatly Appre~i~ted. the opporunity of discussing with you 

the '":o~k. wh1ch you are giVmg m the Escola Superior de Agricultura e 
Vetermana. You are to be complimented upon the fine work which 
you are doing. 

My examination of the catalogs, course outlines and other mate-
rial convinces me that you are covering essentially the same material 
as is covered in our agricultura] course. 

lf some .of your students wish to come to Wisconsin for graduate 
study, we w11l be very glad to have them and will offer every possi-
ble courtesy. 

Yours very truly, (a) I. L. Baldwin, Assitant Dean" 
"IOW A STATE COLLEGE-Of Agriculture And Mechanic Arts-

Ames, Iowa-Graduate College-October 3, 1933. 
Dr. J. C, Belo Lisbôa, cfo Braziliam consulate, New York City, 

N. Y. 
- Dear Dr. Lisbôa: 

.... 
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Vou have asked that I indicate clearly the possibility of admitting 
students graduating from Escola Superior de Agricultura e Veterinària 
do Estado de Minas-Gerais to this institution on a graduate basis. I 
have examined with care your catalog, the curricula wich you offer, 
and have studied the types of examinations given by you. 

«We will be glad to accept those who have completed the standard 
fouryear curriculum in agriculture with you upon your special recom-
mendation ». Such students would be accorded provisional admission 
and would be accorded ali of the privileges of the Graduate College. 
The provisional admission would in any case be changed to inconditional 
admission upon the satisfactory completion of the work of the quarter. 

We shall be very glad to in any way assist in the graduate training 
of your students and members of your staff. 

With cordial wishes for the sucess of your work, I am, 
V ery truly yours, 
(a) R. E. Buchanan, Dean. 

THE GRADUATE SCHOOL OF CORNELL UNIVERSITY.-
Livingston Farrand, President of the University; Albert R. Mann, 
Provost.- Professor F. K. Richtmyer, Dean of the Graduate School. · 
Professor B. S. Monroe, Secretary of the Faculty of the Graduate School; 
-Miss B. E. Outterson, Secretary of the Graduate School.- Ithaca, 
New York.-November 15, 1933. 

Professor A S. Müller, 
Dept. of Plant Pathology, Escola Superior de Agricultura. 
Viçosa, Minas-Gerais, Brasil. 
Dear Professor Müller: 
«In reply to your letter of November 10th, written from Huntington' 

Long Island, may I say that we shall be very glad to give due consi-
deration to applicants for admission to our Graduate School who have 
had their previous training in the agricultura] college of the State of 
Minas-Gerais. 

lt seems probable, from the examinations whkh Professor Whetzel 
and Dean Hagan have made of your curriculum, that students who 
have completed your four year course would receive the same consi~ 
deration as graduates from recognized colleges in America with four 
year courses. Each application, however, is considered on its individual 
merits, and a decision is reached which depends upon the scholarship 
o f the applicant. W e h ave no arrangement with any undergraduate 
college, the undergraduate colleges of Cornell University not excepted, 
whereby admission is given on the basis of having completed the four 
year curriculum. Only students of superior scholastic ability are admitted 
to our Graduate School. In short then, graduates of your institution 
would be placed on substantially the same basis as tho e who have 
completed courses in the United States. 

Sincerely Yours, 
(a) F. K. Richtmyer•. 
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UNIVERSITY OF FLORIDA.- Gainesville.-The Graduate Shol.-
Office of Dean.-November 17, 1933. 

Professor Albert S. Müller. 
Dear Professor Müller: 
«Professor H. Harold Hume, of our Experiment Station and Colleoe 

of Agriculture, and Dr. Rollin S. Atwood, of the College of Busine~s 
Administration and Acting Director of the Institute of Inter-American 
Affairs, have just been in conference with me in regard to the admission 
to our Graduate School of graduates of the Escola Superior de Agri-
cultura de Minas-Gerais, Brasil. 

We shall be glad to admit, on your special recommendation, 
any man who has completed with distincdon your four-year curriculum 
in Agriculture. Such students will be permitted to take the courses 
for which they may be prepared . This admission would be more or 
less provisional, and would not necessarily mean that the student 
would be admitted to candidacy for a degree. I am sure that any 
~;tudent you might send would be treated vith great courtesy. 

Yours sincerely. 
Dean, Graduate School, 
(a) James N. Anderson. • 

Conclusões 
1.0 -A luta contra o ensino puramente livre-sco, mantido pela Escola 

Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas-Gerais, deve 
continuar, sem tréguas . 

2.0 - 0 esfôrço pelo melhoramento do homem é das instituições 
mais felizes desta Escola. 

3.0 -0 ensino profissional agrícola, ministrado em cursos funda-
ment:l, médio e superior é de toda a conveniência e absolutamente 
necessário ao Brasil. 

4.0 -Funcionarem, conjuntamente, as Escolas Superior de Agricul-
tura e de Veterinária, visando economia de pessoal e de material e, 
ainda, para se evitar luta entre agrônomos e veterinários. 

5.0 - Enquanto fôr necessário, não ha desvantagem em funcionarem 
conjuntamente os cursos superiores, médio e fundamental, para assim 
se combater o estabelecimento de castas. 

6.0 - A ida de professores e diplomados nossos ao estrângeiro, para 
especialização (depois de dois ãnos de prática, pelo menos, após a 
formatura) é de muita vantagem. 

7. 0 -A importação de especialistas estrangeiros deve fazer-se, para 
que desapareça o atraso em que nos achamos, em certos ramos da 
ciência agrícola. 

8. 0 -A orientação de se subdividirem as escolas em Departamentos, 
não se seguíndo o sistema de numerosas cadeiras, é conveniente 

9.0 -As escolas de agricultura deverão ter ambiente de modo a 
poderem ministrar convenientemente, a instrução e a educação agrí-
colas. 
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10.0 -As Escolas de Veterinária deverão se manter, visando a pre-
venção de doenças e a defesa dos rebauhos, não se preocupando, 
principalmente, com a clinica de cidades. 

11.0 -Ü regimen de tempo integral ou cfull-time • é absolutamente 
necessário, ao Corpo Docente. 

12.0 -As Escolas deverão se manter sob o regimen econômico de 
fundos permanentes e ter autonomía didática e edrninistrativa. 

Submetendo ao julgamento da douta Junta Administrativa os resul-
tados dos estudos que fiz, ponho-me à sua disposição para quaisquer 
outros esclarecimentos, que se fizerem necessários. 

Agradeço a confiança com que a mesma Junta me distinguiu e 
solicito desculpas pelo desempenho humilde que dei á comissão que 
me cometeu. 

Viçosa, 28 de Fevereiro de 1934.-J. C. Belo Lisboa. 

Requerimento 

De d. Maria Lana, ex-proprietária do "Hotel Glória• , nesh Capital, 
pedindo perdão de dívida de impôstos á Fazenda Estadual.- Dirija-se 
ao Govêrno. 

Comunicações 

O Sr. Milton Campos traz ao conhecimento do Con elho que 
os srs. Julio Soares e Aníbal Gontijo, por motivo justo, deixam de 
comparecer á presente sessão. 

O Sr. Sebastião Lima faz idêntica comunicação, relativamente 
ao não .:)omparecimento do sr. W erna Magalhães. 

O Conselho fica inteirado quanto ao objeto das comunicações. 

Falta de número 

Não havendo número para deliberações, o sr. Presiden-te designa 
para a proxima sessão a seguínte 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE -A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão das peças ns. 325 (contagem de 

tempo ao dr. Henrique Cabral) e 326 (acôrào entabulado entre a Pre-
feitura e a firma Gluck & Cia. Ltda.) e das demais matérias que, de-
vidamente relatadas e revistas, forem enviadas à Secretaria com a 
a~tecedência regimental. 

Levanta-se a sessão. 
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205.a Sessão ordinária, aos 17 de Abril de 1934 
PRESIDENTE: -Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO . · -Sr. Socrates Alvim. 

SIDIÁlUO : - Ata- Expediente- Diligência - Discurso de sr. Aníbal Oontijo -
2. 3 parte - Contagem de tempo ao dr . Henrique Cabral - Relató· 
rio e prelimina r proposta pelo sr. Abilio Machado - Discussão -
Conclusao - Acôrdo entre a Prefeitura e a íirma Oluck & Cia. 
Relatório c parecer do sr . Milton Campos - Discussão- Conclusão-
Requerimento do dr . Ge rson de Sales Coelho- Re-latório e parecer 
do sr. Julio Soares - Discussão - Conclusão - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs . Milton Campos, 
Socrates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Annibal Gontijo, Abilio 
Machado e Werna Magalhães, faltando, por motivo justificado, o sr . 
Oliveira Andrade. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sôbre a mes-
ma reclame, é aprovada . 

Expediente 
O Sr. Seeretárlo traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente: 
Oficio 

Equiparação de vencimentos 
Secretaria da Educação e Saúde Pública. Oficio n . o 61 . Expedido 

pala 3a Secção, Belo-Horizonte, 16 de abril de 1934. . 
Exmo. Snr. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo. 
Os serventes desta Secretaria eram efetivos e contratados, os pri -

meiros com os vencimentos anuais de 2:640$000 e os últimos com 
os de 2:400$000. 

Em 1930 resolveu o Govêrno efetivar todos os contratados, man-
tidos os vencimentos que percebiam, atendendo a que assim ficariam 
em melhores condições, pois poderiam obter licenças, abonos, justifi-
cações de faltas, férias e até aposentadoria, de que estavam privados 
na situação anterior de contratados. 

Pleiteiam, agora, êsses mesmos serventes sejam os seus vencimen-
tos equiparados não somente aos dos antigos serventes efetiv~s, como 
aos dos funcionários de igual categoria das demais Secretarias de 
Estado. 

Solicitando que o Conselho se pronuncie sôbre o assunto, informo 
a V. Excias. que~ equiparação pretendida importa no aumento da des-
pesa "Pessoal da Secretaria" em 6:720$000 anualmente. 

Aproveitando o ensejo, renovo a V. Excias. os protestos de meu 
elevado apreço. -N01·aldi no Lima, (Secretário). 

Junte-se á proposta orçamentária. 

} 

l 
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Requerimentos 
Dos srs. José Candido Vianna e José Stancíoli, auxiliares de La-

boratório do Centro de Estudos e Profilaxia da Lepra, pedindo equipa-
ração de vencimentos aos dos cargos semelhantes existentos na In -
petoria Médico Escolar e no Centro de Estudo e Profilaxia da Ma-
lária. 

Junte-se á proposta orçamentái"ia. 
De inspetoras de alunas da Escola Normal da Capital, pedindo 

que no orçamento do corrente ano seja restabelecido o vencimento 
com que foram nomeadas. 

ldentico despacho. 
Dos serventes do Palácio da Justiça, solicitando equiparação de 

vencimentos. 
Identico despacho. 

Diligência 

Doação de terreno à Congregação Salesiana pa;ra a ;f undação 
de um estabelecimento de ensino 

(PEÇA N. 328) 

O Sr. Annlbal Gontijo - · Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS- Tem a palavra o nobre Conselheiro. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO - Sr. Presidente, acompanhando o 

processo que costituíu a peça n°. 328, da qual sou relator, veíu um 
telegrama transmitido ao sr. Interventor Federal, no qual se sugeria 
como homenagem à canonização de D . Bosco, a doação de um terreno 
ou de um prédio nesta Capital, á Congregação Salesiana, para funda-
ção de um estabelecimento de ensino. Como, entretanto, não se tenha 
determinado a situação dêsse terreno e a respectiva área, nem tam-
pouco o prédio cuja doação se pleitea, requeiro que se solicitem ao 
Govêrno informações a respeito, afim de que o Conselho possa decidir 
com perfeito reconhecimento de causa. 

(O requerimento é aprovado, determinan d o o sr. Presidente 
que sejam requisitadas as informações). 

Segunda parte da ordem do dia 
Contagem d e tempo ao dr. Henriqu,e Cabral 

(PEÇA N. 325) 

Passando-se a segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra 
ao sr. Abilio Machado, relator da peça n°. 325, que sôbre a mesma apre-
senta o seguinte : 
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Relatorio 
Em ofício de 20 de março último, o sr. Secretário das Finanças 

encaminhou ao Conselho, cujo pronunciamento sôbre o assunto soli-
cita, o processo em que o dr. Henrique Barbosa da Silva Cabral, di-
retor da Despesa daquela repartição, pede a contagem, para efeito de 
aposentadoria, do tempo em que serviu como escrivão do Juizo Sec-
cional neste Estado 'fls. 1). Na petição que dirigiu ao sr. Interven-
tor Federal (fls. 2), o dr. Henrique Cabral ju tifica sua pretensão di-
zendo que se deve ter em vista que aos magistrados federais se .con-
ta o tempo de exercício no Estado, para efeito de aposentadona, e 
considerando que o recente decreto n. 11.196, de 13 de Janeiro dêste 
ano, mandou contar, para efeito de adicionais e reforma, o tem-
po durante o qual o cel. José Gabriel Marques, da Fôrça Pública, 
prestou serviços federais (fls . . 3). Seu pedido está acompanhado de 
certidão do tempo (2 anos e 23 dias) em que serviu como escrivão 
federal e de um recorte do órgão oficial com o citado dec. 11.196 
(fls. 4 e 5). Em parecer que o sr. Advogado Gera~ d.o Estado. d_iz sub_s-
crever, o au..'dliar dêste opina que « O nosso direito constitmdo nao 
autoriza o pedido "• o que faz com apôio no art. 109, § 4, «a » da 
Const. Mineira, para terminar com estas palavras (fls. 8, 9 e 10): 

" Só uma lei especial, de favor, poderá autorizar o deferi mento do 
pedido, incumbindo a apreciação do seu merito ao poder legislativo que 
é, no regime atual, o sr. Interventor Federal, nos têrmos da lei orgâ-
nica do Govêrno Provisório da; República (dec. 19.398, de 11 de no-
vembro de 1930, art. 11, § 1°.). . . 

Tratando-se, porém, de matéria constitucional (M'l nas-Gerats, de 
8 de fevereiro de 1934, trabalhos do Conselho Consultivo do Estado), 
qualquer modificação a respeito deve ser precedida de expressa au.to-
rização do Govêrno Provisório, medianté parecer do Conselho Consulhvo 
(dec. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, art. 11) ». . . 

Com êstt~ relatório, vai a peça ao 1°. revisor, sr. conselheuo Juho 
Soares. 

Belo-Horizonte, 5 de abril de 1934. - A bilio Machado.- re-
lator. 

Preliminar 

O Sr. A.bllio Machado - Trouxe meu parecer escrito. Im-
põe-se, entretanto, agora, uma preliminar á decisão do Conselho, por 
motivo de recente decreto expedido pelo sr. Interventor Federal. 

Sómente porque envolvia materia disciplinada pela Constitu'it;ão do 
Estado, é que, nos termos do art. 11 , letra «d », do Código dos Inte~
ventores , foi o caso em apreço enviado ao nosso exame. Mas, depois 
da remessa do processo ao Conselho, houve a expedição do decreto 
11. 296, de 10 do corrente, modificando a Constituição Mineira, na par-
te referente á a posentadaria dos funcionários públicos, a qual, com 
previa e expressa autorização do Govêrno Provisório, passa a ser, entre 
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nós, considerada em lei ordiná ria, Tornou-se assim, desnecessária a 
nossa opinião a respeito, podendo o sr. Interventor Federal, por si só, 
despachar a petição do dr. Henrique Cabral. Deixou de ter qualquer 
objeto para nosso estudo a peça a ser discutida; já não existe a única 
razão legal que motivava a audiência do Conselho sobre o assunto. 

Parece-me, pelo exposto, que, sem o nosso pronunciamento, agora 
dispensável, sôbre o mérito do pedido, se deve fazer a devolução do 
processo, acompanhado das razões que para isso acabo de expen-
der. 

E' esta a preliminar que proponho, submetendo-a à apreciação da 
Casa. 

(Mui to bem ! M 'ltito bem ! ) 

Díscussão 

O Sr. Milton Campos- E tá em discussão a preliminar levan-
tada pelo relator. 

Como se manifesta o sr Julio Soares, 1.0 revisor? 
O SR. JUUO SOARES - Estou de acordo com o relator. 
O SR. MILTON CAMPOS - Como 2.0 revisor, também dou meu 

voto de acordo com a preliminar levantada, porque, efetivamente, a 
aposentadoria, até agora considerada matéria constitucional em Minas, 
deixou de sê-lo, pelo decreto a que e refere o relator. Recordo-me 
mesmo que esse decreto resultou de um parecer do dr Carlo Maxi-
miliano, então Con ultor Geral da Repúbliça, parecer aprovado pelo 
Govêrno Provisóriõ. Extranhava o dr. Carlos Maximiliano que, em Mi-
nas, a aposemadoria fosse ri1ateria constitucional, porque, observava, a 
aposentadoría é por sua natureza, e pela pratica das legislações, mate-
ria de lei ordi nária. Então, êle opinava por que a aposentadoria só fi-
gurasse na CGnstitui"ção como uma regra geral, sendo os detalhes todos 
regulados por lei ordiná ria. Nessas condições, a aposentadoria hoje, em 
Minas, depende dos decreto que o Interventor Federal resolver baíxar. 
Não é mais matéria constitucional, cuja alteração dependa do noss pa-
recer e da expressa e previa autorização do Govêrno Provisório. 

Estou, portanto, de pleno acôrdo com os jurídicos fundamentos, ex-
postos pelo nobre relator. 

(Muito bem ! llfuito bem!). 
Nã havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão, 

sendo adotada a seguinte: 

Conclusão 

O Conselho, preliminarmente, opina pela devolução do processo, 
uma vez que nã:o considera necessária sua audiência. á vista do recen-
te decreto do Sr. Interventor Federal sôbre a aposentadoria dos funcio-
nários públicos. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final . 
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Acôrdo entre a prefeitura e a firma 6Juck & Cia. 

(PEÇA N. 326} 

Passa-se, em segÚida, á discussão da peça n. 326, sobre a qual o 
relator, sr. Milton Campos. apresenta o seguinte 

Relato· rio 
O exmo. sr. Prefeito da Capital submete á consideração do Conse-

lho o acôrdo firmado entre a Prefeitura e Gluck & Cia. sobre indeniza-
ção que a primeira foi condenada a pagar aos segundos. 

Verifica-se do processo que a firma Gluck & Ci~. ~ro~ôs ,.. co~trc:t a 
Prefeitura ação de indenização, que a sentença de pnmeira mstanci~ JUl-
gou procedente, condenando a ré na importanci~ de 41:125$679, JUro 
de móra e custas em prorrogação. Houve apelaçao de ambas as part~s, 
mas a sentença foi mantida por acórdão do egregio Tribunal da Relaçao. 
Foi vencido em parte um dos juizes da turma -o exmo, sr. desemba~
gador Gustavo Penna- o qual provia parci~mente o recurso da Prefei-
tura para reduzir a 10:000$000 a condenaçao. _ 

E' êsse o estado da causa, e daí a seguinte demonstraçao, _cons-
tante do processo: pelo acórdão, somados o quantum da conden~çao, _?S 
juros da móra, as custas e mais pesqu!sas res~lt~ntes. d~ gra~de _mvasao 
das águas no prédio da autora, - tena esta direito a mdemzaçao to.tal 
de 51:740$369; pelo voto vencido, e excluídos os danos da segunda m-
vasão, a condenação seria de 37:247$781 . 

O acôrdo proposto pela firma e aceito pela Prefei~ra se fará _pelo 
pronto pagamento da importância de 40:519$781, .que ~ a condenaçao do 
voto vencido mais o valor dos danos da segunda mvasao com os lucros 
cessantes respectivos e respectivas contas, no .total de 3:272$000. . 

O Prefeito autorizou o acôrdo, ao qual assim se refere o dr. Aavo-
gado da Prefeitura: «A Prefeitura, deixando de ~mbargar o acó~dão, po-
derá fazer a liquidação do debito com uma d.iferença d~ mrus d~ dez 
contos de réis. A conveniência da proposta e tanto mrus de salientar 
quanto é muito duvidoso que a Prefeitura consiga reformar. o .acórdão, 
de acôrdo com o voto vencido que serviu de fundamento a mi!lha _Pro-
posta. A firma em questão apenas pede que o pagamento seJa Ime-
diato e que se pague também a importância de 2:000$00<? r~fe~~nt~s 
ás ultimas invasões de água em seu prédio, conforme avabaçao ]a fei-
ta em vistoria regular». 

Assim relatado, o processo, passo-o ao 1.0 revisor, sr. conselhei-
ro Socrates Alvim. 

Belo-Horizonte, 9 de abril de 1934. -Milton Campos, presidente 
e relator. 

Parecer 
O Sr Milton Campos-Para mais completo esclarecimento do 

Conselho, procurei examinar, no Tribunal da Relação, os élutos da 
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ação a que se refere o processo e verifiquei que o acórdão transitou 
em julgado, de modo que temos uma sentença com fôrça exe-
cutiva. 

Como se vio do relatorio, o acôrdo proposto se fará por impor-
tanGia menor do que aquela a que a Prefeitura foi condenada a pagar. 
Parece-me, por conseguinte, que o mesmo é razoável; além de tudo, 
manifestam-se a seu favor o Prefeito e o Advogado da Prefeihlra, que, 
nas informações ao Conselho, opinam por essa forma. 

A Prefeitura foi condenada na importância de 41:125 679, juros de 
móra e custas em proporção. Pelo voto vencido e não computados 
os prejuízos decorrentes da segunda invasão do prédio pelas águas, a 
condenação seria reduzida a 10:000$000. Entretanto,. pelos cálculos fei-
tos, tendo-se em· vista a importancia da condenação, os juros da mora, 
as custas e os prejuízos resultantes d:'l ·egunda invasão das águas, a 
Companhia teria direito á indenização de 51:740$369. Ora, pelo acôr-
do, a Prefeitura pagará 40:519$781 e mais a quantia de 2:000$000 pelos 
danos da segunda invasão, judicialmente verificada. Ainda nessa visto-
ria há custas . 

Nessas condições, parece-me razoável o acôrdo, aliás já combina-
do entre as partes . Resta a aprovação do Conselho que, ~ meu ver, 
deve ser dada. 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem! Muito bem!}. 

Discussão 

Pô to em discussão o parecer, com êle concordam os srs. 1.0 e 
2.0 revisores, assim como os demais srs. conselheiros, sendo, por isso, 
proclamada a seguir..te 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente ao ac"rdo combinado enL.; a 
firma Gluck & Cia. e a Prefeitura. 

Volta o processo ao relator para a redação do parecer final. 

Requerimento do dr. Gerson de Salles Coelho 

(PEÇA N. 319} 

Finalmente, é anunciada a discussão da peça n. 319, sendo dada 
a palavra ao sr. Julio Soares, que procede a leitura do seguinte 

Relato' rio 

Em 7 de agôsto de 1930, o sr. dr. Gerson de Salles Coelho, en~ 
genheiro fiscal da Companhia Telefônica, dirigiu ao Prefeito de Belo· 
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Horizonte, dr. Alcides Lins , para ser encaminhada ao sr. Se~retário 
das Finança , a petição que é o as unto desta peça, no senhdo de 
lhe ser abonada um g ratificação pelo seu trabalho como chefe do 
Serviço Telefônico da Capital, cargo êste que exerceu, dura~te 9 m~
ses, conjuntamente como o de fiscal da '_'Companhia :relefômca Brast-
leira" subordinado nesse período à Prefeitura da Capital. . . 

Ó requerente não prefixou a gratificação, deixando-a ao arbitno dos 
srs. Prefeito e Secretário das Finanças. 

Ao citado oficio, acompanha a informação de fls. 5 do proces~a
do prestada pela Prefeitura, que afirma nenhum provento ter recebi~o 
o dr. Gerson Salles dos cofres municipais, pelo exercício de sua funçao 
de chefe do Serviço Telefônico. 

Assim informado, foi o requerimento encaminhado ao ?r. Secretá-
rio das Finanças que, por despacho de fls. 6, verso, determmou a Con-
tabilidade o fornecimento por esta Diretoria dos dados constantes de 
fls. 7 P. 7 verso, ante as quais se vê que o requerente vinha pe_rceben-
do, como fiscal da Companhia Telefonica Brasileira, os vencim~ntos 
de 18 contos de rs. anuais, custeados por esta Emprêsa por meiO de 
recolhimentos ao Tesouro, recolhimentos êsses que foram realizados e 
referente ao período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 
1930. . . 

Completando essa informação, a Diretoria da Contabilidade pondera 
que a gratificação pedida _referindo:s~ a tra~alhos pres~ados I:Jelo reque-
rente como chefe do ServiÇO Telefomco e este afeto a Prefeitura, a _es-
ta cabia portanto fornecer esclArecimentos sôbre o mérito do pedtdo 
em assunto. 

Ante êste parecer, foi o processado devolvido. à Prefei~ura, acom-
panhado do ofício de fls. 8, em que o sr. ~ecretáno das Fmanças ro-
oa ao sr. Prefeito informar se houve ato designando o requerente. para 
~quela fun ção, em que condições, por quanto tempo e bem ass1m se 
o mesmo a presentou relatório. 

A Prefeitura, atendendo a êsse pedido, informou a fls. 9 e 1 O:_ o 
ato que designou para aquela função· o requerente está consubstancia-
do pelo artigo 3.0 do decreto n. ~.203, de 4 de no_vembro de A 1929, o 
qual atribue a Prefeitura da Capital a rep~esentaçao do Govern? do 
Estado nas suas relações com a Companhia Fôrça _e_ Luz de M~nas
Gerais; que não foram previstas nem fixadas condtçoes, pelo Citado 
decreto, em vista do qual foi outorgado ao requerente o .::ncargo de 
chefe do Serviço Telefônico que êle desempenhou, no penado de 7 
meses e 25 dias, a contar-se de 4 de novembro de 1929 a 25 de 
julho de 1930; que nesta última data exonerou-se do. ?argo estadual 
que vinha exercendo e que, não só apresentou relatono ~a sua ges-
tão, como prestou contas que foram apro~adas pe_la Prefeitura. . . 

Diante dessas informações, o sr. Secretáno das Fmanças, em o~ICIO n. 
133 de 14 de agôsto de 1931, pediu ao sr. Prefeito da Capital se 
dig~asse declarar se o dr. Gerson de SaBes tinha direi~o a gratificaçã? 
em assunto e no caso afirmativo em quanto devia ser ela esti-
mada. 
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Com vista dêsse ofício a Secretaria da Prefeitura ainda informou 
a fls. 13 e 14 que a quota de 18 contos de réis anuais que perce-
biam os drs. Gerson de Sales, Martim Francisco e Paulo Kruger, co-
mo engenheiros fiscais junto a Companhia Telefônica Brasileira é con-
dição taxativa do contrato com esta celebrado, na forma do artigo 3°. 
do decreto 9.203; e que, nenhuma portaria foi expedida pela Prefeitura 
sôbre o Serviço Telefônico, o qual até a inauguração dos novos apa-
relhos, foi regido pelo artigo 3°. do citado decreto. 

Em resposta ao sr. Secretário das Finanças , constante do ofício n _ 
1.360, a fls. 15 e 16 dêste processado, o s-r. Prefeito desta Capital ci-
ta textualmente o art. 3°. do decreto n. 9.203, de 4 de novembro de 
1927, que dispõe: "O serviço telefônico da Capital, até que o assuma a 
Companhia Telefônica Brasileira, de acôrdo com o contrato celebrado 
com o Estado, será por êste custeado, fi ca subordinado à Prefeitura 
da Capital e será dirigido pelo engenheiro fiscal junto a mesma 
Companhia. 

Passa depois a afirmar que nunhuma gratificação recebeu o re-
querente ou qualquer de seus sucessores pela d ireção do anf go ser-
viço telefônicb , anexado ao cargo de fiscal, por isto que o citado de-
creto 9.203 não cogitou dêsse assunto, provaYelmente por considerar 
como diminuto o serviço de fiscalização no pr! nc:pio. 

Que além do exposto, sendo o fiscal funcionário de nomeação do 
Govêrno e por êste pago, não competia à Prefeitura arbitrar-lhe ven-
cimentos ou qualquer gratifica!;ão. Finalizando o ~e J ofício, e~ perava que 
o sr. Secretário das Finanças com seu elevado critério e reconheci-
do espírito de justiça, solucionasse o caso em apreço. 

Com esta resposta, voltou novamente o processo á Secretaria das 
Finanças, tendo a Diretoria de Contabilidade op!nado, em seu seu pa-
recer de fls . 17, pelo indeferimen to da gratificação em assunto. Susten-
tando este part cer, o sr. diretor geral do Tesouro indeferiu a petição 
inicial, por desp~cho constante de fls. 17 verso, datado de 28 de 
dezembro de 1931 . 

Não se conformando com a decisão do sr. diretor geral, o sr. 
Gerson de Salles dela recorreu para o sr. Secretário das Finanças, por 
meio de petição de fls . 18, datada de 23 de janeiro de 1933. 

Fundamentando o seu recurso, o requerente diz que, estando a 
exercer o cargo t.le fiscal da Companhia Telefônica, foi designado "ex-
vi" de decreto 9.203, artigo 3°. para chefiar o antigo Serviço Telefôni-
co local, cargo este que exerceu durante 8 meses e 19 dias, conforme 
a certidão junta de fls. 19; que, não obstante ter desempenhado cumu-
lativamente as duas fúnções, só percebeu os vencimentos de fiscal da 
Companhia, os quais correram por conta desta, mediante recolhimento da 
quota de fiscali sação; que, sendo-lhe atribuídas funções novas e distin-
tas do objeto da fiscalização, julga de rigorosa justiça que se mande 
pagar-lhe uma razoável remuneração por êsse acréscimo de trabalho, 
que lhe foi confiado, durante o período acima citado. 

Diz mais que, em identidade de circunstâncias, a Prefeitura grati-
ficou aos funcionários por ela encarregados do mesmo serviço, sem pre-

8 
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juízo dos seus respectivos vencimentos, conforme consta da certidão 
de fls . 19; que, entretanto, no desempenho dêsse mesmo serviço do 
Estado. sómente recebeu os vencimentos de fi scal, que corriam e cor~ 
rem por conta de UIJ1 a companhia particular, tornando~~e. portanto, mais 
razoavel a sua reclamação; que, no período em que acumulou as duas 
fun <; ões cita?as, mais intensa e trabalhosa tornou-se a da fiscalização, 
por t erem s1do nesta quadra realizadas todas as obras novas da Com-
panhia Telefonica, as quais teve que acom panhar de perto, por se tra-
tar de um serviço de instalação díficil como foi a parte subterranea· 
que sob sua gestão foram ainda realizadas diversas modificações e me~ 
lhorame:ltos, de:1tr_e êles a organização da escrita, redução, sem prejuízo 
do serVIÇO, da folha do paÇ,amento do pessoal e verba de material 
esta diminuída de algumas dezenas de contos de réis, ampliação da red~ 
de tele~ones oficiais, etc , o que tudo se pode verificar em seu relató-
rio ao Prerfeito da Capital; diz ainda que, aos seus sucessores nessa 
função, coube e cabe apenas a fiscalização do contrato. 

E por essa forma fundam entado, foi o seu recurso encaminhado ao 
dr. Secre'á rio pela Diretoria de Contabilidade que, em seu parecer de 
fls. 20, de 4 de fevereiro de 1933, opinou pelo indeferimento do pe~ 
di do . 

Entretanto, conforme se verifica ás fls . 20 verso, levado o proces~ 
so a despacho com o sr. presidente. dr. Olegariõ Maciel, s. excia deter~ 
minou fosse aguardada oportunidade: é essa a declaração do sr. Secre~ 
tá io dr. JJsé Bernardino, ao passar o processado á consideração do 
seu sucessor, em 12 de dezembro de 1933 . 

A petição in:cial desta peça fói, como se vê, dirigida ao sr. Al-
cides Lins como Prerfe"to da Capital, em 7 de agôsto de 1930, e, por 
imprev ista coincide .cin, volta a ser ~u metida a seu julgamento e de-
cisão, por ser Ale o S~creiário das Finanças e o sucessor do dr. J osé 
Bernardino. Foi pois na gestão dêsse cargo, que o dr. Alcides Lins, 
em sua promoção de fis . 20, datada de 23 de fevereiro do corrente ano, 
opinou pelo def.:!rimento da petlção do dr. Gerson Salles, devendo a 
gratificação em assunto er arb:trada pelo sr. In terventor Federal, o 
qual por sua vez encaminhou o processado a êste Conselho para emitir 
o seu parecer. 

Procurei relatar, minuciosamente e sem omissão, os despachos 
e informavões constantes dessa peça, por sere:n valiosas contribuições 
que podem escbrecer e o ritmtar ês te Conselho, facilitando o seu pro-
nuncié!mento sôbre êsse assunto. 

Assim relatada, passa a peça ao exmo. sr. conselheiro Socrates 
Alvim, 1°. revisor. 

Belo-Horizonte, 14 de abril de 1934. - Julio Soares, relator. 

Parecer 
O fir . .J'lBU~ Sa:mres-Nenhum direito assiste ao dr. Gerson Salles 

para reclamar a gratificaçJo em a prê ;o. Entretanto, considerando que o seu 
trabalho foi bastante aumentado pelas inovações e obras de construção rea• 
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li~adas pela C<;>mpanhia ~elefônica ~s quais teve que acompanhar durante 
o~to meses e vmte .e ~m dias, como fiscal e chefe do fiscal do serviço telefô~ 
mco; que êsse acresc1mo de trabalho e responsabilidade foram de natureza 
a não serem prev!stos pelo decreto que o investiu nessa última função, sem 
l~e conceder relativo aumento em seus vencimentos ou qualquer gratifica-
çao; q~e por to-dos os melhoramentos e economias realizadas e apon-
tada~. a fls. 20, verso, de seu recurso, nada recebeu além de set.:s 
venc1mentos, êstes. equ!par~dos aos de seus sucessores, aos quais sómente 
co1:1be e cabe a fiscahzaçao do contrato; que, finalmente, o sr. Secre~ 
tán_o das Finan_ças, dr . Alcides Lius, sendo engenheiro e por isso, 
mms do que mnguem, competente para estimar o valor dêsse assun~ 
t? profissional, . opinou em seu despacho ?e fls. 20, verso, pelo defe~ 
nmento da pehçao; so~ de parecer _que este Con elho opine po( que 
o sr. Interventor examme a pretençao em apreço, sob o ponto de vis-
ta da equidade. 

(Muito bem I Muito bem!) 

Discussão 
O Sr. MiH:o~ Campos- ~stá em discussão o parecer. Como 

vota o sr. conselheiro Socrates AlVIm, 1°. revisor? 
O SR. SOCRATES ALVJM - Voto de acôrdo com o relator. 
O SR. MILTON CAMPOS-E o sr. conselheiro Abilio Machado 

2. 0 revisor? ' 
O SR. ABILIO MACHADO- Ta!llbém estou de acôrdo com o relator. 
O SR. MILTON CAMPOS-Estou, igualmente, de acôrdo com o 

parecer do relator. Apenas, para confirmar sua conclusão relativa á 
falta ~e dir~ito do requerente, eu lembrari a que ao poder público é 
conferida, VIa de regra, a faculdade de anexar e desanexar funções dos 
cargos adminis:rativos, aumentando ou diminuindo vencimentos dos res-
pectivos fun cionários. 

Se o decreto que amplia as atribuYções de um funcionário não de-
termina aumento dos vencimentos, êsse funcionário não terá evidente-
mente, di reito ao aumento. ' 

Entre nós, isso é freq üentissimo e é regra pacífica . Lembro o caso 
da extinta Câmara Eleitoral do Tribunal da Relação. Alguns dos desem-
ba~gadores f~ral? desta~ados para constituí rem Câmara, à qual se atri~ 
bUiu competenc1a para Julgar os recursos e:eitorais dos municípios. O 
trabalho cresceu enormemente para êsses desembargadores no período 
d.as eleições municipais e nem por isso lhes foram aumentados os ven~ 
c1m~fl:tos. !'J'unca se cuid<;>u disso. Todo mundo sabe que a Capital tem 
um JUIZ eleJtoral a quem mcumbe, privativamente, êsse serviço. Com o 
acúm~lo de trabal~o . no éllistamen~o. que precedeu às últimas eleições 
fe?erais, a ~~mpetenCia de outros JUizes, da Câmara da Capital, foi am-
pliada, tamoem sem aumento de vencimentos. De modo que é esta a 
regra, a prática administrativa. Estou, portanto, de pleno acôrdo com o 
parecer do relator. · 

(Mu:to bem I Muito bem I) 

___ J_. -~--
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Os demais srs. conselheiros declaram, igualmente, votar pelo pare-
cer, que é, assim, aprovado, sendo adotada esta 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que o requerente não tem direito ao que 
pleiteia, sugerindo ao sr. Interventor Federal, examinar o caso do ponto 
de vista da eqüidade. 

- Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 
O §r. Milton VE.mpos-propõe e é aprovado que, dada a mi-

núcia do relatório, as noras taquigráficas sejam anexadas ao processo. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para a 

próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
das p"'ças que, devidamen•e relatadas e revistas, forem enviadas à Se-
cretaria do Conselho, com a necessária antecedencia. 

Levanta-se a sessão. 

2Q6a. sessão ordinária, aos 24 de abril de 1934 

PRESIDENTE--Sr. Milton Campos 
SECRETÁRIO-Sr. Socrates Alvím 

~ur~IO - Ata.-Expediente. - Votos de pesar .- Discursos dos srs. Annibal 
Gontijo e Socrates Alvim.-Pareceres finais-Segunda parte.-Reque-
rimento de Nicias Mourào. -Relatório e parecer do sr . Socr>ttes Ai-
vim .-Discussão.-Conclusão.- Restabelecimento do quadro de fun-
cionários da Inspetoria de Engenharia Sanitária. -Relatório e parecer 
cto sr. ~ebastião Lima.-Discussão . -Conclusão.-Orçamento da Pre-
feitura. - Relatório, parecer e sugestões do sr. Sebastião Lima.-Dis-
cuss j o.-Discursos e emendas cios srs. J ulio Soares e Milton Campos. 
-Voto de louvor ao sr. Prefeito.-Conclusao.-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio Machado, Werna 
Magalhães e Annibal Gontijo, faltando, por motivo justificado, o sr. 
Oliveira Andrade. 

- Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretário-traz ao conhecimento do Conselho o se-

guinte expediente : 

• 
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Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Gerais-
Belo-Horizonte, 13 de abril de 1934. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, D. D. Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado de Minas. - Capital. - Tenho a honra de passar às 
mãos de V Excia, o incluso processo, relativo à instalação de um Ma-
tadouro Frigorífico na zona nordeste dêste Estado, afim de que o egré-
gio Conselho Consultivo, tomando conhecimento do assunto, se digne 
de determinar quais as bases que deverão ser adotadas na elaboração 
do re::.pectivo contrato. Este, depois de redigido pela Secretaria, volta-
rá, então, a êsse colendo Conselho, para ser submetido à aprovação. 

Ao ensejo, reafirmo a V. Excia. os protestos de minha alta estima 
e distinta consideração.-Israel Pinheiro, Secretário da Agricultura. 

Companhia Exportadora de Carnes e Derivados-Rua S. Pedro, 74 
-1.0 -S. 8-Rio de Janeiro. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
lllmo. Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro, M. D. Secretário da Agricul-

tura do Estado de Minas-Gerais.- A Cia. Exportadora de Carnes e De-
rivados, com sede no Rio de Janeiro, desejando instalar na zona Nor-
deste dêste Estado, um Matadouro Frigorífico, que serà situado na Es-
tação de Presidente Bueno, da E. Ferro Baía e Minas, Município de 
Teófilo~Otoni, vem requerer a V. Excia. os favores constantes do De-
creto Estadual n. 8.873, de 13 de novembro de 1928, com privilégio 
por 25 anos, solicitando, outrossim, a benevola atenção de V. Excia. pa-
ra a inclusa exposição de motivos, certa de que ao esclarecido espírito 
de V. Excia. resaltarão as enormes vantagens de tão grande cometi-
mento naquela longínqua região. 

Pede venia para apresentar as bases possíveis para um contrato, 
assim como um croquis da planta e da fachada do projeto do Mata~ 
douro Frigorífico, que V. Excia. se dignará mandar examinar, modifi-
cando e aditando o que julgar necessário e conveniente às duas partes. 

P. D. 
Pela Cia. Exportadora de Carnes e Derivados-João Arnerico Ma-

chado, Presidente. 
Belo-Horizonte, 9 de janeiro de 1934. 

Exposição de motivos 
ZONA PASTORIL DO NORTE DE MINAS 

E' de todos conhecida a riqueza pastoril dos municípios mineiros 
de Jequitinhonha, Fortaleza, Salinas e Arassuaí; é assim que o fisco 
arrecadou em 1929, segundo as estatísticas estaduais, a soma de ..... . 
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270:897$200 correspondentes ao imposto sôbre 46.001 ~beças de gado 
que aqueles municípios exl)ortaram para a Baía. 

A arrecadação foi feita da seguinte forma : 
Pelo P~sto F!scal de Fortalez.a.. ... . . . .. . 210:476$800 relativos a 36.115 cabeças 
Pelo Posto E~sral de Umbuzeiro . . . . . . . . . . 3:?:520 000 relativos a 5.428 cabeças 
Pelo POsto F1scal de Salto Grande..... . . . 26:9 0$400 relativos a 4.458 cabeças 

Soma . . . . • . 270:897$200 46.001 

Essas . 46.001 cabeças de gado que em manadas foram exportadas 
para a Baia eram as sobras dos abastecimentos das invernadas de 
Montes-Claros, por sua vez fornecedoras do mercado da Capital Federal. 

. ~que~a importância, aliás, está muito aqt~ém da realidade, porque 
mnguem Ignora que gr:: nde parte do gado assim exportado deixa de 
pagar o respectivo imposto mineiro. 

De ano para ano, nas zonas prósperas, a pecuária acusa um au-
mento de 20 ° I o · Nos referidos municípios, o aume.:-lto tem sido última-
me~ te bem_ maior, por isso que, devido às grandes sêcas que têm im-
pedido a vmgem do gado, pela falta de pastos e mananciais a expor-
tação para a Baía quasi paralizou se. ' 

. O gado adquirido n~sses municípios mineiros é conduzido para a 
Feua de Santana, na Baia, numa arrancada de duzentas lécruas che-
g~ndo ao p_onto de _destino completamente esgotado e emagr~cid~, para 
ru ser vendido a batXos preços, com sensíveis prejuízos para os cria-
dores. 

Apó8 alguns meses de invernada na Feira de Santana, é então le-
vado para os matadouros da Capital da Bll ía. 

~os últimos três anos a mo:tandade de g1do no Norte de Minas 
tell? s1do grande, devido não só às sêcas havidas como, s ::>bretudo, ao 
acumulo de cabeças nas pastagens e molestias reinantes, entre estas a 
aftosa. 

A instalação de um Matariouro Frigorif1'oo na estação de Presi-
dente Bueno: como se pretende fazer. abrirá largo mercado à produção 
de gado bovmo e suíno nos municípios acima citados e no de Teófilo 
Otoni. 

A estação de Presidente B eno, na Estrada de Ferro Baía e Minas 
está distante dc:t. cidad~ de ~equitinhonha cêrca de cento e oi tenta qui-
lômetros, mas Ja na dJs1âncm de trinta quilômetros daquela estação, co-
meçam as pastag~ns: pequenas. a princípio, pouco df'pois maiores, e já 
enormes nas med1açces de Jomma, podendo, assim, o ga:io atingir o 
matadouro com oito a dez dias de viagem, em marchas suaves, com 
ótimos pousos e excelentes pastagens e aguadas. 

_Por isso mesmo, não perderá o pêso, alcançando o mercado con-
sumJdor no mesmo estado de engorda com qve saíu dos vastos e fa-
mosos campos de colonião. 

Abatido no matadouro frigorifico de Presidente Bueno, será trans-
porta?~ para os portos _de Ponta d'Areia ou de Caravelas, em v"lgons 
especm1~, pas~c:n~o entao, para navios apropriados, com destino ao Rio 
de Jane1ro, VItona, ou para os demais portos do Norte do Brasil ou 
do estrangeiro. 

~ 
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Com essa iniciativa encontrará a pecuária, quer no ramo bovino, 
quer no suíno, maior desenvolvimento pela pronta colocação, o que, 
por outro lado, influirá poderosamente çara melhoria dos rebanhos. 

E' bem verdade que os primeiros anos serão empregados no pre-
paro de carnes conservadas, corned-beef, presuntos, bacon, e vários 
produtos de salsicharia e na educação dos criadores com a introdução 
de bons elementos raciais, melhor preparo do gado e sua adapta<:ão às 
exigências dos mercados estrangeiros, o que tudo concorrerá incontesta-
velmente para que em curto prazo possa Minas-Gerais contar naquela 
região com uma população bovina e suína capaz de, por si só, fazer 
a grandeza e prosperidade locais pela exportação regular de carnes fri-
gorHicas ou transfo rmadas em presuntos, corned-beef, e outras conser-
vas, que atestar8o o grau de adiantamento e aperíeiçoamento da in-
dú3tria pastoril do Estado . 

Certo, não se rão pequenos o esfôrço e o capital a dispender-se, 
mas, uma vez realizado o cometimento, bem maiores e compensadores 
hão de ser os resu~tados colhidos pelo Estado. 

Pela Cia. Exportadora de Carnes e Derivados - Jocio Amer ioo 
Machado, Presidente. 

Belo-Horizonte, 9 de janeiro de 1934. 

AS BASES PROPOSTAS PELA CO.,IPA,JHIA 

O Govêrno do Estado de Minas-Gerais, nos têrmos do dec. n°. 873, 
de 13 de novembro de 1928, concede à Cia. Exportadora de Car· 
nes e Derivados, sociedade anônima com sede no Rio de Janeiro, os 
seguintes favores: 

a) - Concessão de terrenos devolutas para construção de um via-
tadouro Fri iJ'o rí ~ico que deverá ser situado nos arredores da Estação 
de Presidente Bueno -E. F. Baía e Minas, município de Teófi1 o-Otoni. 

b) -:- Concessão gratui :a de uma área de 10.000 hectares de ter-
renos devolutas para formação de pastagens para descanço, invernada 
e criação de gado, nos têrmos do art. 22 da lei n° . 27, de 25 de ju-
nho de 1892. 

c) - Direito de desapropriação por utilidade pública dos terrenos 
necessários ao Matadouro Frigorífico e suas dependências, inclusive 
campos na~ proximidades do mesmo para descanço de gado destina-
do ao matadouro . 

d) Redução de 50° I o na taxa de export9.ção para o gado em pé, 
que for abatido no matadouro e destinado á exportação para fora do 
Estado; . 

e)- isenção de imposto de indústria e profissão e quaisquer ou-
tros impostos estaduais e municipais e os de exportação sôbre a carne 
e sub-produtos beneficiados preparados ou manufaturados do gado que 
for abatido no Matadouro; 

f) - insenção de imposto de exporta~ão para as carnes exporta-
das para o estrangeiro, das quais será restituída a taxa paga na base 
de um boi para 225 quilos. 

-
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O Concessionário se obriga: 
a - a construir um Matadouro Frigorífico para o preparo, beneficia~ 

mento e manufatura de carnes e sub-produtos de gado vacum, suino e 
de outros animais, de acôrdo com as plantas que forem aprovadas 
pelo govêrno do Estado : 

b) - a apresentar as plantas para a construção do Matadouro Fri-
gorífico dentro do prazo de seis meses contados desta data e a iniciar 
a construção dentro do prazo de três me es contado da data da apro-
vação das plantas e a terminar a construção dentro do prazo de doze 
meses contado do início da construção ; 

c) -a abater no mínimo uma média anual correspondente a trinta 
cabeças de gado vacum e suíno por dia em oito meses de safra. 

Logo que estejam aprovadas as plantas do Matadouro Frigorífigo 
poderá o concessionário indica r ao govêrno os lugares onde ela deseja 
estabelecer suas pastagens, em um ou mais lotes, obrigando-se o go-
vêrno a mandar proceder a medição e demarcação respectiva, por con~ 
ta dela, e a expedir os respectivos títulos de propriedade, desde que te-
nha sido inaugurado o Matadouro. 

Se a Cia. necessitar de maior área de terrenos para desenvolvi-
mento de suas pastagens, o govêrno se obriga a conceder-lhe as terras 
devolutas que ela requerer mediante abatimento de 50° I 0 sôbre os pre-
ços correntes na zona requerida. 

A concessionária será fiscalizada por um representante do govêrno 
estadual, contribuindo ela com quantia de réis 500$000 mensais, para 
o fim de examinar os animais abatidos e os produtos manufaturados, 
de acôrdo com as exigências da Saúde Pública. 

Decorridos dez anos da inauguração do Matadouro Frigorífico, o 
Estado fica com o direito de encampar os imóveis e instalações me-
diante o pagamento da importância efec1ivamente dispendida acrescida 
de 15° I 0 de bonificação. Fica entendido que o Estado não poderá trans~ 
ferir a outrem por venda, aluguel, doação ou outra qualquer forma de 
cessão, os imóveis encampados ou desapropriados. 

Durante o prazo de 25 anos o govêrno não poderá dar favores iguais 
ou semelhantes aos da lei n°. 873, de 13 de novembro de 1928, a ou-
tro concessionário na zona servida pela E. F. Baía e Minas. 

O govêrno não poderá deixar de aprovar as plantas do Matadou-
ro Frigorífigo desde que elas obedeçam as exigências da inspectoria de 
Carnes e Derivados do Ministério da Agricultura e serão elas conside~ 
radas aprovadas desde que não haja impugnação do govêrno do Es~ 
tado dentro do prazo de trinta dias contados de sua apresentação a 
Secretaria da Agricultura. 

Será considerado inaugurado o Matadouro Frigorífico uma vez que 
os serviços tenham sido executados de acôrdo com as plantas aprovadas 
podendo desde então ser iniciada a matança dos animais. Na falta 
de profissional nomeado pelo govêrno do Estado, a concessionária 
poderá convidar um médico ou um veterinário titulado para suprir 
aquela falta até que se apresente o funcionário nomeado pelo Go~ 
vêrno. 
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Ficam também gozando dos favores desta concessão as carnes 
de carneiros, cabritos, coelhos, aves e caças e tambérr. os sub-produtos 
dêsses animais, os ovos, os couros verdes, salgados ou cortidos de 
todos os animais abatidos no matadouro, assim como as conservas de 
vegetais manufaturadas ou p;eparadas pela concessionária. 

Na falta da apresentação das plantlis de início de obras ou sua 
conclusão nos prazos determinados na cláusula a concessionária in-
correrá na multa de 100$000 a 500$000 marcando-lhe então, o govêrno, 
novo prazo e multando-a, no dôbro, na reincidência . 

Pela Cia. Exportadora de Carnes e Derivados-João Americo Ma-
chado- Presidente. 

Belo-H~rizonte, 9 de Janeiro de 1934. 

Modificações sugeridas pela secção técnica 
Examinando os favores pedidos para instalação de um matadouro 

frigorífico nas zonas da Baía e Minas, temos que fazer as seguintes con-
siderações: · 

Cláusula a) - Deve ser acrescentada de c a juízo do govêrno • . 
Cláusula b) -Deve ser uma área de 2.000 hectares para descan~ 

so do gado. Se a matança for de 50 bois por dia teremo:- num mês 
1.500 bois, tomando pois mais de um hectare para cada boi. 

Cláusula c) -Declaração de que será dado o direito de desapropria 
ção ca juizo do govêrno•. 

Cláusula d) - Redução de 50° I 0 na taxa de exportação para o gado 
em pé, que for abatido no matadouro e depois de frigorificado, se des-
tinar a exportação para fora do Estado. 

Cláusula e) - Isenção de imposto de indústria e profissão e quais-
quer outros impostos estaduais e municipais e o de exportação sôbre 
carne e sub-produtos beneficiados conservados, preparados e manufa-
turados, com excepção dos constantes da cláusula d, e do xarque a 
não ser quando êste constitua 50°/0 de pêso líquido do gado abatido 
para exportação desde que êstes produtos sejam provenientes de gado 
abatido no matadouro da concessionária. 

Cláusula f)- Pode ser aceita como está. 
DAS OBRIGAÇÕES 

Cláusula 1)- pode ser aceita. 
Cláusula 2) -Idem. 
C!áusula 3) - a abater no mínimo uma média anual correspondente 

a 30 cabeças de gado vacum e 30 sdnos por dia em 8 meses de safra. 
Cláusula 4}- Acrescentar ca seu juízo". 
Cláusula 5) - Desde que fique provado ser a área cedida insufici-

ente para o serviço de matadouro o go\ êrno se obriga a conceder~ 
lhe a seu juízo, as terras devolutas que ela requerer mediante abati~ 
mento' de 50° I o sôbre os preços correntes na zona requerida. 

Cláusula 6- A concessionária será fiscalizada por um represen-
tante do govêrno estadual contribuindo ela com a quantia de 500$000 



462 CONSELHO CONSULTIVO DO 

mensais, p:ua fiscalização dos contratos e das carnes e sub-produtos 
destinados a consumo interno do Estado. 

Clá suJa 7)- Decorridos 10 (dez) anos da inauguração do mata-
douro frigorífico .. .. . .. . . . . Feita a desapropriação, digo, inaugu-
ração os concessionários terão preferência em igualdade de condições 
par:::t arrendamento do mesm o. 

Cláusula 8) - Durante o prazo de 10 anos o govêrno não po-
derá dar favores iguais ou semelhantes aos do presente contrato a ou-
tro conces ionário numa fai xa de 10 qui J:)metros de cada lado do eixo 
da E. F. Bah e Minas. 

Cláusula 9)- Como está. 
Cláusula 1 O)- Idem. 
Cláusula 11)- Ficam também gozando dos favores desta concessão 

a~ carnes de carneiros, cabritos, coelhos, aves domésticas e também os 
sub-produtos dêsses animais, couros verdes, salgados, curtidos de todos 
os animais abatidos no matadouro, assim c orno conservas provenientes 
de vegetais cultivados pela concessionária ou particulares e manufatura-
dos ou preparados pela concessionária. 

Cláusula 12)- Na falta de apresent:tção das plantas, de início de 
obras e sua conclusão e funcionamento do matadouro nos prasos mar-
cados no presen te contrato a concessionári:t incorre·á na multa de .. .• 
50$000 por dia decorrido do prazo, ficando sem efeito o contrato re-
vertendo ao Es ado os favores concedidos desde que não funcione du-
rante um ano com o minimo estabelecido na cláuo..ula 3. 

São estas as no.as 'que apresento com relação aos favores pedi-
dos para o estabelecimento de um matadouro frigorífico na zona da 
Baía e Minas. 

Assinatura ilegivel. 
AS OBSERVAÇÕES FEITAS PELA COMPANHIA 

Um0. Exmo. Dr. Israel Pinheiro M. D. Secretário da Agricultura do 
E. d t~ Minas. - Tendo v. excia. ordenado que a esta Companhia fosse 
dndo dizer sôbre as modificações sugeridas pela secção técnica, relati-
vamente à proposta para a construção do Matadouro Frigorífico a ser 
construido em Presidente Bueno, pede ela vênia a v. excia para fazer 
algumas ponderações s-"' bre as modi<icações das seguintes cláusulas: 

Clác:sula- b -)A área de 2.000 hectares lembrada pela secção é 
pequena, porquanto dado o desenvolvimento que é de se esperar dêsse 
cometimento, cuja planta já foi projetada para uma capacidade de 150 
bois por dia, ela develia ser no mínimo de 6.000 hectares. Além disso 
a área calculada pela secção técnica é para um mínimo obrigatório de 
30 bois por d;::t. 

Cumpre lembrar a v. excia. que essa área de terrenos pedida é de 
terras devoh tas nue deverão ficar situadas na estrada de rodagem que 
liga a estação de Pre"idente Bueno ao Pampan, onde o gado virá fazen-
do paragens e dE..>cansando, e . é de preço muito baixo, bastando dizer 
que a 3 quil6metros de Presidente· Bueno, o Estado vendeu, em fevereiro 
de 1933, lotes de terras, em hasta pública, ao preço de 9$200 o hect9re 
-a Clemente Joaquim de Carvalho e outros. 
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Qu~nto à cláusula - e - E' de toda justiça e conveniência ser 0 
xarqu_e 1~en~o de to_d? e qualquer imposto, visto como, sendo como é, 
u~a mdustna precana, sempre em crise, êle só é preparado quando 
~ao se encontra aplicação mais remuneradora para a carne. Em vez do 
Imposto proposto, o Govêrno deveria dar uma bonificação para 0 xar-
que que ~osse prer.~ra?o afim de dar consumo a cerca de 60.000 vacas 
velhas e maprov_eJ.aveJs para a procriação que existem nas vastas pas-
tagens dos mumcípios de ~equitinhonha, Fortaleza, Sal inas e Arassuaí 
e que outror~, ~ram. consumidas nas xarqueadas da Baía, hoje abasteci-
da pela pecuana bruana. 

a Essas 60.000 vacas, que ~~~ estão inaproveitáveis, afogando as pas-
taoens, cau~am ~onstantes preJmzos aos criadores pelo emaarecimento 
e f!JOrt~ . Alem disso, o xarque só é feito de carnes de anim~is inapro-
veitáveis para exportação. 

. ~ss!m _sendo~ nã<? deve ser cobrado imposto algum sôbre o xarque 
CUJa mdustna esta, hoJ~, em fra?ca crise, e cujo preço "ofimo atual, é de 
1$300 ~a 1$700. por qmlo, no Rw _de Janeiro, não dá margem para lucros. 
. Sobre a clausula 3- das obngações- Não é possível a obrigato-
neda~e da. matan5a de 30 porcos por dia, porque, na zona, a criação 
de sumos amda nao está desenvolvida. 

Acerta a cláusula 4.a 
Quanto à ?'áusul~ 5.a.-:- Em vez de c insuficiente para o serviço do 

matado_uro- dtga-se I_nsufJCiente para o serviço de descanço do gado. 
Clasula 6. a - Ace1ta. 

. _C~áusula_ 7.a- Deve. se diz~r:- Feita a desapropriação os conces-
swnanos terao preferência em Igualdade de con dições para 0 arrenda-
ment~ do _:natadouro frigo rífico ou para qualquer outr~ forma de cessão 
ou alienaçao que o Estado queira fazer 

Na cláusula 8 .a - Em vez de 10, deve-se dizer 15. 
~~anto às cláusulas 11 e 12, de acôrdo. 
udO essas as ponderações que, de momento, tomamos a liberdade 

de_ submeter ao e~evado critério de v. excia., certificando esta Compa-
nhia .. 9ue elas serao tomadas em consideração, visto como são de toda 
a equ tdade 

Pela Cia. Exportadora de Carnes e Derivados -João Americo 
Machado. 

Belo-Horizonte, 18 de Abril de 1934. 
Quanto à ~re~ estou de acê rdo com a sugestão do sr. João Macha-

d_o desde que ele Julgue ser a matança de 150 bois. A área seria en-
tão dad~ de acôr~o com o pedido até 6.000 hectares e daí em diante 
com 50 lo de abatimento. Quanto ao xarque a isenção só pode ser dada 
desde que_ as _3_0 cabeças do mínimo da cláusula 3.a sejam destinada~ 
a carne fngonficada. 

Assinatura ilegível. 
Ao Conselho Consultivo para parecer.- Belo-Horizonte 18 de Abril 

de 1934.-Israel Pinheiro. ' 
-O pr~cesso passa a con~tituir a p_e~a n. 33_;3, distribui da aos srs. 

Socrates AIVlm, Wema Magalhaes e Ab1ho Machado respectivamente 
relator, 1. o e 2. o revisores. ' 
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Oficio 
Recurso interposto p01 Ig nacio Pinto Valente 

(PEÇA N. 334) 
Secretaria da Agri cultura do Estado de Minas Gerais.- N. 533. -

Belo-Horizonte, 20 de abril de Hl34. 
Sr. Dr. Milton Soares Campos, D. D. Presidente do Conselho Con-

sultivo. - Havendo o então titular desta pasta demitido do cargo de fis-
cal de matas desta Secretaria, a 22 de outubro de 1931, o sr. Ignacio 
Pinto Valente, após inquerito instaurado para apuração de irregularida-
des que lhe foram atribuídas, recorreu o ex-funcionário para o sr. Pre-
sidente do Estado e para o sr. Interventor Federal, não havendo logra-
do deferimento sua pretensão. 

A' vista dos decretos federais n°s. 19.398 e 20.348, respectivamente 
de 11 de novembro de 1930 e 29 de agôsto de 1931, aquele senhor 
apresentava novo recurso, já agora endereçado ao Chefe do Govêrno 
Provisório da República. 

Como os recursos dirigidos a S. Excia., devem ser informados pelo 
Conselho Consultivo, nos têrrnos do§ 3.0 do artigo 33 do decreto federal 
n. 20.348, acima referido, junto envio a V. Excia. o processo que deu 
origem à demissão do sr. Ignacio Pinto Valente, e em que se encon-
tram não só os requerimentos dêste corno as informações, pareceres, 
despachos, etc., sôbre o assunto, afim de que V. Excia. se digne de 
submeter a êsse Conselho para sua informação. 

Apresento a V. Excia. os protestos de minha elevada estima e su-
bido ' aprêço.-Israel P inheiro, Secretário da Agricultura. 

Requerimentos anexos ao oficio supra 
Exmo. Snr. Dr. Benedito Valadares, D. D. f Interventor Federal de 

Minas-Gerais: O abaixo assinado, não se conformando com o despa-
cho exarado pelo antecessor de v. excia. em seu processo de reinte-
gração ao lugar de fiscal de matas do Estado, de 23 de novembro de 
1933, recorre, data venia, do mesmo para o Chefe do G<. vêrno Provi-
sório da Republica, ex-vi do artigo 11 § 8 do decreto 19.398, de 11 de 
novemb:-o de 1930 e artigo 33 do decreto n. 0 20.~48, de 29 de agôsto 
de 1931, conforme verá v . excia. pel:!. petição inclusa, que pede se di-
gne junta-la ao respectivo processo existente na Secretaria da Agricul-
tura e encaminha-la ao Min' stério da J ustiça e Negócios Interiores, ex-vi 
do § 2. 0 do art. 33 do citado decreto n.0 20.348 de 1931, devidamente 
informado nos têrrnos do disposto no § 3.0 do mesmo art. 33 Nestes 
termos. 

P. E. D. 
Belo-Horizol.te, 22 de dezembro de 1933.-Ignacio Pinto Va-

lente. 
Exmo. Snr . Chefe do Govêrno Provisório da Republica dos Esta-

dos Unidos do Brasil: Ignacio Pinto Valente, funcionário do Estado de 
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Minas-Gerais, demitido ~o cargo ~e fiscal de' matas baseado em um pro-
cesso prenhe de_ acusaçoes postenormente pulverisadas em processo re-
~lar ~andado mstaurar pelo mesmo Govêrno do Estado de Minas-Ge-
rrus, nao se conformando com o respeitável despacho exarado no pro-
cesso pelo exmo. sr. Interventor Federal, interino em 23 de novembro 
ultimo, vem respeitosamente recorrer para v. e~cia. com fundrur 2nto 
no art. 11, § 8.0 do decreto institucional n. o 19.398, de 11 de no v •11 bro 
de 1930 e art. 3~do _decreto 20.3~8,_de _29 de agôsto de 1931 , p:: ;a que 
ao requerente SeJa fe1ta à necessana JUstiça de reintegra ão ao SP:..J carao 
conforme requereu, visto não ter ficado apurada nenhuma dt.:..; acu;a~ 
ções contra êle assacadas. 

Deixa o peticionário de estender-se em mais razões instrutivas de 
seu , r~cur~o vi~to e tar plenamente exposta no respectivo processo que 
toca a eVIdência, processo que deve subir em original ao conhecimen-
to de v. excia. 

Confiado na indefectibilidade da justiça revolucionária de v. excia. 
espera provimento ao que ora interpõe á maxima autoridade de v. excia 

P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 22 de dezembro de 1933.-Ignacio P into Valente. 
Gabinete do Consultor Jurídico da Secretaria da Agricultura. Belo-

Horizonte, 26 de Março de 1934. · 
Sr. Diretor Geral. Com o parecer do auxiliar dêste Gabinete Dr. 

Plauto Silva Araujo, cuja conclusão adoto, devolvo a essa Diretori~ Ge-
ral o processo referente á exoneração do fiscal de matas, Ignacio Pin-
to Valente, e ao recurso des te, a fls . 177, para o sr. Chefe do Govêr-
no Provisório da Republica. 

Ao ensejo reitero-vos os meus sentimentos de alto aprêço e es-
tima. - 1J1. P cttier 1Jfonteiro, Consultor J urídico. 

Parecer 
Gabinete do Consultor Jurídico da Secretaria da Agricultura n. 384 

Belo-Horizonte, 23 de março de 1934. 
Sr. Diretor Geral. A especie, objeto dêste processo, está relatada 

minuciosamente, no parecer desta Consultoria, de fls. 150 a 154, em qu~ 
conclue-se pela improcedência das acusações movidas contra o fiscal 
de matas Ignacio Pinto Valente, as quais se destróem nos dois inqueri-
tos mandados instaurar para apurar a responsabilidade do recorrente. 

Chamada a pronunciar-se novamente nestes autos, esta Consulto-
ria vai dizer sôbre a oportunidade do recurso de fls., preliminar Ievan~ 
tada pela Inspetoria de Expediente. 

Do despacho presidência! de fls. 161 recorreu o suplicante no mes-
mo dia em que o mesmo foi publicado no orgão oficial dos poderes pú~ 
blicos (fls. 1 74). 

E o rec:..._·"o só não foi encaminhado a esta Secretaria, na ocasião em 
que deu entrada no Protocolo do Palácio, porque pareceu áO então Pre-
sidente do Es~ado nã?. ter havido equívoco _no proferir o despacho, pelo 
que nada haVIa a retificar (Nota da Secretana da lnterventoria, fls. 172) 
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Remetido, ao depcis, o processo á consideração do Interventor In-
terino, este manteve a decisão recorrida. {fls. 176 v.). 

O suplicante recorreu, ainda, tempertivamente, ao despacho de fls., 
para o Chefe do Govêrno Provisório e solicitou ao Interventor Federal 
se digne de encaminhár o seu recurso ao Ministério da Justiça, na forma 
da legislação federal vigente. 

Dispõe o art. 11 , § 8. 0 do decreto federal n. 19.398, de 11 de no-
vembro de 1930: 

Dos átos dos interventores haverá recurso para o chefe do Go-
vêmo Provisório :. . 

E o art. 33 do decreto federal n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, 
estabelece: 

§ 1.0 - «Ü recurso dirigido ao Interventor deverá ser interposto den-
tro do prazo de 30 dias a contar da publicação oficial do ato, ou si 
não tiver havido publicação, da ciência que dêle tenha tido o recor-
rente•. 
t( • • • • o • o • • •• • o ••• •• •• • o •••••••••••••• • • o o o o. o ..... .. . » 

§ 3.0 - •No caso do § 1.0
, o recurso será informado }: elo Conse-

lho Consultivo e pelo Interventor, e por êste encaminhado, dentro do 
prazo máximo de 30 dias, ao Govêrno Provisório, sendo publicacla na 
fôlha oficial do Estado a notícia de remessa do processo respectivo• . 
« . .. . .. . . . . ...... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .... ..... . » 

Tendo sido o recurso interposto dentro do prazo legal, sou de opi-
n ~ão que se lhe dê provimento para que, nos termos da legislação trans-
crita, ouvidos o Conselho Consultivo e S. Excia. o sr. Interventor Fe-
deral, seja a petição de fls. encaminhada, por êste, ao Ministério da 
Justiça e Negécios Interiores, depois de publicada no Orgão Oficial do 
Estado noticia de remessa do processo respectivo. 

E' ê s ~e o meu parecer passível de censura. 
Ao ensejo, reitero-vos os meus protestos de elevada estima e dis-

tinta consideração. Plau,to S i lva Araujo, Auxiliar. -Ao sr. Se-
cretário . R. S ant( s, Diretor.-6- 4-34. 

- 0 processo passa a constituir a peça n. 334, distribuída aos srs. 
Abilio Machado, Sebastião Lima e Milton Campos, respectivamente, re-
lé:ltor, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
J.Wontagem. na Capital, d e rnolnhos p ara cereais 

(PEÇA N. 335) 
Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Ge· 

rais. 
Belo-Horizonte, 24 de abril de 1934. 
Exm o. Sr. Dr. Milton Campos, D. D. Presidente do Conselho Con· 

sultivo do Estado.-Capital. 
Tenho a honra de n:mettr a V. Excia. o processo, devidamente in-

formado pelo Sr. Superintendente da Agricultura, em çue o Sr. Octavi· 
ano Lapertosa e outros pedem o auxílio do Estado para a constitur._ão 

' t 

!' 

de uma empresa destinada á montagem, nesta Capital, de moinhos para 
cereais, especialmente para a fabri cação de farinha de trigo, e seus pro-
dutos, a qual se denominará «Empresa Moinhos Minas-Gerais ». 

Afim de que o Govêrno possa, em bases previamente estabelecidas, 
redigir o contrato a ser firmado com a futura Empresa, contrato que 
será posteriormente submetido ao estudo dessa Egregia Corporação, .:o-
licito o parecer do Conselho Consultivo sôbre os seguintes pontos: 

Garantia d e j uros- Não se deve conceàer, porque essa norm>: já foi 
conde:1ada em várias experiências ruinosas, realizadas pelo E .ado e 
pela União. 

Fornecimento d e energia eletrica p Jr d ez anos-Não p~rece con-
veniente aos interêsses do .t.s t~ ct o . Poderá este, en tretanto, empregar 
seus bons ofícios no sentido de obter da Companhia f ôrça e Luz um 
abatimento no preço da fôrça necessária á Empresa, porque, na verda-
de, são proíbitivos os atuais preços. 

Frete-Poderia ser reduzido a 800$000, de acôrdo com o parecer 
do Sr. Diretor da Oéste. 

Isenção de taxa de transmis.<·ão de propriedades- Parece jus-
ta. 

Doação de um terreno em Angra d os R eis-Será possível, ca-
so a Oéste o tenha. 

I senção de todos os impostos es '·ad uais e municipais por dez 
anos-Poderia ser adotada a base de isenção completa por cinco anos 
e, depois dêsse período, isenção d~crescen t~ e proporcional, que se ex-
tinguiria no fim de dez anos. 

Pedindo ao Egrégio Conselho Consul tivo outras sugestões sôbre o 
assunto, que receberei com a má :·imo prazer, aproveito o ensejo para rei-
terar a V. Excia. os meus protestos de elevada estima e aprêço. - · 
Israel Pin1tetro, Secretário da Agricultura. 

MEl'vlORIAL 

Apresen .. ado ao Exmo. S r. Dr. Israel Pin 'ze i1·o d a Silva, D. D. 
Sec? etario da Agricultw·a d o Estado de Minas-Gerais 

Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro da Silva, DD. Secretário da Agricul-
tura do Estado de Minas.-0 abaixo assinado, na qual idade de inicia-
dor de uma Companhia destinada à montagem de moinhos para ce· 
reais, nesta Capital, especialmente para a fabricação de farinha de 
trigo e seus sub-produtos, para forragens e adubos, havendo já obtido, 
por documento escrito, do Banco Hipotecário e Agrícoia do Estado de 
Minas-Gerais, opção para aquisição do edifício dos Armazens Gerais e 
respectivos ,. terrenos, propriedade esta situada no bairro de Carlos-
Prates, entre as Estradas de Ferro Central do Brasil e Oeste de Minas, 
vem expor a v. excia. os fins que tem em vista com a realização dê5te 
empreendimr· -to e, ao mesmo tempo, mostrar as vantagens que ad-
virão para o progre3so industrial da Capital e do Estado : 

a) Até agora o povo de Minas está pagando pesados tributos 
aos moinhos existentes em S. Paulo e Rio, importando diàriamente, 
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cêrca de duas mil sacas de farinha e outras tantas de farelo e farelinho, 
por preços exorbitantes. Esses lucros das Companhias produtoras, po-
derão circular neste Estado, além de baratear, para o consumidor, o 
produto, evidentemente de primeira necessidade. 

b) Instalando-se em Angra dos Reis os silos coletores do trigo, 
de procedência dos países que o produzem (Argentina, etc.) e embar-
cado o trigo em vagões da E. F. O. M., poderá ser descarregado nos 
moinhos diretamente, que serão instalados em Armazens Gerais, garan-
tindo, por essa forma, um movimento quási diário de um especial, com 
o carregamento de quási 120 toneladas. · 

c) Com a grande produção de farelo e farelinho, ter-se-á incen-
tivada a indústria de criação em geral, especialmente suínos, cavalares 
e galináceos, além de adubação das terras. 

d) A maior vantagem que o Estado terá, será o reflexo das insta-
lações dos moinhos para o trigo, reflexo êste que estimulará o plantio 
do precioso cereal em grande escala, no Estado. 

Para confirmação dêsse ponto capital, que representará uma grande 
riqueza para Minas e para o Brasil, vale ouvir a palavra do eminente 
Diretor da Escola Superior de Agronomia de Viçosa, Dr. Belo Lisbôa, 
que poderá atestar que o nosso Estado, em futuro bem próximo, poderá 
emancipar-se da importação do trigo estrangeiro, podendo abastecer 
não só Minas, como os Estados limítrofes. 

Tratando-se de uma indústria nova, com emprêgo de grandes ca-
pitais, é de mistér o auxílio do I;stado, não só para Encorajar o emprêgo 
de economias particulares, como també:n para enfrentar as repreEálias 
que, fatalmente, surgirão por parte das Companhias que exploram essa 
fonte de riqueza, neste Estado, pelo que vem o abaixo assinado consul-
tar a v. excia . sôbre: 

1) Qual o frete que a E. F. O. M. poderá cobrar por especial de 
trigo a granel, de Angra dos Reis até á estação de Calafate? 

2) Poderá o Estado fornecer a fôrça elétrica necessária, por um 
período de 10 anos? 

3) O Estado, fiscalizando a Emprêsa, pode~á garantir aos acionis-
tas da Companhia que se vai fundar o juro de 5 °/ 0 ao ano, a exemplo 
do que já fez para alguns trechos da E. F. Leopoldina? 

4) A Emprêsa que se vai fundar não precisando de terreno gra-
tu!to, poderá obter do Estado e da Prefeitura a isenção da taxa de trans-
missão de propriedade? 

5) O Estado e a Prefeitura poderão isentar a Companhia referida 
de todos os impostos, por um período de 10 anos? 

6) Caso a E. F. O. M. tenha um terreno apropriado em Angra dos 
Reis, poderá doá-lo à Companhia afim de se instalarem os silos? 

Submetendo ao alto espírito de v. excia., esclarecido industrial que 
é, essa iniciativa, está certo o abaixo assinado que v. excifl.. tomará em 
consideração êsse memorial, facilitando, dêste modo, a realização de um 
dos maiores empreendimentos com que contará Minas. 

· Belo-Horizonte, 21 de fevereiro de 1934.-0ctaviano Lapertosa. 
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O exame da proposta 
Examinando a proposta pelos seus itens temos: 
a)-Há vantagens porque o lucro da exploração fica dentro do 

Estado e J?Oderá, portanto, concorrer para 1> seu progresso; 
b)-Ha vantagem por ser o frete da Oeste, estrada arrendada ao 

Estado em vez de ser da Central; 
. c)-A cláusula só trará vantagem para o Estado se o farelo for ven-

dido por preço menor do que é atualmente ou se em futum houver 
sempre díferença de frete; 

d~-Sob_ o ponto de yista de produção de trigo econôrnicamente 
em ~mas nao se pod~ afi:mar com segurança a não ser que a Escola 
de VIçosa tenha expenêncms concludentes a êste respeito. 

Que se po~e produzir trigo em Minas ninguém contesta, mas que 
p~od~z econ~r~ucamente _d~ molde a poder concorrer com os países que 
d1spoem .de ~timas condtçoes para esta produção, não posso afirmar. 

O tngo e uma das culturas onde a máquina faz quási todos ser-
viços. Para o trabalho .mecânico, temos que possuir topografia apro-
priada. No geral em Mmas, onde a togografia melhora os terrenos 
pioram. 

Passemos agora aos favores que desejam obter do Estado: 
. 1. 0)-A questão de trem especial de trigo depende de contrato es-

pecial com a Oeste. 
. Um vagão ~e 20.000 quilos ~e trigo I?aga 1:302$400 de Angra dos 

Rei~ a Belo-Honzonte, e um vagao de fannha de trigo paga 1:704$600 
mais portanto 402$200. . ' 

. Como a Oeste dá 30 °/ o de abatimento para o frete de farinha 
mmda na sua zona e transportada para Belo-Horizonte temos que 0 
fret~ da farinha seria _9-e 1 :.J 93$220 e portao o meoos 109$180 do que 
o tngo. Esta Cl>nCessao fot dada naturalmente ao Moinho Santista que 
tem moagem de trigo em Barra-Mansa. 

2.0
) -Com os preços que a Companhia Fôrça e Luz de Minas-

<?erais cobra hoje seria uma enorme despesa para o Estado. Também 
e ~e se .supor que na . indústria de moagem a maior despesa ou das 
ma~ores e a fôrça motriZ. Para que o Estado entrasse com uma das 
maH;nes de.spes~s dev?a ser sócio nos lucros. Não convindo ao Estado 
ser mdu~tnal nao VeJO vantagem ~a concessão . do favor. Demais, pelo 
que me mfor!Daram, o preço de kilowatt hora e de mais de 400 hoje 
em Belo-Honzonte. 

3.0 )-0 Estado garantindo juros poria a Companhia em condições 
superiores á demais que poderiam estabelecer-se em Belo-Horizonte di-
ficultando ~ concorrência. Junto um recorte do Globo do dia 9/4/934, 
ond.e se ve bem o grande lucro que se aufere da indústria moe-
guetra. , 

. Co_mo, poréi?, em vista das l~tras a e b há vantagem para a Io-
cahzaçao de momhos em Belo-Honzonte, esta cláusula devia ser aceita 
d~sde que nos anos de lucr? maior o Estado tivesse reposição do que 
fm empregado como garantia. No meu modo de vêr é mau precedente 
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garantia de juros para companhias que vão explorar um ramo de ne~ 
gócio já be;n conhecido. 

5. 0 )-A isenção de direitos pode ser dada por 5 anos no maxtmo. 
6.0)-E' um assunto mais da competência da Rede Mineira de Via~ 

ção do que da Secretaria. Creio que será de todo interêsse da Oeste 
ceder o terreno desde que a nova indústria vai beneficiar suas linhas com 
maiores transportes. 

Um fato muito importante a se observar é que o frete do farelo é 
bem menor do que o da iarinha e do trigo, sendo de 898$800 por vagão 
de 20 toneladas. A não ser pois que seja muito reduzido o frete do 
trigo a farinha com 30 ° f o de abatimento e o farelo com 898$800 de 
frete é melhor negócio ser transportado do que transportar o trigo para 
uma i·egião onde a fôrça motriz é muito cara. 

Tudo pois depende do transporte especial que a Rede Mineira de 
Viação possa fazer para facilitar a Companhia, do contrário é mais 
econômico transportar farinha e farelo do que trigo . 

Um fato só é de muita importância: a moagem do trigo que, 
possa ser produzido em Minas, porque êste não só constituiria dinheiro 
que não sairia para o estrangeiro, como não estava sujeito a longo 
transporte. Daí a necessidade da experiência que pretendemos fazer 
no Triângulo, com o fim de verificar a possibilidade de se produzir trigo 
econômicarnente. Também a zona de Montes~Claros que já produz 
trigo t á muitos anos poderia aumentar a produção do trigo que esta~ 
mos experimentando agora no Campo de S. Francisco. 

Informações sôbre o frete. · 
Pelos dados que me foram fornecidos pelo Dr. Benjamin de Oliveira, 

Diretor da E. F. O. M., o custo real do transporte de tonelada quilomé~ 
trica para transporte de trigo é de 25 réis. Por vagão quilômetro tería~ 
mos 500 e no percurso de Angra dos Reis a Belo~Horizonte 900 quilôme~ 
tros o vagão custaria 450$000. 

Como há falta de frete de retôrno, que pensa o Diretor só consegui~ 
ria em parte de Garças em diante, julga que o preço pelo qual pode 
ser feito o transporte pela estrada é de 50 réis por tonelada quilométrica 
ou seja o vagão de 20 toneladas de Angra dos Reis a Belo~Horizonte 
seria de 900$000. 

A Central põe o trigo em grão a 761$800 o vagão de 20 toneladas 
em Belo~Horizonte. E' portanto um frete mais barato. 

Para que a Oeste possa concorrer em frete com a Central, a tonelada 
quilômetro teria que custar no máximo 42 réis. 

Sendo o percurso da Central de 600 quilômetros dá a tonelada qui~ 
lômetro a 63 réis, ao passo que a Oeste com 900 quilômetros daria a 
42 réis. 

A Central, porém, poderá baixar o frete porque a margem sObre o 
frete da Oeste é de 21 réis, devido a ser menor a distância. 

A Oeste para dar vagão a 120 toneladas diárias teria de manter cinco 
trens em funcionamento, pois, gasta 2 dias de Angra dos Reis a Belo~Ho, 
zonte, 2 de retôrno e tomando~se mais de um dia de manobras, cargas e 
descargas, ser~am 5 trens de 6 vagões de 20 toneladas que, ao preço de 
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42 réis a tonelada quilômetro daria urna renda diária de 4:536$000 e 
anual de 1.600:000$000 mais ou menos. 

Sob o ponto de vista do transporte o trigo ficaria sobrecarregado 
com 37,8 réis por quilo caso o frete fosse de 42 réis por tonelada quHô-
rnetro. 

Inforrnou~me depois, o Dr. Benjamin de Oliveira que o cu to mínimo 
é de 30$000 por tonelada de Angra a Belo-Horizonte ou sejam 600$000 
por vagão, mas que por falta de retôrno pediria 40$000, ou sejam 800 000. 

E' pois mais uma questão de entendimento com a Oe te, para que a 
Central não venha a fazer fre te menor.- M. Soares de Gouvêa. - 20/ 
4/934. 

Ao Conselho Consultivo.-Belo-Horizonte, 24 de Abril de 1934.-
Israel Pinheiro. 

- 0 processo passa a constituir a peça n. 335, distribuída aos srs. 
Milton Campos, Julio Soares e Annibal Gontijo, respectivamente, relator, 
1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Indenização a Gluck & Cia. Ltda. 

{PEÇA N . 326) 
Prefeitura de Belo-Horizonte. -Pela Secretaria. - N. 14. - Belo~ 

Horizonte, 24 de abril de 1934. 
Exmo. Sr Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Con· 

sultivo. - Solicito de V. Excia. digne-se providenciar junto a êsse ilustre 
Conselho no sentido de ser incluído no orçamento , para o corrente 
exercício, o crédito de Rs. 43:791$781 (quarenta e três contos, setecentos 
e noventa e um mii, setecentos e oitenta e um réis), correspondente à 
indenização devida a Gluck & Companhia Limitada, conforme acôrdo 
aprovado po r êsse egrégio Conselho. 

Sirvo~me do ensejo para apresentar a V. Excia . protestos de e ti~ 
ma e consideração.- Soares de Mattos, Prefeito . 

-Junte~ se à peça n . 332. 

Ofícios 
Do dr. Jean Thiry, 1.0 secretário da Federação dos Industriais de 

Minas-Gerai , comunicando que foi eleita e empossada, no dia 1.0 do 
corrente, a nova diretoria da mesma Federação. 

-Inteirado. Agradeça~se. 
Do sr. Pedro Porto, presidente do Centro Mineiro de Lavradores, 

pedindo seja sugerido ao Govêrno do Estado a extinção do Instituto 
Mineiro do Café. 

-Inteirado. 
Requerimentos 

Do Sr. Octavio Augusto Gonçalves e outros, funcionários da Dire~ 
toria de Saúde Pública, onde exercem o cargo de farmacêuticos, inspe~ 
tores e auxiliares, pedindo reajustamento de seus vencimentqs. 
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Da Congregação da Escola Profissional Feminina, de Belo-Horizon-
te, solicitan Jo inclusão no orçamento de uma verba destinada à sua ma-
nutenção . 

Do sr. Amantino Andrade, horticultor do Instituto «joão-Pinheiro •, 
pedindo sejam equiparados seus vencimentos aos do mestre de cultura. 

-Juntem-se à proposta orçamentária. 

Representações 
De Washington Figueiredo, assistente cirurgião-dentista do Serviço 

Médico da Guarda Civil e da Inspetoria de Veículos, pedindo equipara-
ção de seus vencimentos aos dos dentistas escolares da Capital. 

-Junte-se ao orçamento. 
De Candido Frade Junior e outros, funcionarias da Colonia Santa 

Isabel, pedindo majoração de vencimentos. 
-Junte-se ao orçamento 

Votos de pesar 
O Sr. Annibal Gontijo- Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO -- Sr. Presidente, sendo esta a primei-

ra sessão que se realiza depois do falecimento da exma. espôsa do nos-
so ex-companheiro, dr. Julio Ferreira de Carvalho, requeiro a v. excia. 
consulte à Casa se consente em que seja consignado na ata um voto 
de pesar por êsse triste acontecimento, levando-se ao conhecimento da 
família enlutada esta homenagem do Conselho. 

O SR. PRESIDENTE, interpretando o sentimento da Casa, declara 
aprovado unanimemente o requerimento do nobre conselheiro. 

O Sr. Socrates Alvim-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM - Sr. Presidente, também eu quero pe-

dir ao Conselho uma homenagem de pesar, da natureza dessa justa ma-
nifestação que acabamos de aprovar. Todos nós estamos cientes do de-
saparecimento de dois grandes mineiros que foram ao mesmo tempo 
dois grandes brasileiros, os srs. Augusto de Lima e Pandiá Calogeras, 
ambos notáveis pelo talento e pelo amor à nossa querida terra mineira . 

Augusto de Lima foi um talento peregrino nas belas letras, en-
quanto Calogeras foi um peregrino talento na ciência da engenharia e 
da Economia. Minas deve a ambos sua mais profunda gratidão, porque 
elevaram dentro e fora do nosso Estado o nome de nossa terra, que é 
também d ~les. Calogeras foi, sr. Presidente, o organizador do mais no-
tável estudo sôbre o problema da mineração, o problema das minas, 
questão básica para a nossa terra, questão primordial para a vida do 
nosso Estado. Se êle, agora, como representante de Minas na Consti-
tuinte, não estivesse já ferido pela gravíssima moléstia que o arrancou 
dentre os vivos, estou certo, sr. Presidente, de que teria sido um pro-
pugnador vitorioso pelos altos interesses de nosso Estado ... 

O SR. ABILIO MACHADO -Muito bem ! 
O SR. SOGRA TES AL VIM - ... ao debater-se na Constituinte R e, 

publicana o grande problema do sub-solo, ao se determinar se as imen, 
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sas riquezas que dormem no sub-solo mineiro devem continuar a per-
tencer ao nosso Estado, ou si, pelo contrário, deverão reverter ao patri-
mônio geral da União. 

De modo que, nós, felizes que fomos indicando Calogeras para re-
presentante de Minas na Constituinte Nacional, fomos ao mesmc tempo 
infelizes porque a grande cabeça, o grande cérebro do valoroso lutador 
não poude dedicar-se inteiramente à causa de Minas, a que êle, ante , 
soube servir com elevado patriotismo, com largo espírito de coopera-
ção e de nacionalismo (Apoiados. Muito bem!). 

Augusto de Lima, sr. Presidente, consti ue uma verdadeira gloria 
para Minas no campo elevado das belas letra , membro que foi da Aca-
demia Nacional de Letras e membro dos mais conspícuos, dos mais 
notáveis, dessa brilhante elite da inteligência patricia. 

Poeta, prosador, jurista, professor, homem de talento e de ação, 
.<\ugusto de Lima foi em todos os campos da atividade intelectual um 
pro-homem extraordinário, vulto do pen amento, dos mais notávei da 
atual geração brasileira. Augusto de Lima e Calogeras, pelo talento, 
pelo saber, pelo valor dinâmico que possuíam honram nossa terra e 
nossa Pátria. Assim sendo, sr. Presidente, entendo que o Conselho 
não poderia ser indiferente ao angustioso sofrimento. do nosso Est~d?, 
perdendo dois grandes mineiros que foram e são dois grandes bras1le1-
ros, os deputados Augusto de Lima e Pandiá Calogeras. 

Venho propor à Casa, pedindo a v. excia. se digne consultá-la, se 
está de acôrdo com a minha proposta, faça o Conselho inserir na ata 
de seus trabalhos de hoje, votos de profundo pesar pelo falecimento 
dêsses dois grandes e gloriosos patrícios cujos nomes tive a honra de 
pronunciar. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O SR . PRESIDENTE-interpretando os sentimentos do Conselho, 

que são os de profundo pesar de Minas e de todo o Brasil pela perda 
sensibilíssima que acaba de sofrer a Nação, declara aprovado unanime-
mente o requerimento. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Ablllo Maehado-lê e manda à Mesa o seguinte 

Parecer n. 300 
Contagem de tempo ao dr. Henrique Cabral 

PEÇA N. 325 

Tendo desaparecido o motivo legal de sua audiência sôbre o assun-
to constante da peça 325, com a expedição do decreto 11.296, de 10 
do corrente, resolve o Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais 
fazer a devolução do processo, sem se pronunciar sôbre o merecimen-
to da petição dirigida ao sr. Interventor pelo dr. Henrique Barbosa da 
Silva Cabral. 



474 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Belo-Horizonte, 24 de abril de 1934.-Abilio lllachado, relator. 
-0 parecer é aprovado e em seguida assinado pelos srs. conse-

lheiros. · 
-Devolva-se o peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 

Secretário das Finanças. 

Parecer n. 301 
Acôrdo Ent1·e a Prefei tura e Gluck & Cia. 

PEÇA n. 326 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depois de exa-
minar e debater o acôrdo combinado entre a Prefeitura da Capital e a 
firma Gluck & Cia., para liquidação da demanda pela segunda proposta 
contra a primeira; e considerando que o acórdão do egrégio Tribunal 
da Relação, que condenou a Prefeitura, transitou em julgado; 

considerando ainda que a quantia certa, a que foi condenada a mes-
ma Prefeitura, é superior áquela pela qual se pretende realizar a liqui-
dação; 

considerando, finalmente, que, pelo exposto, sua liquidação se fará 
com vantagem para a Prefeitura que, por outro lado, não tem motivo al-
gum que aconselhe a demora no cumprimento da sentença judicial; 

-é de parecer seja realizado o acôrdo, na forma proposta. 
Sala das Sessões, 14 de abril de 1934. -Milton Campos, presidente 

e relaü)r. 
-0 parecer é aprovado e em seguida assinado pelos srs. conse-

lheiros. 
Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 

Prefeito da Capital. 
O Sr. Julio Soares-lê e manda á Mesa 0 seguinte 

Parecer n. 302 
Requerimento do dr. Gerson de Saltes Coelho 

PEÇA N . 319 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depois de exa-
minar atentamente o requerimento em que o dr. Ger on de SaBe Coe-
lho pede uma gratificação pelo seu trabalho como chefe do Serviço 
Telefônico da Capital, cargo êste que exerceu durante 9 meses, conjun-
tamente com o de fiscal da «Companhia Telefônica Brasileira», subor-
dinado nesse período à Prefeitura da Capital , é de parecer, pelos funda-
mentos constantes das notas taquigráficas anexas ao processo, que o 
requerente não tem direito ao que pleiteia, sugerindo ao r Interventor 
Federal examinar o caso do ponto de vista da eqüidade 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 
em Belo-Horizonte, 14 de abril de 1934. - Julio S ua1·es, relator. 

- O parecer é aprovado e logo sssinado pelos srs. conselheiros. 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, assim 
como das notas taquigrâficas, ao sr. Interventor Federal. 

2•. Parte da ordem do dia 
Requerimento de Nicias Mourão 

PEÇA N. 327 
Anunciada a segunda parte da ordem do dia, _é dada a palavra ao 

sr. Socrates Alvim, relator da peça n. 327, que sobre a mesma apre-
senta o seguinte 

RELATÓRIO 
O sr. Secretário do Interior envia ao Conselho Consultivo, com o 

ofício n. 24.659, de 5 de abril corrente, o processo que constitue esta 
peça e que consta do seguinte : _ . . . 

O sr. Nicias Corrêa Rabello Mourao, «praticante-auxiliar-. do Sena-
do servindo atualmente na Secretaria do Conselho, solicita eqüiparação 
de' seus vencimentos, de 250 000 mensais. aos de «praticante • , que são 
de 306$000 por mês. 

Justificando sua pretensão, alega o peticionário que faz no Conse-
lho o mesmo serviço que outros dactilógrafos que aí trabalham, deven-
do, portanto, receber igual remuneração. . . _ 

Informa a Secretaria do Interior que estão à dtspostçao do Conse-
lho, como dactilógrafos, além do requerente (que é praticantE{ au~liar), 
outros funcionários do Senado e da Câmara dos Deputados c pratican-
tes ,. e «oficiais • , com vencimentos diferente , de acôrdo corn as respe-
ctivas categorias. . . . . 

Consultado a respeito pelo sr. Secretano do Intenor, mformou o sr. 
Presidente dêste Conselho que, além do pericionário, se~vem como dac-
tilógrafos no Conselho Consultivo um oficial da Secretana do Senado e 
um amanuense da Secretaria da Câmara dos Deputados. Nessas con-
dições, «continúa o sr. Presidente do Conselho, «não. obst<:nte o~ bons 
serviços que presta o peticionário, seria d~cil a eqmp~açao plelteada, 
por não se saber mesmo se ela se refere a remuneraçao de B:f!l~uen
se ou à de oficial, que também são dacti:ógrafos no Con~elho, Ja n~o se 
considerando a grande diferença existente entre os venc1mentos desses 
cargos». E acresceata: . . 

cA pretensão seria justificável se se referisse a cargo lmedmtamen-
te superior, isto é, se o praticante auxiliar do Se~ado, qu_e percebe 
3:000$000 anuais, solicitasse a mesma remuneraçao que e dada ao pra-
ticante dactilógrafo da mesma Secretaria, ou s.e~am 3:600$000. • . 

O peticionário já pleiteou o mesmo benefícw e~ 193, ten~o tido 
sua pretenção parecer contrário do Conselho. que opmou pelo mdefe-
rimento do pedido, sugerindo, porém, que- «CO_!TIO o requerente presta 
com dedicação e zêlo os serviços que lhe sao reclamados, fo se o 
mesmo em ocasião oportuna, devidamente promovido• (Vol. 12, dezem-
bro, 1932). 

" 
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A Essa s~gestão do Conselho não foi, porém, aproveitada pelo Go-
verno, continuando o dito funcionário como «praticante auxiliar», ape-
s~u de ter-se vagado o cargo imediatamente superior ao do peticioná-
rio, conforme declara êsh~ na petição de 21 de janeiro do corrente ano, 
que, a respeito, dirigiu ao sr. Interventor Federal no Estado, petição 
que consta do processo. 

Assim relatada a peça, 
1.0 revisor. 

passo-a ao sr. conselheiro Milton Campos, 

Belo-Horizonte, 12 de abril de 1934. -Socrates Alvim, relator. 

Parecer 
O Sr. Socrates Alvlm - A pretenção do sr. Nicias Correia 

Rabelo Mourão, constante desta peça, volta ao Conselho Consultivo, de-
pois de ter tido parecer contrário nesta Casa em dezembro de 1932. 

O requerente ocupa o cargo de «auxiliar de praticante de dactilo-
grafia» do antigo Senado Mineiro, servi P- do na Secretaria do Conselho 
Consultivo, onde prestam iguais serviços outros dactilógrafos, funcioná-
rios de categorias diversas. 

Cada dactilógrafo percebe vencimentos de acôrdo com o cargo que 
ocupa no quadro do funcionalismo público. 

Por êsse motivo, o requerente, que é • au:xl liar de praticante», ga-
nha apenas 250$000 por mês, enquanto os «praticantes» percebem . . .. 
306$000 e os «amanuenses • e «Oficiais» têm vencimentos ainda maio-
res, embora todos sejam ou possam ser dactilógrafos, obrigados assim 
à execução de identicos serviços. Tomando conhecimento do primeiro 
pedido do sr. Nicias Mourão, deliberou em 1932 o Conselho Co:Isulti-
vo opinar contra essa pretenção por incabível, mas sugeriu ao govêrno 
o aproveitamento do requerente por meio de promoção, quando se ofe-
recesse oportunidade para isso. 

Declara o peticionário que a op011unidade se ofereceu a(l vagar-
se um cargo de "praticante de dactilografia» na Secretaria do Conselho. 
Mas, que, ao envez de promovê-lo, nomeou o govêrno para o lugar 
uma p essoa estranha ao quadro respectivo. Deseja agora o sr. Nicias 
Correia Rabelo Mourão ser promovido ou receber uma gratificação que 
equipare seus vencimentos aos de "praticante de dactilografia,., que ven-
ce 306$000 mensais. 

Não vejo como possa o Conselho Consultivo opinar em favor des-
sa gratificação, depois das sugestões apresentadas pelo conselheiro sr. 
Oliveira Andrade, sugestões que o Conselho encaminhou ao govêrno e 
contrárias ao regime de gratificações e aumento de despesas por 
meios inconvenientes, como êsse e outros semelhantes. Prefiro insistir 
na solução proposta pelo Conselho em 1932, isto é, sou de parecer 
que o Conselho Consultivo opine contra o pedido de gratificação, su-
gerindo ?.:> govêrno seja o peticionário promovido ao cargo imediato, 
de «praticante de dactilografia ,. , quando a oportunidade se apresentar, 
oportunidade que, naturalmente, dar-se-à por ocasião da próxima orga-
nização d.:t Secretaria da Assembléia Constituinte Estadual. 

r 
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As boas referências que existem sôbre êsse funcionário, constantes 
do relatório e parecer do Conselho, emitidos em dezembro de 1932 e 
do ofício do atual presidente desta corporação, conselheiro Sr. Milton 
Campos, respondendo ao pedido de informações do Sr. Secretário do 
Interior, sôbre o assunto, deixam o Conselho á vontade para renovar 
a sugestão referida e devem constituir motivo que recomende o peticio-
nário. á promoção no quadro de que faz parte. 

E êsse o meu parecer. 
(Muito bem! Muito bern !) 

Discussão 
Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada a 

seguinte 

Conclusão 
O Conselho, opinando contra a pretenção do requerente, sugere ao 

govêrno o seu aproveitamento logo que se ofereça oportunidade. 
Volta o processo ao relatnr para redação do parecer final. 

Restabelecimento do quadro de fun cionários da Inspetoria d e 
Engenharia Sanitária 

PEÇA N. 329 
Em seguida, é dada a palavra ao Sr. Sebastião Lima, que sôbre a 

peça n. 329, apresenta o seguinte 

Relatório 
Com o oficio datado de 6 do corrente, o Sr. Secretário da Educa~ 

ção e Saúde Pública remete a êste Conselho uma proposta do Diretor 
de Saúde Pública sôbre o restabelecimento do quadro dos funcionários 
da Inspetoria de Engenharia Sanitária, acompanhada da representação 
feita pelo repectivo Inspetor Dr. Lincoln Continentino. 

Nessa representação o Sr. Inspetor informa qlJe o quadro atual da-
quela repartição está reduzido agora a um inspetor, um engenheiro 
sanitário, um desenhista e um dactilógrafo, sendo que o engenheiro sani-
tário, Dr. Fabio Vieira Marques, está sempre em viagens de inspeção 
pelo Estado. 
.· · ; Faz ver que êsse pessoal reduzido não pode dar conta do enorme 
serviço a seu cargo, o qual dia a dia vai se aumentando, acrescido 
agora com a cr_iação do Centro de Estudos e Profilaxia da Malária. 

Enumera a repesentação a série de serviços que agora vai realizar, 
e termina pedindo o restabelecimento dos seguintes antigos lugares: 

Um engenheiro sanitário, com os vencimentos anuais de 12:000$000. 
Um amanuense, com os vencimentos anuais de 6:240 000. 
Um desenhista com os vencimentos anuais de 4:800$000. 
Um dactilógrafo com os vencimentos anuais de 3:600$000. 
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Um servente com os vencimentos anuais de 2:235$000. 
Assim rela!ado, passo o processo ao sr. 2. 0 revisor, conselheiro 

Werna Magalhaes. 
Belo-Horizonte, 16 de abril de 1934.- Sebastião Lima, relator. 

Parecer 
O Sr. Sebastião Lima : - Examinei com a devida atenção a 

proposta que o Sr. Dr. Secretário da Educação e Saúde Pública reme-
teu a ê~te .c~mselho, relativ~mente ao restabelecimento de cinco lugares 
de func10nanos na {nspetona de Engenharia Sanitária com os venci-
mentos totais de 28:875$000. , ' 

Acho q~e é d~ !~d~ a conveniência a providência pedida, para que 
tenha a deseJada ehc1encm um serviço indispensável que jocra com a saú-
de da população. ' o 

Entretanto, a situação fi nanceira do Estado não permite absoluta-
mente que se pense _no ~omento em aumento de despesa pública, sal-
vo em casos excepciOnais. 
. . Com uma. p_roposta de orçamento que prevê para o corrente exer-

CI CIO Um . cdeficit» de 31.244:940$500, seria imprudência imperdoavel 
agravar amda mais essa situação tão anormal. 

E nem s_e diga que, por ser relativamente pequeno o aumento de 
despesa~ projetado, se deve condescender; pois, se se abrir a porta às 
concessoes, dentro em pouco o «deficit•> orçamentário subirá a cifras 
assustadoras .• 

O Con~elho está mesmo na obrigação de não transigir, em vista 
d~s sugestoes apresentadas pelo sr. conselheiro Oliveira Andrade e por 
nos aprovadas em fevereiro último. 

Assim sendo, penso que se deve aconselhar ao govêrno a adoção 
da proposta, ma provendo os cargos provisóriam nte com funcionários 
q~e _se possam dispensar na própria Secretaria da Educação e Saúde 
Publica, ou mesmo nas outras Secretarias do Estado. 

Não se. trat_? de f_uncionários técnicos. O único que poderia ter 
essa deno~maçao sena o engenheiro sanitário; mas deve haver entre 
os engenheiros contratados um que tenha as habilitações para essa es-
p_ecial~dade e que possa desempenhar o cargo regulamente, até que a 
s~tt:açao . melhor~ ou se possa dar à Inspetoria uma dotação orçamen-
tarm mais condigna de sua alta finalidade. 

Consta que há excesso de funcionários nas repartições públi-
cas, e, port~mto, havendo como creio que bá, vontade firme de se fa-
zer eco~omm_s, _o govêrno poderá, perfeitamente, conciliar os interesses 
do serviÇO pubhco com os limitados recursos do Tesouro. 
. Em resumo: opino que se aprove a proposta, contanto que não ha-
Ja a ;Jmento de despesas. (Mu ito bem! Muito bem! 

-Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a pa-
lavra , é o mesmo submetido a votos e aprovado. 

O Sr. Sebastião Lima-requer e obtem que ao processo acom-
panhem as notas taquigráficas. 

... 
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O Sr. Presidente proclama, então, a seguinte 

Conclusão 
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O Conselho opina por que se aprove o projeto em elaboração, 
contanto que não haja aumento de despesas, de acôrdo com as notas 
aquigráfícas. 

-Volta o processo ao relator para redação fi nal. 

Orçamento da Prefeitura 
Peça n. 332 

Finalmente entra em discussão a peça n. 332, sôbre a qual o r. 
Sebastião Lima apresenta o seguinte 

Relatório 
Com o ofício n. 13, de 14 do corrente, assinado pelo Secretário 

Dr. João Lucio Brandão, o Sr. Prefeito de Belo-Horizonte, de acôrdo 
com a disposição do Código dos Interventores, remeteu a êste Conse-
lho o projeto de orçamento da receita e despesa da Prefeitu ra para o 
exercício de 1934. 

A receita .é calculada em Rs. 9.135:605$976, e a despe a em Rs . 
12.012:241 $800, havendo, portanto, um defici t de Rs. 2.876:635$826. 

O orçamento abrange a Capital e ·o dist rito de Venda-Nova. 
Não houve aumento de impostos, a não ser um pequeno adicional 

de 2°/o sôbre a taxa de esgôto, para quota de Previdência da Caixa 
de Aposentadorias e Pensões, de acôrdo com o Decreto Federal n 
22.872, de 29 de junho de 1932. 

No ofício em que o Sr. Prefeito submete o projeto de orçamento à 
aprovação do Sr. Interventor Federal, faz a seguintes conside raçõe : 

1.0 - 0 orçamento elaborado nas bases do de 1933 acusaria um 
dej icit apenas de Rs. 1.905:961$802, mas verifi cou-se que ês e orça-
mento era insuficiente, tendo sido preciso até abrir créditos e peciais 
na importância de Rs. 606:310$000, e que a verba Obras P úblicas, do-
tada apenas com Rs. 500:000$000, não dava para os serviços novos 
e inadiáveis de àgua, calçamento e limpeza pública, além de que é 
urgente a remodelação do serviço de contabilidade no Dapartamento 

~ da Fazenda. 
2. 0 -Só o serviço de juros e amortização da dívida da P refeih1 ra 

traz ao orçamento um ônus de Rs. 4.183:429$826. 
3··. A capacidade tributária dos municípes está esgotada, o que 

por vezes tem levado a Preteitura a conceder prorrogações de prazos 
para os pagamentos dos impostos, sem multa. 

4.0 A impossibilidade do equilíbrio orçamentário provem principal-
mente da falta do auxílio de rs . 1.000:000$000 anuai que o Estado 
dava à Prefeitura e que foi suspenso em 1931 , bem como o pacramen-
to da água fornecida às Repartições Públicas do Estado; e .essa situa-
ção de aperturas chegou ao ponto de fi car a Prefeitura com sua divida 
flutuante elevada a rs. 14.192:662$811 no comêço dêste ano, pagando 
pesados juros aos Bancos . 
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5. 0 A renda da Prefeitura vem crescendo sensivelmente de an·o para 
ano, e neste exercício espera-se um aumento ainda maior, devido à ex-
ploração do Matadouro Modelo da Capital e à reforma que se preten-
de fazer no serviço de contabilidade, para melhor arrecadação dos 
impostos. 

-RECEITA-

Para o cálculo da receita, observou-se o Código dos Interventores 
levando-se em conta, a média das rendas apuradas nos 3 últimos 
exercícios. 

O imposto de Indústr~·as e Pro fissões, orçado em rs. 1.035:000$ 
para 1933, foi calculado agora em rs. 1.148:000$000, com o aumento 
de rs. 113:400$000. 

O imposto Predial em 1933 foi orçado em rs. 2.500:000$000, e 
agora só espera-se dar rs. 2.161:100$00, com uma diferença para me-
nos de rs. 338:900$000. 

O imposto das leis 137 e 310 (lotes sem edificação), orçado 
antes em rs. 126:000$000, foi agora calculado em rs. 120:900$000. 

A rubrica ".Aferições de Pesos e Medidas" teve um aumento 
de rs . 600$000 (rs. 25:000$000 e rs. 25:600$000). 

O imposto de Transmissão inter-vivos, calculado em rs .... . . . 
450:000$000 para 1933, foi agora orçado em rs. 431:700$000, com a 
diminu'ição de rs. 18:300$000. 

A taxa de Licenças para Obras e Anúncios, orçada antes em rs. 
80:000$000, ,foi calculada agora em rs. 66:900$000. 

A taxa de .Agua, calculada antes em rs. 525:000$000, deve pro-
duzir agora rs. 615:400$000 com o aumento de rs. 9Q:400$000. 

O Calçamento, orçado em Rs. 500:000$000 para 1933 foi agora 
orçado em Rs. 334:500$000. 

A taxa de Esgoto, orçada em Rs. 400:000$000, foi agora orçada 
em Rs . 419:900$000. 

Os I-Iidrômetros, que em 1933 foram calculados com uma renda 
de Rs. 350:000$000, devem produzir em 1934 Rs. 384:400$000 

A taxa Sanitá1·ta, or ada em Rs. 330:000$000 para 1933, o foi 
agora em Rs. 340:400$000. 

A renda do Cemitério, orçada antes em Rs. 120:000$000, foi agora 
calculada em R. 99:700$000, com a diminuição de Rs. 20:300$000. 

O Matadouro, que em 1933 foi calculado com a renda de Rs. 
400:000$000, agora so pode render Rs. 375:200$000 (naturalmente não 
se contando com a instalação do Matadouro Modêlo). 

O Mercado Público, cuja renda foi orçada para 1933 em Rs. 
150:000$000, agora só deve produzir Rs. 138:900$000. 

A renda de Emolumentos, orçada para 1933 em Rs. 30:000$000, 
em 1934 é calculada em Rs. 26:500$000. 

InscriçãtJ de Vefculos, rubrica calculada antes em Rs. 195:000$ 
foi agora orçada em Rs. 193:800$000. 

Licenças, rubrica orçada antes em Rs, 55:000$000, foi agora cal-
culada em Rs. 45:900$000 
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Os Adicionais da Renda Ordinária de Rs. 528:000$000 pas-
saram para Rs. 467:800$000. 

A renda do Patrimônio (venda e aforamento de lotes e arrenda-
mento de próprios municipais), que em 1933 foi orçada em R~. 
1.255:000$000, em 1934 foi calculada em Rs. 596:000$000, com uma di-
minuição de Rs .. . . . ... . 659:000$000. 

As multas, que em 1933 foram calculadas em Rs. 55:000$0000, 
figuram em 1934 com a importância de Rs. 193:600 000 (Rs. 138:600$ 
mais). 

A Cobrança da Divida Ativa, orçada para 1933 em Rs. 605:000 
foi agora calculada em Rs. 602:800$000. 

Os Eventuais, calculados antes em Rs. 240:000$000, o foram ago-
ra em Rs. 236:000$000. 

Os Adicionais da Renda Extrtw rdinária foram agora orçados 
em Rs. 24:700$000; as Bombas de Gasolina em Rs. 13:600$000; 
Quotas de Fiscalização em Rs. 24:000$000; Entradas de Origens 
Diversas em Rs. . . . . . . . . . . . . 42:200$000, pouco mais ou menos 
como em 1933. 

Desapareceu da Receita a rubrica Juros de Bancos e outros, 
que em 1933 foi orçada em Rs. 22:000$000. 

Deve figurar agora na Receita a importância dos adicionais que .a 
Prefeitura cobra sôbre a taxa de Esgotos, para a Quota de Previ-
dência. 

O Distrito de Venda-Nova teve a sua renda calculada em Rs .. ... .. • 
5:705$976. 

-DESPESA-

Na Secretaria d o Conselho Deliberativo , comparativamente 
com o exercício de 1933, há o aumento de Rs. 1:960$000, de mais 
um Servente contratado. 

No Serviço da Dívida Interna há um a~e.nto de Rs. 1.042:670$ 
devido aos juros das novas emissões das apolices do calçam( :-..to e 
aos das novas prestações do empréstimo contratado com a Caixa Eco-
nômi"ca Federal . 

No Gabinete do Prefeito não houve alteração alguma, continu-
ando o Prefeito a ter para sua representação a módica retirada de Rs. 
500$000, quando tinha dire·to a mais, conforme o Código dos Inter-
ventores. 

No Garinete do .Advogado houve uma diminuição de despesas 
de Rs. 10:200$000. 

Na Secretaria da Prefe:itura houve um aumento de Rs .... . . .. . 
70:000$000 devido á elevação para Rs. 100:000$000 da verba Material 
para o exÍ:Jediente, que agora fica todo concentrad~ só ali, para o for-
necimento ás diversas Diretorias, com melhor controle. 

Na "Biblioteca Municipal" houve uma dirninuição de Rs . . .. . · · · · 
3:000$000 que se dispendia com Material, agora concentrado na Se-
cretaria. 
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Na Diretoria da R eceita e Fiscalização, houve um aumento de 
Rs. 8:700$000, dev:do á admissão de mais um Servente e diversos tra-
balhadores para o Cemitério, tendo sido suprimida a verba Material. 

Na D i1·etoria da Despesa e Contab ilidade houve uma diminui-
ção de Rs. 17:840$000 qevido á supressão da verba Material e des-
pesa de funcionários. Nessa Diretoria não ha verba para Diárias g 
Locomoção. 

Na Diretoria do Patrim ônio ha uma diminuição de Rs. 
35:56o$000, devido á supressão da verba Material e ao desaparecimen-
to de luga res de pequenos funcionários e trabalhadores. 

Nas verbas Reposições e Restituições, Serviço de Estatística e 
Auxílios e Subvenções não houve alteração relativamente ao orçamen-
to de 1933. 

Na verba Acidentes do T1·abalho houve uma diminuição de Rs ... . 
10:000$000. 

Na verba Exercicios Findos houve um aumento de Rs. 50:000$000. 
Na verba Aposentados e Inválidos há um aumento de Rs .. . .. . . 

13:200$000, para mais um funcionário aposentado. 
No Consumo de energia Eletrica e Fôrça Motriz houve uma 

diminuição de Rs. 5:000$000 . 
As verbas Eventuais, Fiscali zação da Cia. Fôrça e Luz e S ecção 

Hollerith conservam a mesma dotação de 1933. 
Na Diret. ria Gm·al de Obras ha um aumento de Rs. 652:660$000, 

apesar da supressão da verba material (30:000$000) e da dispensa de di· 
versos fun cionárics , por que a verba Obras N"ovas, que em 1933 figurava 
coma dotação apenas de Rs. 500:000$000, é agora elevada para Rs. 
1:203:000$000 ou sejam 703:000$000 mais. 

Quuta de Previdência. E' verba nova, agora exigida por decre-
to federal, para a Caixa· de Aposentadorias e Pensões orçada em Rs. 
54:000$000, e que deve ter importância correspondente na Receita, de 
adicionais na taxa de Esgôtos. 

Administração Muni cipal. Sob êsse título o Sr. Prefeito inclue a 
verba de Rs. 100:000$000, que destina á requisição de aparelhos e ma-
terial para a reforma da escrita do serviço de arrecadação de impostos 
e outros. 

Distrito d e Venda-Nova. Não veio discrimidado no orçamento 
o quant11,m das despesas a fazer-se com êsse distrito. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 Revisor Conselheiro Julio 
Soares. 

Belo-Horizonte, 23 de Abril de 1934. S ebastião Lima, relator. 

Parecer 

O Sr. Sebastião Lima:-0 modo mais racional para se confec-
cionar um orçamento será sempre calcular primeiro a receita arrecadá-
vel, e depois enquadar dentro dessa renda todas as despesas necessá-
rias ao serviço. 

ESTADO DE MINAS - GERAIS 

Entretanto não nos é dado , neste momento angustioso da vida da 
Nação, atingir a êsse ideal , tanto na União como no Estado e agora 
vemos que também no município da Capital. 

Como não é possível, segundo o critério do Govêrno, comprimir 
mais as despesas, suspendendo servi\OS necessários e inadiáveis e dis-
pensando deshumanamente funcionáriôs em massa; como não é possível 
onerar mais o contribuinte com aumento de impostos, teremos que nos 
resignar a essa anomalia de orçamento desiliquilibrado, que é condena-
àa expressamente pelo Codigo dos Interventores, até que melhore a si-
tuação geral do País e permita dias mais propícios á administração do 
serviço público. 

Assim pensando, examinei com toda atenção o projeto de orçamen-
to remetido pela Prefeitura de Belo-Horizonte, para o corrente exercí-
cio de 1934, acusando um de f icit de 2.876:635$826. 

Como frizei bem no meu minucioso relatório, não houve prática-
mente aumento de impostos . 

O motivo do vultoso de fiei t verificado no cálculo do orçamento 
explica-se com o aumento inevitável de mais de 1.042:670 000 para o 
serviço da divida interna, que cresce dia a dia por cáusa das grandes 
obras contratadas anteriormente, e com a suspensão do auxilio anual 
de 1.000:000 . 000 que o Estado dava á Prefeitura para suas obra e 
que foi suspenso desde 1931. 

Não se admitiram funcionários novos, tendo havido ao contrário 
dispensa de muitos serventuários; e um ou outro aumento que houve 
em algumas secções, foi feito com empregados do próprio quadro, des-
locados de um serviço para outro. 

As despesas ord\nárias foram comprimidas até o limite do indispen-
sável. 

Pede-se porém, mais 703:000$000 para obras novas, além da ver-
ba de 500:000$000 consignada no orçamento de 1933, e 100:000$000 
para a reforma do serviço de contabilidade) que permita maior eficiência 
no controle e arrecadação dos impostos. 

Quanto á elevação da verba para obras nov<:<s, é doloroso, ;:1as é 
necessário opinar que o Conselho não deve condescender com tal au-
mento, enquanto estivermos no regimen do deficit orçamentário. Os 
500:000$000 devem bastar para as obras mais urgentes e inadiáveis. 

A verba pedida para remodelação da Contabilidade, embora neces-
sária para aumento da receita, deve ser pelos mesmos motivos compri-
mida dentro de limites mais modestos, convindo a Prefeitura ir re-
formando os seus serviços aos poucos, com os recursos orçamentátios 
e de acôrdo com a lição da experiencia, convindo mesmo neste perío-
do mandar estudar melhor a conveniência da continuação do serviço 
Hollerith, que, reconhecidamente caro e precário, por se tratar de apa-
relhos alugados, tem s'ofrido a critica reprobativa de muita gente com-
petente. 

Convém que o Sr. Prefeito, que teve a felicidade de só neste exer-
cício pagar uma enorme divida flutuante de Rs. 14.192:662$811, continue 
intransigentemente a mesma política de economia, não empreendendo 



484 êONSELHO CONSULTIVO DO 

absolutamente serviços novos e adiáveis, não admitindo de forma al-
guma funcionários além dos do seu quadro, até que passe êsse momen-to de aperturas. 

Ao mesmo tempo, convém que se fiscalise cada vez mais rigoro-
samente o lançamento e a recadação de certos impostos; pois causa ex-
tranheza que em uma cidade em pleno desenvolvimento como Belo-Ho-
rizonte, onde as construções crescem incessantemente, haja diminuição 
na renda do imposto predial e nas taxas concomitantes. 

Felizmente a perspectiva orçamentária para êste ano é mais de-sanuviada. 
O atual Prefeito, com uma visão clara e superior das necessidades 

públicas, além de outras providências de ordem geral, está disposto a 
tentar o aumento das rendas municipais, experimentando a industriali-
zação de certos serviços. 

Para começar, irá a Prefeitura administrar nos primeiros meses o 
Matadouro Modêlo, pondo desde já em funcionamento êsse importantís-
simo próprio municipal, onde estão invertidos mais de 6.000 contos e 
que está completamente improdutivo há 2 anos, estragando-se com a 
ação do tempo. Terminando as minhas considerações sou de parecer 
que o Conselho aprove o projeto de orçamento da Prefeitura, com as 
seguintes restrições : 

l.a)- Não concordar com o aumento da verba para obras novas 
além do limite de rs. 500:000$000, até que possamos saír do regimen 
do, de f ioit, c >ntinuando-se com a mesma política de rigorosa eco-nomia. 

2. a) -Aconselhar que no corrente exercício a despesa com a re-
forma da Contabilidade seja reduzida ao mínimo possível, estudando-se 
ao mesmo tempo a conveniência da continuação do serviço Holleritb ou 
a sua substituição, com aparelhos de propriedade da Prefeitura. 

3. a) - Sugerir que se fiscalize com especial cuidado o lançamento e 
arrecadação do imposto predial e taxas correspondentes, que devem ter 
suas rendas sempre aumentadas. 

Sr. Presidente, depois de confeccionado o parecer, recebí o ofício 
lido ainda há pouco no expediente, em que o sr. Prefeito pede seja con-
signado no orçamento a verba de 43:791$781 para pagamento da inde-
nização devida à firma Gluck & Cia. Lmtd., conforme acôrdo aprovado 
pelo Conselho. A' vista disso, proponho, como 4 .a sugestão, que se in-
clua no orçamento essa verba solicitada pelo sr. Prefeito. 

(Muito bem! Muito ben;_ !) 

Discussão 
O Sr. MZJton Campos- Está em discussão o parecer. 
Como vota o sr. conselheiro Julio Soares, 1.0 revisor? 
O Sr . .Julio Soares- Acompanho o voto do relator que mos-

tra, na sua brilhante e esclarecida exposição, ter estudado o assunto sob 
o ponto de vista técnico e dos interesses reais do Estado. Entretanto, 
peço vênia para lembrar à sua excia. que a importância da verba «OBRAS 
NOVAS:. para a qual foi proposta uma redução de 703:000$000 não é, 

J ' 
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como aparentemente se apresenta, exagerada, porquanto, po~ infor~~~;o 
essoal do sr. Prefeito da Capital, sabemos que a .s~~ dotaçao, em , 

foi de todo insuficiente e a êste Conselho foram ding•?os, durante aquele 
ano vários pedidos d~ créditos especiais para sul?nmer:to da ~.ueJma. 
Ora: para êste ano, o sr. Prefeito, considerando a or~ent':çao que ~ ma-
mente tem tido 0 Conselho de n~o conceder autonzaçao_ para_ a e~r~ 
de créditos extraordinários, inclmu no orçamento, _em dtscuss~o, :1m 
portância que êle julga realmente necessária para o fim a que se es na a 
referida verba. . . . - lt 

0 Com êsses esclarecimentos, que jwguei razoavets, consu o ao exm : 
sr. relator se concorda com uma modificação no seu parecer nes~e p_on~. 
eu lembraria que, ao invez de 703:000$000, se propusesse a re uçao e 
351 :000$000. 

(Muito bem! Muito bem!) _ _ . . 
O SR SEBASTIÃO UMA- Em meu parecer nao julguei exorb1-

. P f ·t Obras No-tante ou exagerada a verba pedida pe!o sr. . r_e e1 o, para . . ai 
vas A enas declarei à vista da situaçao precana do Tesouro Mumctp 
e d~ uf:. orçamento d'eficitário, que não seria possível ou pelo menos c~n
veniente, elevar essa verba além da quantia c~nsigJ?ada o ano pa~sa ~: 
Atendendo porém às considerações do sr. 1. reVIsor, _que nos d~ no 
cia de ter ~uvido p~ssoalmente do sr. Prefeito a declara~ao de ser uma-
namente impossível custear êsse serviço com_ a quantia de 500 c~n~os, 
e com 0 objetivo de evitar mal maior, qual seJa o ~a abertura de credito~ 
especiais ou extraordinários, concordo em qu_e seja a ~es~a verba re 
duzida apenas de 351 contos, conforme propoe o sr. L rev1sor. 

(Muito bem ! Muito bem!) 

Continua a discussão 
o Sr Milton Campos- Eu pediria licença para solicitar a aten-

ção do Co~selho para o art. 7. 0
, ?o projeto de decreto que promulga o 

orçamento municipal. Reza êsse artigo : . _ t 
• Ü Prefeito poderá, mediante autonzaçao do Interven or 

Federal: . . . - d s dispo-a) -Abrir os necessários creditas a execuçao o 
sitivos desta lei e de outras que não tenham a competente do-
tação orçamentária; . . . f dêl 

b)- Realizar operações de credito no ~rus ou ~ra _ e, 
em moeda nacional, estrangeira OU por meiO de emiSSaO ~e 
apólices, mediante acôrdo com o ~ov~rno do ~~tado, desti~ 
nando a sua importância à consolidaçao das _diVIdas da Pre 
feitura e à execução de novos serviços da Cap1tal; d a 

c)- Reformar os regulamentos da _P~efe1~ra, de IJ?-~ o. 
dar maior eficiência aos serviços ad~mist~ativos mumc•pa1s, 
simplificando-os quanto à sua atual ~ne!ltaçao e adaptando-~~ 
a novos e modernos ensinamentos tecmcos gerall_!lent~ segu~ 
dos pelas administrações públicas, podendo para esse fim abnr 
os necessários créditos•. ll 
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Verifica~se que êsse artigo contém matéria que, por sua natureza, 
depende d.:t prévia audiência do Conselho para sôbre êle se deliberar 

Se por ventura o artigo também cogita de matéria que dispense a 
audiência do Prefeito, êle ainda é excusado, porque o Prefeito, a todo o 
tempo, poderá decretar como lhe parecer melhor. 

Não é prudente da parte do Conselho, não porque lhe falte con~ 
f!ança no Prefeito, que, ao contrário, sobra tais os merecimentos do ilus~ 
tre titular, mas porque é natural que o Conselho zele suas prerrogativas 
e evite delegar funções que lhe são próprias; não é prudent~ da parte 
do Conselho abrir mão de atribuições que a lei lhe dá, e, previamente, 
sem exame detalhado de cada assunto, incumbir o Prefeito de delibe~ 
rar a respeito dêle e a respeito dêle legislar. 

Ao minucioso relatório e ao brilhante parecer do nobre relator adi~ 
cionaria também mais esta restrição à aprovação do orçamento : que 
fosse suprimido o art . 7.0

, do projeto. 
Efetivamente, pelo art. 7 . 0 , o Prefeito fica autorizado a praticar 

atos que, ;~ormalmente, não pode praticar sem audiência do Conselho, 
por exemph, a emissão de apólices, as operações de crédito, a aber~ 
tura de créditos extraordinários mesmo. Melhor seria que, à proporção 
que ocorresse a necessidade desses atos, o Conselho fosse ouvido para 
ter oportunidade de emitir o s~u parecer. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Continua a discussão do parecer, com a modificação proposta 

pelo sr. 1.0 revisor, com referência à verba Obras N ovas, e com a 
restrição que acabo de submeter à apreciação do Conselho. 

O Sr. Annlbal Gontijo- Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :- Sr. Presidente, declarando-me intei~ 

ramente favorável ao parecer do relator e ás emendas apresentadas pelo 
Sr. Julio Soares e por V. Excia., venho propor á Casa um voto de 
aplauso ao Sr. Prefeito pelo seu gesto de abnegação e desprendimento, 
abrindo mão de parte da verba destinada á sua representação, verba a 
que tinha incontestável direito, de acôrdo com o Código dos Interventores. 

O SR. MILTON CAMPOS :- O aplauso do Conselho constará das 
notas taquigráficas. 

-Não havendo mais quem tome a palavra, encerra~se a discussão. 
Passando~se à votação, são aprovados o parecer do relator e as 

emendas apresentadas, adotando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aprova o projeto de orçamento da Prefeitura, com as 

restrições e sugestões constantes das notas traquigráficas, que deverão 
acompanhar o processo. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

I 
l .... 
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Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o Sr. Presidente designa para a 

proxima sessão, além da parte regimental d~ ordem do dia~ disc~ssão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enVIadas a Se-
cretaria, com a antecedência necessária. 

-Levanta~ se a sessão. 

207 . a sessão ordinária, aos 28 de abril de 1934 
PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO Sr. Socrates Alvim. 

SUMÁRIO: -Ata -Expediente.- Pareceres finais. -Segunda parte.- Orçamen-
to do Estado.-Receita . - Discussão e sugestões. -- Cond~são . - ~ 
critério para votação dos orçamentos.- Despesa.- (Secre!ana das FI-
nanças). - Discussão e sugestoes.- Despesa .- (Secretana do. lnt~
rior).- Discussão e sugestões. - Convocação de sessão extraordmána. 

Á hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos So-
crates Alvim Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio Machado, Werna 
Magalhães, e 'Annibal Gontijo, faltando, por motivo justificado, o Sr. Oli~ 
veira Andrade. 

- Abre-se a sessão. 
Ata 

É lida e aprovada, sem obeservações, a ata de sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Seeretárlo traz ao conhecimento do Conselho o seguin-

te expediente : 
Oficio 

Serviços d e eletricidade no município d e Arceburgo 
(PEÇA N. 336) 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior- Belo-Horizonte, em 
25 de abril de 1934- DAM/25.514- Processo sôbre a recisão de um 
contráto. 

Senhor Presidente -Afim de que êsse Conselho se digne de emi-
tir seu parecer a respeito, transmito a V. Excia. o incluso processo 
sôbre recisão de um contrato celebrado entre a municipalidade de Arce~ 
burgo e a firma Rosseti & Centola. 

Valho~me do ensejo para apresentar a V. Excia. os meus protestos 
de elevado apreço. 

O Secretário do Interior, Carlos Luz. 
Ao Excelentissimo senhor doutor Milton Campos, presidente do 

Conselho Consultivo do Estado- Capital. 
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Representação do Conselho Consultivo de Arceburgo 
Prefeitura Municipal de Arceburgo, em 19 de janeiro de 1934. 
Exmo. Sr. Dr. Secretário do Interior do Estado de Minas Gerais: 
Belo-Horizonte -Anexo tenho o prazer de passar ás mãos de V. 

E.xcia. uma repr~senta<_;ão do Conselho Consultivo dêste município, pe-
dmdo ~ V. Excm. seJa a mesma encaminhada ao Egregio Conselho 
Consultivo do Estado, para se pronunciar a respei to. 

O ass~nt? ~ ~e gr~nde interês~e par~ êste município e representa 
u~ do~ prmc1prus _Impecilhos do antigo reg~me para se dar à nova admi-
mstraçao, uma onentação que possibilite melhorar as condições con-
tratuais para o caso em aprêço. 

Esperando de V. Excia. o melhor acolhimento para o caso, em no-
me do Conselho Consultivo dêste município, apresento à V. Excia. os 
melhores agradecimentos e os mais emocionantes louvoures pela nobre 
resolução que se aguarda seja dada ao assunto. 

Com especial aprêço, apesento à V. Excia., os protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Saudações cordiais. Adolfo de Souza Caldas, Prefeito Municipal 
de Arceburgo. 

-Prefeitura Municipal de Arceburgo, 17 de janeiro de 1934. 
A? Egreg1o Conselho Con~ultivo do Estado.-No único propósito 

de deliberar sobre contratos existentes entre a Câmara Municipal de Ar-
ceburgo e Emprezas diversas, reuniu-se extraordináriamente êste Conse-
lho, verificando, depois de acurado estudo, a existência de um contrato 
que ai nda CQntinúa em vigor. 

Esse contrato refere-se ao privilégio para exploração de luz e ener-
gia elétrica, nês~e munícipi~, celebrado entre a Câmara Municipal de 
Arceburgo e a firma Rosseth & Centola, com séde em Monte-Santo. 

Dat? êsse contrato de 17 de setembro de 1913, sendo a sua vigência 
de 25 vmte e cinco anos. 

. Da parte do município houve sempre o maior respeito ás cláusulas 
eshp~ladas, favorecendo os concessionários de tudo quanto consta no 
refendo contrato, chegando mesmo a garantir empregados seus pelo des-
tacamento local, ao se fazerem reparos nas linhas próximas á povoação. 

Senhores Conselheiros!. .. 
O mesmo já não se dá com os concessionários. A cláusula •F» diz: 

"Os concessio~ários obrigam~se a instalar na cidade lâmpadas incandes-
centes de 50 cmcoenta velas cada uma ». Conforme êste Conselho poude 
~p~rar. de !onte. a~tor~zada, o número de velas das lâmpadas destinadas 
a 1lummaç':o publica e de 40 velas quarenta velas cada uma, cumprindo 
notar que esse ~mll?-e.nto de velas se deu ha pouco tempo por pretende .. 
rem os. conc~ss10nanos a reforma do contrato que dentro de pouco tem-
po sera vencrdo. 

Referindo á cláusula «G», senhores conselheiros, verifica-se que por 
60 ~âmpadas que eram destinadas á iluminação pública, o município se 
obn?ava a pagar aos concessionários a importância de 4:800$000 anuais. 
Dev1d o ao crescente desenvolvimento da cidade, tornou-se necessário o 
refõrço dessa iluminação, passando o número de lâmpadas a ser supe-
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rior ao dôbro do número inicial. Ora, senhores Conselheiros, a quantia 
que o município deveria pagar por esta iluminação, ressalta a primeira 
vista, deveria ser exatamente igual ao dôbro de 4:800$000, ou sejam 
9:600$000, como diz a cláusula cJ ", do contrato. Passamos ás mãos dos 
ilustres conselheiros o semanário local, onde poderão encontrar uma có-
pia autêntica do balanço do ativo e passivo da Prefeitura Municipal, do 
qual uma cópia já foi remetida á Secretaria do Interior. Perguntamos, 
sen nores conselheiros, qual a quantia que deveria ser paga pelo muni-
cípio á essa Empreza, si o seu desenvolvimento exigisse um número de 
mil lâmpadas? ... 

Para a cláusula c L», chamamos a atenção dos ilustres conselheiros 
para o preço que os concessionários cobram pelo fornecimento de luz e 
energia elétrica. Podemos dizer, sem medo de exagero, que é a luz mais 
cara do Estado de M inas-Gerais. 

A cláusula cP ", digamos de passagem, a única cláusula favorável 
ao município diz: Qualquer reparo imediato, indispensável ao forneci-
mento de luz, que não seja feito pelos concessionários, poderá ser reali-
zado pela Câmara, á custa dos mesmos. O parágrafo único diz: Os con-
cessionários ficam sujeitos á multa de 15$000 por noite que faltar a ilumina-
ção da Vila, sendo imposta pelo Agente Executivo, salvo motivo de 
fôrça maior, que poderá ser pelo mesmo reconhecida . Esta cláusula ga-
rantimos ser a cláusula mais original do mundo. 

· Na cláusula cQJ>, a empreza se compromete a usar material de pri-
meira ordem, como braços de ferro galvanisado ou pintado e abat-jours 
esmaltados, de forma a ter boa aparência. 

Pedimos aos senhores membros do Conselho Consultivo que re-
galem suas vistas com a BOA APARÊNCIA que apresen tam os pestes 
dos quais juntamos fotografia, um dos quais está situado na praça princi-
pal da cidade. 

Senhores Conselheiros. 
Chegamos ao NÓ VITAL DA QUESTÃO. A cláusula cR,., dêsse con-

trato, foi reconhecida por unanimidade do Conselho Consultivo local, 
como sendo uma cláusula: 1.0 -extorsiva dos interêsses municipais, 2. 0

-

ofensiva á moral administrativa. Justificando as nossas razões, por um 
cálculo aproximado, uma vês que não se pode fixar a renda liquida da 
Empresa, nos três municípios que ela explora-Monte-Santo-Ararí-Ar-
ceburgo, essa quantia ficou avaliada em mais de mil contos de réis, o 
que evidentemente é extorsivo aos cofres mupicipais. Pedimos venia ao 
ilustrado Conselho Consultivo que pondere bem sôbre esta cláusula e, 
que faça, como o esperamos, desaparecer de sôbre o nosso município a 
sombra negra de ter êle que dispender essa quantia equivalente á recei-
ta total de dez anos de exercício. 

Ressalta do nosso raciocínio que esta cláusula é evidentemente con-
trária á moral administrativa, uma vez que o contrato obriga o muni-
cípio a pagar uma quantia que é superior ás suas proprias rendas, tor-
nando êsse contrato duradouro e eterno, por nunca poder satisfazer as 
disposições dessa cláusula. 

Continuando a nossa exposição, queremos também pedir aos se-
nhores membros dêsse Egregio Conselho, um movimento de solidarie-
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dade em favor dos nossos concidadãos, por nós representados e que 
são, pelos concessionários, explorados da forma que passamos a rela-
tar: 

Os preços cobrados para as instalações são elevadíssimos e fixa-
dos ao bel prazer dos concessionários. 

O material empregado pela Empresa, tem o seu preço duplicado do 
material que se aquire em outras localidades . Por ex. uma lâmpada de 
100 relas que a Empresa vendia por 12$000, custava 7i000 em Ioca-
lid~des . visinhas. Queremos frisar ao nobre Conselho que não existe 
ammo !dade r.tlguma, absolutamente alguma, entre nós e a Empreza em 
questão e que tudo quanto está relatado o foi sem cparti-pris•. 

Outrossim, para maior refôrço às . nossas asserções, poderemos in-
vocar, si preciso, o testemunho da inteira população de Arceburgo. 

_Arceburgo, 17 de janeiro de 1934.- Adolpho d e Souaa Caldas, 
Presidente do Conselho.-Dr. Arthur de Luca Neto.-Agnello Marques. 
-Adolpho U ppi. -José Guidorizzi.-Ananias Pereira da Silva. 

Parecer do Sr. Consultor Juridico 
Quando ainda não havia sido desmembrado do município de Monte-

Santo o território do atual município de Arceburgo, a Câmara daquele 
concedeu a Rossetti & Centola, por 25 anos, privilégio exclusivo para 
explorar, alí, o fornecimento de luz e fôrça eletricas. 

. Mais tarde, depois de orgenizado o . . município de Arceburgo, por 
escntura de 17 de setembro de 1913, ratificou o mencionado privilégio, 
•como si de novo o houvera concedido •, garantindo aos concessioná-
rios, por igual prazo, a exclusiVldade dêsse fornecimento, no seu terri-
tório, e com eles desde logo contratando a iluminação pública de sua 
sede. 

Agora, o erefeito e o Conselho Consultivo dêste último município, 
em representaçao conjunta, pretendem que o Exmo. Dr. Interventor Fe-
deral decrete a rescisão sumária do dito privilégio, por contravir êle 
ao interêsse público e à moralidade administrativa. 

E, com êste objetivo, solicitam do Exmo . Sr. Secretário do Inte-
rior, que encaminhe essa representação ao Egrégio Conselho Consulti-
vo do Estado, para que o mesmo se pronuncie a respeito. 

O exame do contrato-concessão de 17 de setembro de 1913, con-
vence, para logo, de que na sua feitura não foi convenientemente res-
guardado o inter Asse da Municipalidade concedente. 

. De outr<? ~odo se não explica houvesse o Agente Executivo, que 
o firmou, S~Jei~a_do aquele município ao ônus incomportavel de pagar 
aos concesswnanos, por 60 lampadas incandescentes de 50 velas cada 
uma, destinadas à ilumin~ção pública, o extorsivo preço de Rs .. . . . . . 
4 :800~000, anualmente, am_da acrescido do juro de 12 °/

0 
ao ano, quan-

do nao. pago nos. prazos ?xados, e da multa de 20 °/0 sôbre o valor 
do _de~It_o , e dos JUros, alem das despesas judiciais, no caso da cobran-
ça JUdJc:<...l. 
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O preço mensal de mais de Rs. 6$666 por lampada de 50 velas, 
é, realmente, exagerado e sem similar em outros municípios de mais re-
cursos, não se justificando, pois, tenha sido imposto a u~ município 
de limitada renda, maximé si se atender a que os concessiOnários nem 
ao menos fizeram gastos para a instalação de uma nova usina, visto 
como já possuíam uma, de elevado potencial, de maneira que suas des-
pesas, com essa instalação, limitaram-se ao custo dos tios que condu-
zem a energia eletrica dessa usina para a Vila de Arceburgo, e dos 
deselegantes postes que se v2em nas fotografias juntas a fls . 

Não menos escorchantes sã o os preços que es es concessionários 
ficaram autorizados a cobrar, pelo fornecimento de fôrça e luz aos par-
ticulares, pois, segundo o contrato, estes pagarão Rs. 12 500 portam-
pada de 50 velcts e $800 por kilowat hora, o que imp?rta em dizer-
se que a maioria da população de Arceburgo, durante mms de 20 anos, 
tem estado privada de compartilhar dos beneficios que a eletricidade 
proporciona a todos, ricos e pobres, nos outros lugares onde é explo-
rado o seu fornecimento. 

Mas não é só. 
Além de ter assegurado aos concessionários o extranho direito de 

extorquirem da Municipalidade e do povo preços muito acima dos que 
são comumente cobrados pelas emprêsas congêneres, a pon.to de esta-
rem eles auferindo, somente pela modesta iluminação das ruas daquela 
vila, a exagerada remuneração de Rs. 11:208$000 por ano ... , o con-
trato em apreço ainda lhes outorgou favores abertamente infringentes 
da Constituição Federal e da Constituição de Minas. 

Assim, garantiu-lhes, absurdamente, c O dt1·eUo exclusivo de faze-
rem instalações e reformas das mesmas•, sem limite de preço e sem 
ao menos sujeitar o consumidor a pagar-lhes apenas o que é de uso 
cobrar-se por tais serviços, violando, deste modo, indisfarçavelmente, o 
art. 72, § 24, daquela Constituição, porque «tem por fim tornar exclu-
siva de um só a atividade profissional QUE POR QUALQUER PODE 
SER EXERCITADA• (o comércio de artigos de eletricidade e o servi-
ço de ins.talação eletrica em predios particulares), e, pois, • redunda em 
MONOPOLIO, de todo incompatível com o regime liberal adotado no 
Brasil • (Carlos Maximiliano, Comentarias, n. 419). 

Por outro lado, tornado a reversão de que trata a clàusula R) de-
pende do prévio pagamento, aos concessionários, não somente da im-
portância dos bens ali especificados, a ser fixada por peritos, como, ain-
da cde uma quantia que também será fixada por perítos e tal qne, 
a taxa de 8 o f o ao ano, produza uma renda anual eqüivalente a meta-
de da vultosa ,renda líquida da emprêsa, verificada pela média dos trés 
últimos anos•, e permitindo aos mesmos concessionários «Continuem 
na posse e na administração das instalações e pertences si f uado8 
no município, enquanto não forem efetivamente pagos de tais impor-
tâncias, recebendo, neste caso, mais 20 '>/o da renda líquida apurada, o 
referido contrato, ipso fato, lhes facultou o 'ltso e gozo da instala-
ção eletrica de Arceburgo, mesmo depois d e find o o prazo d o p1i-
vilégio em exame, isto é, por mais 2 5 anos, o que infringe, escanca-
radamente, o art. 75, n. XVI, da Const. deste Estado. 
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Demais, o pagamento que os concessionários exigem, além do 
justo preço das suas instalações, como cond'ição para transferi-
rem à Prefeitura de Arceburgo a p usse e a administrução des-
sas ins talações, importa em inqualificável extorsão, ~m verdadeiro lo-
cupletamento ilícito, porque nada justifica que aquela Prefeitura, para 
adq uiri-las, pague o seu valor real, arbitrado segundo o direito, e ain-
da f i que obrigada a pagar aos ditos conces ionários a exorbitante pro-
pina que eles indebitamente reclamam. 

Na verdade, si os concessionários vão receber o justo preço das 
suas instalações, e isto quando findar o prazo do privilégio, numa epo-
ca, portanto, em que nenhum outro pagamento lhes é lícito exigirem, 
lisamente, a que título então, reclamam eles mais esta quota? Sem dú-
vida muito mais avultada que aquele preço, atento o pouco valor do 
material empregado nas ditas instalações ? .. 

Ora, um contrato que permite e acoroçõa tais espoliações, e deixa 
a Prefeitura inteiramente desapercebida de meios para defender, com 
êxito, o erário municipal e a bolsa dos consumidores, evidentemente há 
de estc;r incluído entre aqueles que o art. 7.0 do Decreto Federal n. 
19.398, de 11 de novembro de 1930, fulminou, por contravirem ao in-
terêsse público e á moral administrativa. 

A lei mineira n. 148, de 26 de julho de 1895, no seu art. 9.0
, per-

mite a declaração da caducidade dos contratos de concessão de pri-
vilégios, sempre que o concessionário, já uma vez inadimplente, reincidir 
na infração. 

Mas, para situações como a que ora se depara, considero desa-
conselhável o uso dessa prerrogativa que a lei confere á autoridade con-
cedente. 

Do mesmo modo, desaprovo o apêlo ao poder judiciário. 
Qualquer dêstes meios seria ineficaz, no caso, em que se impõe 

uma providência rápida e radical, para que não continue a vigorar por 
mais tempo êsse contrato monstruoso, que exhaure as energias daquele 
município e afronta o seu laborioso povo. 

Para os grandes males, são necessários os remedios heroicos e 
foi, exatamente, para cortar, cerce, abusos tais, que o Govêrno Provi-
sório, bem inspirado, pelo art. 7. 0 do cit. Decreto n. 19.398, permitiu 
a revisão e a cassação sumária dos contratos, concessões e outorgas 
que contravirem ao interesse público e à moralidade administrativa. 

Não fõra essa medida de extraordinário alcance, fadada a reparar, 
de pronto, injustiças por outro modo irremediáveis ou de difícil repa-
ração, e a Revolução teria faltado ao mais imperioso de seus deveres. 

Dissertando sõbre o assunto, e depois de mostrar que não existe 
colisão alguma entre o que prescrevem os arts. 6.0 e 7.0 do citado De-
creto n. 19.398, visto como o primeiro assegura a intangibilidade só-
mente às ·relações ju'l•fdicas entre pessoas de di1·eito privado, e, 
pois, ORO compreende, nem subtrái á cassação da autoridade adminis-
trativa, as relações estabelecidas entre pessoas de direito privado e 
as de direito público interno (União, Estados e Municípios), às quais o 

-
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último se refere, o preclaro Ministro Bento de Faria mostra que c as 
concessões feitas pelo poder público a particulares podem ser rescin-
didas administrativamente, ou anuladas pela legalidade revolucionária, 
sempre que o exigir a sua utilidade, que se presume ser a do bem 
público • , concluindo por acentuar que co poder discricionário não está 
subordinado a regras preestabelecidas, de maneira que quem o exerce 
pode apreciar por si mesmo, em vi'rtude das suas próprias funções, os 
elementos submetidos ao seu exame, visto como, neste regime de exe-
cução, a auto-determinação administrativa é perfeitamente regular". 

Nestas condições e apurado que a predita concessão é, de fato, 
atentatória da lei, contrária ao interêsse da Prefeitura e da população 
de Arceburgo e, conseqüentemente, ofensiva da moralidade administra-
tiva, parece-me indeclinavel e oportunissima a medida extrema cuja apli-
cação o prefeito e o Conselho Consultivo daquele município ora solici-
tam e que, autorizada pelo art. 7. 0 do dec. n. 19.398, de 1930, plena-
mente se justifica, no caso, pelos motivos expostos, constituindo mes-
mo o único recurso capaz de impedir a indebita canalisação, para os 
bolsos dos concessio11ários, de vultosa soma que e tes exigem da Pre-
feitura, para a entrega de uma simples rêde de f ios metálicos, sem 
usina, gerador~t, pela qual ainda cobram, separadamente, o preço que 
em arbitramento lhe fôr dado . . . · 

Por tudo isto, opino, pois, pela rescisão administrativa do contrato-
concessão de 17 de setembro de 1913, nos termos do art. 7.0 do de-
creto n. 19.398 e observado o dispo to no art. 11, letra c). do decre-
to federal n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931. 

E' o que me parece, salvo êrro. 
Belo-Horizonte, 22 de fevereiro de 1934.- F abio Maldonado. 
- O processo passa a constituir a peça n. 336, distribuída aos 

srs. Abilio Machado, Milton Campos e Annibal Gontijo, respectivamen-
le, relator, 1.0 e 2.' ' revisores. 

Oficio 

Secretaria da Educação e Saúde Pública. Ofício n 70, expedido 
pela 3.a Secção. Belo-Horizonte, 25 de abril de 1934. 

Srs. Presidente e demais mymbros do Conselho Consultivo do Es-
tado. Capital. Tenho a honra de transmitir a V. Ex:c., afim de os sub-
meter á consideração do Conselho Consultivo, diversos processos, em 
que seus signatários pedem eqüiparação ou aumento de venci-
mentos. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exc. meu protestos de 
alto aprêço e distinta consideração.-Noraldino Lima, secretário. 

Ao sr. dr. Milton Campos, presidente do Conselho Con ultivo . 
Juntem-se á proposta de orçamento . 
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Requerimentos 

Dos srs. Anelio Salles, Josino Vianna e Redelvim Andrade, tesou-
reiros, 1.0 e 2.0 pagadores do Tesouro do Estado, solicitando melhoria 
de vencimentos. - Junte-se ao orçamento. 

-De João Mariano Alves Diniz, escriturário da Secção Central da 
Inspetoria de Veículos, solicitando eqüiparação de vencimentos.--Idên-
tico despacho. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Soerates Alvim: - apresenta o seguinte 

Parecer n. 303 

Requerimento de N 'icias M ou rã o 
(PEÇA N. 327) 

Tendo examinado convenientemente o processo constante da peça n. 
327, relativo ao pedido do sr. Nicias Corrêa Rabello Mourão, de eqüipara-
ção de seus vencimentos de «praticante auxiliar de dactilógrafo", que 
são de 250$000 mensais, aos de «praticante de dactilógrafo • , que são 
de 300$000 ou 306$000 por mês, considerando que essa eqüiparação 
importaria na promoção do referido funcionário, o que só o Govêrno 
poderá fazer; considerando que o Conselho Consultivo, em anterior re-
curso do peticionário, já sugeriu ao poder público a conveniência dessa 
promoção ; considerando que a medida também lembrada pelo reque-
rente de se lhe abonar uma gratificação correspondente à dita diferença 
de vencimentos não pode o Conselho sugeri-la ao Govêrno, contrário 
que é, em princípio, a tais recursos de emergência; considerando ain-
da que o funcionário em aprêço tem em seu favor abonadoras referên-
cias do Conselho, em sua deliberação citada, de dezembro de 1932, elo-
gios recentemente confirmados em ofício que consta do processo, do 
sr. Presidente desta corporação,-delibera o Conselho Consultivo do Es-
tado negar aquiescência ao pedido de eqüiparação de vencimento cons-
tante desta peça, sugerindo, porém, ao Govêrno que lhe parece justa 
a promovão do requerente ao pôsto imediatamente superior, logo que 
haja vaga, oportunidade que se apresentará, p.ovavelmente, na próxima 
organização da Secretaria da Assembléia Constituinte Mineira. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge~ 
rais, em Belo-Horizonte, 28 de abril de 1934. 

Socrates Alvim, relator. 
-0 parecer é aprovado e logo assinado pelos srs. conselheiros. 
Devolva-se a peça, com o relatório e parecer, ao sr. Secretário do 

do Interior. 
O sr. Sebastião Lima lê e manda à mesa o seguinte 

ESTADO DE MINAS -GERAIS 495 

Parecer n. 304 

Restabelecimento d o quadro de f uncionários da Inspetoria de 
Engenharia Sanitária 

(PEÇA N. 329) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, a que foi pre-
sente a proposta do sr. dr. Secretá io da Educação e Saúde ~úbli ~a, sô-
bre o restabelecimento de cinco lugares no quadr? dos funCion~tos ~a 
Inspetoria de Engenharia Sanitária, depois do deVIdo exame e dtscussao 
do assunto, . _ . 

considerando que o restabelecimento pedid~ é d~ toda conveme~cta, 
para que tenha a de~ejada eficiência um serV1ÇO Importante que Joga 
com a saúde da população ; mas 

considerando que a situação financeira d? ~s~ado não aconselha 
no momento qualquer aumento na despe~a _publi~a,_ e 

considerando que em algumas repartiçoes pubhcas do Estado há 
inegavelmente excesso de funcionários; 

E' de parecer que se faça o restabelec_imento pr_opos~o ,mas sem au-
mento de despesas, tirando-se os respectivos funcwnánqs dos . quadros 
da própria Secretaria da Educação e Saúde Pública ou das outras Se-
cretarias do Estado. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo em Belo-Horizonte, 28 
de abril de 1934. 

Sebastião Lima, relator. 
O parecer é aprovado e em seguida assinado pelos srs conse-

lheiros. . 
Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e pa!ecer, as~rm 

como das notas taquigráficas, ao sr. Secretário da Educaçao e Saude 
Pública. 

O Sr. Sebastião Lima apresenta ainda o seguinte 

Parecer N. 305 
Orçamento da Prefeitura 

(PEÇA N. 332) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, a que foi presen-
te o projeto de orçamento da Prefeitura de ~elo-J:!orizonte para o ~xer
cício de 1934, depois ao devido exame e d1scussao do _assunto, ~ _de 
parecer que seja aprovado o dito projeto, com as segumtes restnçoes 
e sugestões: 

a) A verba constante do artigo 1°. parágrafo 3.0 n. 10, para Ohras 
novas, seja reduzida a rs. 852:0000$000. , . 

b) Providenciar para que no corrente exerciCIO a de pesa com a 
reforma da contabilidade, pela verba do artigo 1.0

. parágrafo 2.0
, n. 20, 

seja reduzida ao mínimo possível, estudando-se ao mesmo tempo a 
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conveniência da continuação do serviço Hollerith ou a sua substituição, 
com aparelhos de propriedade da Prefeitura. 

c) Ne_cessida_de de fiscali~ar com especial cuidado o lançamento e 
arrecada~a? ~o 1!llposto predtal e taxas correspondentes, cujo rendi-
mento dimmum ultimamente sem motivo justificavel. _ 

d) Incluir no orçamento da despesa a verba de rs. 43:791$781, 
para se pagar a Gluck & Companhia Limitada a indenização constante 
de aci1rdo já aprovado por êste Conselho. 

e) Supressão do artigo 7. 0 do projeto . 
Sala das Sessões do Conselho Consultivo em Belo-Horizonte, 28 

de abril de 1934. 
Sabastião Lima, relator. 
O parecer é aprovado e assinado pelos srs. conselheiros. 
Devolva-se a peça, com o relatório, parecer e notas taquigráfi cas, 

ao sr. Prefeito da Capital. 

Segunda parte da ordem do dia 
Orçamento do Estado 

Receita 

(PEÇA N. 331} 

Passando-se a segunda parte da ordem do dia, entra em discussão 
a peça n. 331 sôbre o orçamento da receita do Estado. 

O Sr. Milton Vampos - Como relator geral, recolhi as contri-
buições dos srs. ~ela~or~s parciais a propósito de cada uma das partes 
que lhes_ foram distnbmdas e constantes dos relatórios que apresenta-
ram: revi também os orçamenios e tomei minhas notas sôbre o assunto, 
de modo que sendo b orçamento de todos nós conhecido, podemos 
entrar desde logo na análise da matéria. 

Parece que o melhor método será r:omeçarmos pela receita e em 
seguida entrarmos no exame detalhado da despesa de cada Secre-
taria. 

O orçamento da receita foi relatado pelos srs. conselheiros Sebas-
tião Lima e Abilio Machado. 

~ meticuloso trabalho dêsses dois colegas mostra que a proposta 
orgamzada pelo Sr. Secretário das Finanças foi criteriosa e prudente, 
baseando-se, segunda a recomendação legal, na média dos três anos an-
teriores. 

Com parada com a receita de 1933, a de 1934 decresceu: de .... ... . 
232.182:056$800 -para 200.937:116$300. E' que a depreciação econômica 
do Es~ado e a e;xperiência ~os exe~cicios anteriores levara a prever, 
nas diversas rubncas da receita, rendimentos menores. Assim, no im-
posto de exportação, no territórial, nos de transmissão inter-vivos e 
causa-m ortis e em quasi todas as rubricas, verificou-se decrescimo da 
previsão. E, se esta previsão ainda é, em regra, mais alta do que a 
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média trienal, justifica-se o fato pela incorporação de adicionais e, em 
alguns poucos casos, pela majoração de taxas determinadas em decre-
tos anteriores a êste ano. 

A despeito disso, não se fez apêlo ao contribuuinte, pois não se au-
mentaram os impostos, salvo apenas no seguinte: . taxas da Caixa Ro--
doviária, contribuição dos municípios para o Departamento das Mu-
nicipalidades e aumento de $800 na sôbre-taxa do café (que era cal-
culada em 1$500 e passou a 2$300}, isso devido á baixa do nosso mil 
réis em relação ao franco ouro. 

O relatório dos srs. conselheiros Sebastião Lima e Abilio Machado 
é muito elucidativo e seria conveniente que fosse lido aos srs. conse-
lheiros (sinais gerais de assentimento). 

E' o seguinte (lê): 

''Relat6rio apresentado pelos senhores Sebastião Lima e Abilio 
111achado, respectivamente, 2.0 e }. 0 revisores e relatores parciais 

do orçamento da Receita 
A ;eceita foi calculada em 200.937:116$300, ou .sejam menos .... 

24.909:896$100, do que no exercício de 1933. 
Tendo sido o total da despesa calculado em 232.182:056$800, veri-

fica-se um "deficit" de 31.244:940$500. 
'f:ste .;deficit" assim se explica: 
Decrescimo de renda nêste exercício, 24.409:896$100. 
Excesso de despesa na Secretaria do Interior, 4.781:397$500. 
Excesso de despesa na Secretaria da Educação e Saúde Pública, 

622:883$600. 
Excesso de despesa na Secretaria da Agricultura, 7.751 :266$000. 
Total: 37.565:443$200. 
Deduz-se: 
Diminuição de despesas na Secretaria das Finanças, ...... . .... . 

6.279:832$000. 
Saldo do orçamento de 1933, 40:670$700. 
Soma ....... . 6.320:502$700 
Saldo liquido do •deficit " previsto, 31.244:940$500. 
No cálculo da receita observou-se o Código dos Interventores, que 

manda fazer o orçamento sob a base média da renda apurada nos três 
exercícios anteriores . 

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO . 
O imposto de exportação, que no exercício de 1933 foi calculado 

em 56.938:200$000, desce no exercício corrente a 44.500:000$000. 
'f:sse imposto compõe-se do imposto ad valorem e da sôbre-taxa 

do café, sendo que o imposto sôbre a exportação de mangnês está sus-
penso provisóriamente. 
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O imposto ad-valorem era calculado em 49.600:000$000, agora 
não poderá render mais de 36.000:000$000, devido á oscilação da ren-
da de exportação do café, que é a base dessa contribuição. 

A sôbre-taxa do café, que era calculada em 7.248:200$000, subiu 
agora para 8.500:000$000, por ter sido elevada para 2$300, a antiga 
~ax~ de 1$500, havendq pois uma majoração de $800 por saca, devido 
a diferença cambial do franco. 

IMPOSTO TERRITORIAL 
Esse impôsto culculado em 17 .000:000$000 em 1933 foi agora 

reduzido a 14 .600:000$000, porque não póde render mais, mes-
mo com a elevação da taxa de 0,4°/0 para 0,6°/0 verificado o ano 
atazado . 

INDÚSTRIAS E PROFISSÕES 
Prevista em 12.000:000$000 em 1933, foi êsse 'impôsto elevado 

para 12.600:000$000, porque lhe foram incorporados os adícionaes 
de 10o / o. que até agora figuravam em rubrica especial . 

IMPOSTO SOBRE BEBIDAS 
Esse impôsto calculado em 5 . 550:000$000, foi agora elevado .... 

a 5.610:000$000, apezar da media triênal, porque também foram incor-
porados os adicionais. 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO inter-vivos 
Calculado antes em 8.000:000$000, foi agora computado em . .. .. . 

7. 700:000$00, apezar da media triênal, por causa dos adicionais e da 
majoração do decreto n 10. 306 . ' 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO causa-mortis 
Previsto para 1933 em 4.500:000$000, foi êsse impôsto baixado 

para 3 . 300:000$000, por causa da media triênal apesar da majoração 
do decreto 10.306, da incorporação dos adicionais. 

NOVOS E VELHOS DIREITOS 
~sse impôsto calculado anteriormente em 2 . 200:000$000, foi agora 

reduz_Ido a 1 . 800:000$000, pouco acima da media triênal, porque 
tambem lhe foram mcorporados os adicionais . 

IMPOSTO DE· SÊLO 
Esse impôsto calculado em 10 .070:000$000, foi agora reduzido a . . . . . . 
6 · 560:000~000, adicionando-se a matrícula de automoveis, conforme a· 
recente le1 . 

TAXA DE PESAGEM DE GADO 
Ficou no mesmo calculo de 10:000$000 em 1933. 
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CONSUMO DE GASOLINA 
Essa verba que em 1933 era denominada "Taxa de automoveis" fi-

cou no mesmo cálculo de 600:000$000. 
PASSAGENS EM ESTRADAS DE FERRO 

Esse impôsto calculado antes em 2. 200:000$000, baixou a . ... . .. . 
1 . 900:000$000, porque a mais não áutorisa a media triênal, apesar 
da incorporação dos adicionais. 

TAXA DE VIAÇÃO 
Essa taxa, que continua a fazer parte dos impostos gerais do Es-

tado (apesar das sugestões do Conselho), foi calculada para 1933 em 
2.066:000$000, baixou agora a 1 . 520:000$000, em virtude da baixa dos 
impostos sôbre que ela recai. 

QUOTAS DE FISCALIZAÇÃO 
Essa contribuição calculada em 482:000$000, foi agora aumentada 

para 505:000$000, apesar da media triênal, por terem sido reunidas ne-
la as fiscalisações de todas as Secretarias do Estado, qu~ antes não 
entravam no cálculo do orçamento, saindo para encontro de contas. 

CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
Devido a recente lei sôbre o Ensino nas Escolas Rurais, foi supri-

mido êsse ímpôsto; mas na propósta do orçamento figura ainda a ver-
ba do 30:000$000, para auxilio à Guarda Civil . 

TAXA DE DEFESA DO CAFÉ 
Essa taxa, que é arrecadada para o Instituto Mineiro do Café, foi 

orçada para 1933 em 18.000:000$000, mas foi agora reduzida a •... . 
11 . 100:000$000, porque a pedido do Instituto, foi fixada em 3 000 
papel o valor da taxa, que era antes cobrada á razão de 7$800, em 
Santos e 4$567, em outros portos. 

CONSUMO DE LENHA 
Esse imposto não figurava no orçamento de 1933, porque estava 

incluído na rubrica Industrias e Profissões, sendo agora destacado. 

SUBVENÇÕES FEDERAIS 
Essa contribuição destinava ao serviço de estatística, navegação do Rio 

S . Francisco e outros, figura, pela primeira vez na rubrica especial 
do orçamento, representa justamente a importância recebida da União. 

RENDA DO DEPARTAMENTO DAS MUNICIPALIDADES 
Essa renda, que também pela primeira vez figura no orçamento, 

orçada em 315:000$000, representa a contribu"ição das municipalidades 
para o oserviço especial dos municípios, de acôrdo com o recente de-
creto que o criou. 
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ARRENDAMENTO DOS TERRENOS DIAMANTINOS 
Orçado em 1933 em 30:000$000, foi agora reduzido a 23:000$000, 

de acôrdo com o que tem rendido ultimamente. 
ARRENDAMENTO DE PRÓPRIOS DO ESTADO 

Orçado antes em 518:000$000, foi agora calculado em 550:000$000. 
JUROS DE APOLICES E DIVIDENDOS DE AÇÕES PERTENCENTES 

AO ESTADO 
Orçado na mesma quantia de 10.000:000$000, calculada para 1933. 

JUROS DE EMPRÉSTIMOS MUNICÍP AIS 
Calculados para 1933 em 3.500:000$000, foram agora orçados em . ... 

30.000:325$000, de acôrdo com o total dos empréstimos existentes. 
REDE !VIINEIRA DE VIAÇÃO 

Calculada a renda para 1933 em 3.500:000$000, foi agora orçada em 
45.331.653$000, de acôrdo com o que tem apurado. 

NAVEGAÇÃO DO RIO SÃO~ FRANCISCO 
Orçada a renda em 936:036$000, para 1933, foi agora calculada em 

1.000:000$000, pela Secretaria da Agricultura. 
USINA DE ALCOOL-MOTOR 

; 

Pela primeira vez figura no orçamento essa rubrica. A Usina esta-
belecida em Divinopolis, deve dar uma renda de 487:530$000, segundo 
o cálculo feito na Secretaria da Agricultura. 

IMPRENSA OFICIAL 
Essa rubrica figurava no orçamento de 1933 com a importância de 

3.100:000$000; mas agora elevada para 3.550:000$000, porque se con-
signou nela a importância de rs. 1.550:000$000, de encomendas das 4 
Secretarias do Estado, que até aqui não vinham figurando nos orçamentos. 

ESTABELECIMENTOS DO ESTADO 
Essa renda, orçada antes em 4.711.536$400, foi agora baixada para 

1.756:000$000, de acôrdo com o cálculo feito pelos dados fornecidos 
pelas Secretarias respectivas 

LOTERIA MINEIRA 
Baixou a 100:000$000, a renda calculada para essa rubrica. 

COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA 
Baixou 300:000$000 essa contribuição, relativamente ao que se cal-

culou para 1933. 

. -" 
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MULTAS 
Baixou de 50:000$000, o cálculo dessa rubrica. 

JUROS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 
$000 f · essa renda calculada Orçada para 1933 em 500:000 , OI agora 

em 1.850:000$000. _ 
REPOSIÇOES 

Essa rubrica calculada antes em 16.000:000$000 fo! agora calculada 
15 500·000$000 porque refere-se á restituição_ de 9.~00 ~o~tos depo-

~~ado~ no. Banco do Brasil , ·para amortização, de JUIOS da div1da externa 
e a outras indenizações prometidas; pelo Governo Federal. 

INDENIZAÇÃO 
Calculada essa contribuição em 150:000$000, baixou agora para 

100:000$000. 
ENTRADAS DE ORIGEM DIVERSA 

Foi mantido 0 mesmo cálculo de 3.000:000$000, feito para 1933. 

AMORTIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS MUNICIPAIS 
Foi destacada da rubrica de juros essa contribuição, que é calcula-

da em 475:000$000. 
. VENDA DE ARTIGOS PARA AGRICULTURA . . _ 

530·000$000 para 1933 foi agora essa contnbui:çao Calculada em · • 
limitada a 400:000$000. . 

VENDA DE PROPRIOS 
Calculada essa renda em 1.500:000$000, foi agora orçada apenas em 

752:000$000. 
CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS EM ATRAZO 

Rubrica nova no orçamento. Refere-soe s!m~~t~!ri~~I1Í~~ :~~d~~ 
pelos munic1ipios ~m l~~:~çà~;2d~;;~~!c~~ do orçamento em virtude 
Fundo Escoar, CUJ~ás f .d' Os municipio'> devem mais de .. . .. . . . . 

- de recente decreto 1 re en o. · 000·000$000 
4.000:000$000, mas calculou-se essa renda em 3. · · 

CAIXA RODOVIÁRIA 
N tamos que não figura no orçamento da receita essa contri'?u1-

- 0 • 3 o trimestre dêste ano e que deve render n sse 
çao_.. que começai á nol 500·000$000 a 2.000:00C>$0C>O, talvez por se tratar 
per10do pelo menos · · . 
de um fundo com destino especial. 

AUMENTO DEIMPOSTOS 
A não ser a taxa da Caixa Rodovi~ria_ _ ~ do 

Municipalidades, só foi majorada a contnbmçao da 
Departamento das 
sobretax::t do café, 

12 
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em $800 por saca, devido à baixa do nosso câmbio para o franco 
ouro. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1934.-Sebastião Lima.-
Abilio Machado"' . 

E' êste o relatório minucioso que os srs. Gonselheiros Sebastião 
Lima e Abilio Machado apresentaram e por êle temos idéia perfeita da 
renda com que o Estado pode contar durante o ano. Parece. que houve 
prudência no cálculo, em obediência à média trienal, e toda a vez que 
houve aumento em relação a essa média, foi com explicações satisfató-
rias, resumidas pelos relatores. 

A propósito disso, há a considerar uma circunstância interessante: 
é que o ano passado o Conselho Consultivo já havia sugerido ao Go-
vêrno que fizesse entrar na receita do Estado a contribu'i<;ão de mul-
tas, emolumentos, etc. , que eram pagos à Inspetoria de Veículos. En-
tretanto, isso não figura na receita do Estado e parece que tal contri-
buição vem produzindo, ultimamente, em média, mais de cem contos 
de renda anual. Por informações do Superintendente do Serviço tive noti-
cia de que o o produto de tal contribuição é recolhido à Secretaria 
do Interior e seria de se desejar que êle entrasse para o Cofre geral do 
Estado, de modo a figurar no orçamento da receita, pois não se trata 
de uma verba desprezível. 

O SR. ABILIO MACHADO-O Estado se aproveita da renda des-
sa contribuição? 

O SR. MILTON CAMPOS-Aproveita-se, e, entretanto, essa renda 
não figura no orçamento da receita do Estado. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-E a renda das Termas de Poços de 
Caldas? 

O SR. SOCRATES ALVIM-As antigas rendas da Secretaria da 
Agricultura hoje são recolhidas ao Teozuro, conforme consta do orça-
mento daquela Secretaria; são quatro mil e tantos contos. 

O SR. MILTON CAMPOS-A renda das Termas de Poços de Cal-
das deve estar incluída na rubrica «Estabelecimentos do Estado". 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-Perfeitamente. O orçamento estabelece 
a quantia de 516:000$000 como sendo a renda proveniente das esta-
ções hidro-minerais do Estado. 

O SR. MILTON CAMPOS-Quer dizer que está incluída no or-
çamento. 

Não há, portanto, outra modificação a fazer na receita senão essa 
em que procuramos manter a sugestão feita o ano passado pelo Conse-
lho Consultivo com relação à renda proveniente das multas e emolu-
mentos pagos à Inspetoria de Veículos. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO Sugestão, aliás, feita pelo então Con-
selheiro Samuel Libamo. 

O SR. MILTON CAMPOS-E' verdade. Os cAnais" registram isso. 
Os srs. conselheiros têm alguma sugestão a fazer ao orçamento da 

receita? 
O Sr. Soerates A.lvlm:- Sr. Presidente, eu desejo fazer uma 

observação relativamente á taxa destinada ao Instituto Mineiro do Café, 
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taxa que figurou, em anos anteriores, na parte da receita extraordinária. 
Acho que ela assim deveria continuar, uma vez, que não se trata propria-
mente de um imposto que deva constituir renda ordinária do Estado. 
Efetivamente ela se destina a aplicação especial. E' uma taxa com a 
qual a lavoura do café concorre para beneficio de um Instituto que lhe 
pertence. 

O SR. ABILIO MACHADO: -De maneira que é uma renda aleato-
ria? 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Perfeitamente. O Govêrno do Estado, 
cassando a autonomia do Instituto, prometeu consultar os lavradores 
de café afim de que êstes deliberassem se o Instituto deve continuar a 
existir ou se, pelo contrário, deve desaparecer. Se a lavoura deliberar 
que o Instituto deve desaparecer, ipso fa to, não terá mais motivo de 
existência a taxa de 3$000, que é cobrada por saca de café exportada. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Póde acontecer, entretanto, que des-
apareça o Instituto, mas que continuem certos serviços de proteção à 
lavoura cafeeira. 

O SR. SOGRA TES ALVIM: -Tudo isso deverá ser resolvido pelos 
lavradores. De modo que parece-me que essa verba deve continuar no 
orçamento, mas figurando como renda extraordinária. 

O SR. ABILIO MACHADO : - Não é uma renda definitiva: é uma 
taxa especial. 

O SR. SOCRATES ÁLVIM :-E' uma taxa especial que o Govêrno 
arrecada em beneficio da lavoura. Se amanhã o Govêrno resolver, 
com assentimento da lavoura, extinguir o Instituto, a taxa deverá des-
aparecer. Isso, porém, não se dará se for incorporada ao orçamento 
como renda ordinária do Estado. 

O SR. MILTON CAMPOS : - A manutenção da taxa e o seu · destino 
poderão ser objeto de debate majs tarde, mas não é razoavel que desde 
já ela figure como receita ordinária do Estado, para custeio da despesa 
ordinária. , 

O SR. SOCRATES ALVIM:- E' razoavel, portanto, que o Conselho 
manifeste ao Govêrno sua opinião de que essa taxa continue no orça-
mento na parte relativa à receita extraordinária. 

O SR. ABILIO MACHADO Isso não altera o equilibrio orçamentário. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- De modo algum. E' apenas uma 

questão de técnica orçamentária. 
O SR. MILTON CAMPOS: - Submeto ao Conselho a sugestão do 

nobre conselheiro. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA: - E' muito justa a sugestão (apoiad os). 
- Sem mais debate, encerra-se a discussão. 
Passando-se à votação, são aprovadas as sugestões propostas, ado-

tando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aprova a proposta de orçamento da receita do Esta-

do, com as sugestões apresentadas, pelos fundamentos constantes das 
notas taquigráficas. 
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O critério para a vota1;ão dos orçamentos 

O Sr. Milton Campos: Antes de prosseguirmos na discussão, 
devemos estabelecer o critério para a votação dos orçamentos. 

A meu ver, não devemos concordar com a criação de cargos ou 
aumento de verbas, salvo no que for absolutamente imprescindível à ação 
administrativa, isto é, salvo naquilo em que haveria maior dano para o 
Estado em não se efetuar o aumento de despesa. 

Por igual, não devemos aprovar aumento de vencimento<>, nem su-
gerir dispensa de ·pessoal, quer dizer, não prejudicaremos a situação de 
quem 'a tiver, nem criaremos vantagens novas para quem quer que seja, 
isso atendendo-se às condições financeiras do Estado. 

Os orçamentos que nos enviou o Govêrno são, de fato, feitos com 
muita lealdade ... 

O SR. ABILIO MACHADO : - Com muita sinceridade. 
O SR. MILTON CAMPOS - ... com muita sinceridade, mas a êles 

parece não ter presidido o espírito de sacrifício, porque neles não se 
percebe a compressão de despesas. 

O sr. conselheiro Sebastião Lima, a proposito da Prefeitura, deu a 
boa regra de como se devem organizar os orçamentos : primeiro, se 
calcula a receita e dentro dela se procura então calcular a despesa. 

Aqui, porém, parece não ser isso possível. Realmente, o Estado 
tem grandes serviços, e ninguem tem coragem, no momento atual, de 
fazer nc.vos apelos ao contribuinte. 

O orçamento é deficitário, mas o «deficit• é justificavel e, por isso 
mesmo que êle existe, é que deveria haver maior esforço na compressão 
das despesas. Confesso, entretanto, não ter percebido êsse granrie es-
forço. Se não houve, porém, espírito de sacrifício, houve lealdade, e 
com isso os titulares das diversas pastas facilitaram o trabalho do Con-
selho, porque confessaram lisamente onde havia aumento e, via de re-
gra, justificaram esse aumento e o explicaram devidamente, de tal ma-
neira que ficamos conhecendo bastante todas as rubricas orçamentárias. 

Parece-rr..e, pois, que poderemos fixar esse criterio a que acabo de 
me referir. 

O SR . JULIO SOARES-Está ótimo. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA-Dentro dêle poderemos examinar 

todos os casos ocurrentes. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Com que elementos, porém, iremos 

apreciar o maior ou menor prejuízo de uma determinada medida? 
O SR. MILTON CAMPOS-Formaremos o nosso juizo até onde pu-

dermos e seguiremos a informação dos Secretários, que são autorida-
des, nas quais presumimos os mais serias intuitos. Eles justificam sem-
pre os aumentos que propõem Alguns dêsses aumentos são de mani-
festa necessidade. E' evidente que, se achamo8 que um serviço deve 
ser mantido, é preciso também que se mantenham as despesas necessa-
rias para custear êsse serviço 

O SR. SOCRATES ALVIM-Com êsse princípio, está bem. 
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O SR. MILTON CAMPOS-Com êsse criterio, uma vez que o adote 
o Conselho, podemos passar ao exame dos orçamentos. 

Os srs. conselheiros estão de acôrdo ? 
(Sinais gerais de assentimento). 

Orçamento do Estado 
DESPESA 

Sec1 e ta ria das Finanças 

(PEÇA N. 331 B) 
O Sr. Milton Campos -Os relatórios parciais do orçamento da 

despesa da Secretaria oas Finanças foram feitos pelos srs. conselheiros 
Abilio Machado e Sebastião Lima. São os seguintes (lê) : 

«Relatório apresentado pelo sr. Abilio Machado, primeiro re-
visor e relu or parcial da d.P.:;J?%:1. da Secretaria das Finanças. 

O orçamento da despesa da Secretaria das Finanças, explicito e 
bem feito, apresenta verbas e rubricas somando 79.778:076!;000, com 
uma economia, pois, de 6.279:832$046, em confrunto com o do exerci-
cio anterior, cujo total era de 86.057:908$046. 

Observo, para esclarecimento e exame: As despesas da Imprensa-
Oficial elevam-se a mais 91:568 000, de vez que somavam o ano findo, 
3.546:684$000, passando agora a 3.638.252 000 . 

Na rubrica do pessoal contratado (mensalistas e obreiros) desse de-
partamento administrativo, houve o aumento de 100:000$000; nas de pa-
pel para a impressão do «Minas-Gerais " e para óbras, reunidas, o de 
247 contos. Na de tintas, i dem, o de 5 contos. Em compensação, na 
de maquinas e accessórios, verifica-se uma diminuição de 250:676$000, 
tudo em relação ao orçamento do exercício passado. 

S. S., 28 de abril de 1934.-.Abilio Machado » 
"Relat6rio apresentado pelo sr. Sebastião L 1'ma, segundo revi-

80r e relator parcial da d espesa da Secretar ia das Fi nanças. 
Em 1933, a despesa dessa Secretaria foi orçada em 86/ 57:908$046, 

e para o corrente exercício está calculada em 79.778:076$000, havendo 
um decréscimo de 6.279:832$046. 

Essa diferênça para menos é proveniente da diminuição da Quo-
ta de Defesa do Café, a pagar ao Instituto, que de 18 mil contos, pas-
sou agora para 11.100 contos, além de óutras verbas que foram altera-
das ou suprimidas, tal como a de juros para operações de crédito. 

A não ser a verba de 250:000$000 que a Secretaria pede para 
aquisição de arquivos, ficharias e outros materiais para o serviço Holle-
rith, parece-me que não há mais aumento de despesas. 

No serviço da Divida Externa foi acrescentada a verba "Quota de 
fiscalização á Comissão de estudos financeiros e econômicos", com a 
a dotação de 35 contos, de acôrdo com as instruções do Ministro da 
Fazenda. 
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A verba de 2.352:000$000 que no orçamento de 1933 figurava sob 
a denominação de "Juros para Operações de Crédito", foi suprimida, 
porque essa importância corre por conta das operações de crédito, fóra 
do orçamento. 

A verba "Publicação e Encomendas á Imprensa Oficial", figura 
agora no orçamento na importância de 100:000$000, porque consta da 
receita a renda de 1.550:000$000 proveniente dos fornecimentos da Im-
prensa às diversas ~ecretarias. 

A verba "Custeio de automóveis" está orçada em 10:000$000. 
A verba destinada á iluminação da Capital foi aumentada de _ .. . 

400:000SOOO para atender á reclamação do Prefeito, que pediu o aumento 
de :.::00:000$000. 

No mais não há majoração de despesas, parecendo-me que tudo 
es!á em ordem. 

Sala das sessões, 28 de abril de 1934.- Sebastião Lima. ,. 
Eu trouxe algumas notas resultantes da leitura que fiz dos relatórios 

parciai e do meu exame das várias rubri cas. 
A despesa da Secretaria das Finanças foi orçada para 1933 em 

86.057:908$046 e para êste ano em 79.778:076$000. Houve pois um 
decréscimo de 6.279:H32$046, proveniente da diminuição da quota de de-
fesa do café a pagar ao Instituto, que de 16.800:000$000 passou a .. 
11.100:000$000, além de oútras verbas suprimidas ou alteradas . 

Os aumento de verbas foram imprescindíveis e pequenos, tais 
como: 35:000$000 para quota de fiscalização de comissão de estudos 
financeiros e econômicos, de conformidade com instruções do Ministé-
rio da Fazenda, e de mais 100:000$000 para o serviço de iluminação 
da Capital, serviço êsse para o qual o Prefeito reclamava o aumento de 
200:000$000, e que só foi atendido pela metade. 

Quanto ao funcionalismo, as mínimas alterações feitas não trouxe-
ram aumento de despesa. 

Há uma verba nova de 250:000$000 para o serviço Hollerith. Para 
aquisição de arquivos, ficharias, etc., bem como para gratificação aos 
encarregados há uma outra de 180:000$000, de modo que são duas verbas 
para o mesmo serviço. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:- Os 250:000$000 são destinados á re-
forma do serviço e a verba de 180:000$000 é para custear a despesa 
ordinária, comum, do serviço Hollerith. 

O SR. MILTON CAMPOS: - Além dessa verba de 250:000$000, 
parece que nenhum outro aumento de despesa há na Secretaria das Fi-
nanças. 

O serviço Holerith foi suprimido na Secretaria do Interior, de 
modo que é de se presumir possa êle também ser suprimido nas ou-
tras Secretaria . O Conselho não tem informações detalhadas a respeito, 
mas pareee que o momento não permite requintes de melhoramentos 
nos serv:ç.:>s públicos, desde que isso traga ônus ao Estado. A máquina 
tém por efei o substituir o homem, de modo que a maior eficiência que 
dá âo seryiço suprime o trabalho humano, mas verifica-se, no caso, que 
a maquina raz um onus maior. Creio que, no momento, não seria van-
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tajoso ou, pelo menos, se deveria estudar com cuidado um meio de 
suprir êsses onus maiores que possamos ter. 

Essa sugestão, aliás, foi feita a proposito do serviço Holerithe da 
Prefeitura, serviço que a Secretaria do Interior, como disse, já suprimiu. 
Seria, pois, o caso de fazermos ao Govêrno, com relação ao serviço Ho-
lerith da Secretaria das Finanças, a mesma sugestão que já fizemos 
com relação a identico serviço na Prefeitura. 

O SR. ABILIO MACHADO -Depois, a verba não se destina a 
organização de um serviço definitivo, mas apenas ao aluguel de má-
quinas . 

O SR. MILTON CAMPOS-Além dessa sugestão, tenho uma ou-
tra com relação a Imprensa Oficial, onde se registra um aumento de 
despesa de 91:563$000 sôbre o orçamento do ano passado. A hora é 
de dificuldades e parece-me que a Imprensa Oficial não teve nenhum 
aumento de atribuições, encargos ou serviços, de modo que ugeriríamos 
ao govêrno fazer uma revisão no orçamento da Imprensa Oficial, afim 
de levar a despesa, se possível, apenas ao limite da do ano passado, 
sem dispensa porém, de pessoal, porque ali ha muitos obreiros, opera-
rios humildes, e deve ser criterio do Conselho não sugerir nunca dis-
pensa de pessoal, uma vez que isso viria agravar a si.tuação social 
do Estado, pelo desemprego. Se tentassemos reduzir o pessoal da Im-
prensa, iríamos prejudicar a situação de muita gente e criar mesmo 
um ambiente de intranquílidade. De modo que, sem sugerir a dispensa 
de pessoal, poderíamos lembrar ao govêrno a conveniência de fazer uma 
revisão no orçamento da Imprensa Oficial, diminuindo, se possível al-
guns serviços que não fossem imprescindíveis. 

O SR. WERNA MAGALHÃES- A receita da Imprensa Oficial au-
mentou. 

O SR. MILTON CAMPOS- Aumentou, mas com as verbas de en-
comendas de outras Secretarias; mesmo assim, a despesa ainda é 
maior. 

O SR. ABILIO MACHADO- Talvez haja aumento de trabalho na 
Imprensa, em conseqüência da criação do Departamento Municipal. 
Houve um aumento de 100:000$000 na rubrica do pessoal diarista, 
mas na verba de aquisição de máquinas se fez uma grande diminu'i-
ção, compensando bem êsse aumento. 

O SR. MILTON CAMPOS - Faremos ao govêrno apenas uma su-
gestão afim de rever o orçamento da Imprensa Oficial, sem qualquer 
prejuizo do respectivo pessoal. 

Ha também um aumento interessante a ser ventilado e é o que se 
refere á dotação de 11.100:000$000 para o Instituto Mineiro do Café. 
Se o Instituto teve a sua autonomia cassada por decreto recente, é de se 
presumir, como conseqüência, a diminu'ição de gastos com o mesmo 
Instituto. 

Como acaba de observar o sr. conselheiro Socrates Alvim, essa 
verba deve ser aplicada ... 

O SR. SOCRA TES AL VIM - Em favor da lavoura cafeeira. 
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O SR. MILTON CAMPOS- ... em favor da lavoura cafeeira, mas 
pode o Conselho observar que essa verba de 11.100:000$. destinada ao 
Instituto do Café, é muito elevada, muito maior do que a da Saúde Pú-
blica .. . 

. O ~R . ABILIO MACHADO - Do que a da Imprensa Oficial, que 
tem mmtas centenas de operarias. 

O SR. MILTON CAMPOS . . ,-muito maior do que a da Imprensa 
Oficial. 

O Instituto do Café, no Rio, é mantido com exagerado luxo, com 
excesso de empregados e ·de vencimentos, de modo que seria razoavel 
t~mbém que o Conselho aproveitasse essa oportunidade para, aplau-
dmdo o ato do go\·êrno que cassou a autonomia do Instituto concitá-
lo a não ficar só nesse aspecto formal e preliminar da questà~, deven-
do também verificar onde é que existem despesas a serem cortadas, a 
sêr verdade o que é vóz corrente e pública no Estado, isto é, que as 
despesas do Instituto . . . 

O SR. ABILIO MACHADO:-São suntuárias. 
OS~. MlLTO~ CAMPOS:- . . são suntuárias, de modo que poderiam 

ser reduzida!" ao ntmo_ comum das despesas mineiras. 
O SR. SEBAS!IAO LIMA:-0 Instituto criou três repartições: o 

Banco, ~ Compa~hJa de Ar':lazens Gerais e a Comissaria Exportadora. 
Ora, sena convemente sugemmos ao govêrno a criação de um Banco 
para financiar a lavoura-a pequena lavoura, o~ mesmo a lavoura mé-
dia. Isso daria um resultado magnifico. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Vossa exc. entende que se podP.ria dar 
uma orgBnização ao Banco Mineiro do Café. 

O SR. ABILIO MACHADO:-De modo a auxiliar a maioria dos pro-
dutores de café. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Um Banco bem dirigido poderia pres-
tar grandes serviços á lavoura. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Com resultados certos. A interven-
ção no comércio é que é sempre perigosa. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Acho a sugestão muito interessante, 
s_em qu_e s~ esqueça, entr~tanto, d~ que á lavoura é que deve caber a de-
hberaçao fmal, nas questoes relativas ao Instituto. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-0 dinheiro é dela. 
O SR. MILTON. CAMPOS:- Peço licença para observar que, mes-

mo_ que~ lavoura deliberasse manter o Instituto no Rio, êste nunca de-
vena agu em nome da comunidade mineira, porque essa ostentação e 
êsse fausto contrariam a índole do nosso povo. 

O S~. SOCRJ_\TES ALVIM:-0 proprio govêrno, quando retirou a 
autono~1a do Instih_ItO, declarou que ia convocar a lavoura para que 
esta d_ehb_e rass~ o fim do mesmo: se êle deveria continuar ou não e, 
na pnme1Ea h1potese, qual a organização que lhe deveria ser dada . 
Por~ue, na o devemos dex~r. de sa_!ientar, trata-se de um sacrifício que 
a la voura faz em se_u beneh~Io. Nao _se trata de uma coisa que perten-
ça a toda a comumdade ml!leira e sim, exclusivamente, á lavoura do 
café. 

-' 
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O SR. MILTON CAMPOS:-Em todo o caso, trata-se de uma ins-
tituição do Estado de Minas. Se as rendas são da lavoura, é com o pres-
tigio e com o apoio do govêrno do Estado que o Instituto existe, de 
modo que a lavoura pode deliberar, mas o govêrno tambem poderá 
sempre estar ou não de acôrdo com as deliberações da lavoura. Esta 
poderá fazer a organização particular que entender, mas a organização 
oficial só poderá ser feita de acôrdo com o govêrno. Quer dizer, é com 
o prestigio do poder público que se recolhem, como taxas, as contri-
buições da lavoura. A lavoura proceda como entender, mas nunca se 
sirva do poder público para manter um Instituto faustoso, contra a in-
dole do povo mineiro. 

UM SR. CONSELHEIR0:-0 motivo fundamental da gríta da lavou-
ra contra o Instiiuto Mineiro do Café, é justamente o de que esse Ins-
tituto é montado com grande fausto, ostentação e desbaratamento da 
fortuna da propria lavoura, de modo que não se deve esperar que esta seja 
favoravel a um tal estado de coísas. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Não se deve autorizar o govr rno a 
lançar mão, para outros fins , do que pertence à lavoura, sem prévia 
audiência desta. A atual situação do Instituto é tran itória. 

Falo, aliás. em tese, pois estou plenamente convencido de que o 
sr. Interventor Federal se acha animado dos mais altos e justos propo-
sitos em relação á lavoura cafeeira, como em relação ás demai ativi-
dades que fo rmam a economia mineira. 

O SR. MILTON CAMPOS- Em sintese, o que se pretende é es-
timular o govêrno a prosseguir na sua ação regularizadora. 

O SR. ANNIBAL GONTUO- E esse Banco que foi criado pelo 
Instituto? 

O SR. SEBASTIÃO LIMA -Esse Banco deve ser encampado pe-
la nova administração, e, uma vez remodelado econômicamente, pode 
prestar grandes serviços a lavoura · 

O SH. SOCRATES ALVIM- Parece que o govêrno pensa que se 
deve continuar a manter esse Banco . Uma vez que êle se destine a 
pequenos empréstimos, a praso mais ou menos curto, poderá prestar 
grandes serviços, de modo que a sugestão do sr. conselheiro Sebastião 
Lima vem ao encontro dos desejos do govêrno, ao que suponho, e é 
digna de aplausos. 

Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão, 
sendo aprovada a proposta do govêrno, com as ugestões apresenta-
das pelo Conselho. 

Orçamento do Estado 
DESPESA 

Secretaria do Interior 
(PEÇA N. 331 A) 

O Sr. Milton Cam]JOS- Os relatórios parc1rus do orçamento 
da despeza da Secretaria do Interior, foram feitos pelos srs. conselhei-
ros Abilio Machado e Socrates Alvim. 

/ 
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São os seguintes (lê) 

Relatório apresentado pelo sr. Abilio Machado, 1.0 revisor e re-
lator parcial da despesa da Secretaria do Interior. 

O total do orçamento da despesa da Secretaria do Interior, é de 
46.321:255$220, com um aumento, portanto, de 4.057:31 4$540 sôbre o 
públicado em 1933, qi..re era de apenas 42.263:940$680. 

Na longa exposição dirigida ao sr. Interventor, pelo titular da pas-
ta (fls. 1 e seguintes), está considerado que, ainda assim, computadas 
as despesas realmente feitas no anno anterior, fóra do orçamento, o 
de agora apresenta uma diminuição superior a 10.000:000$000 . 
_ Estão aí também lealmente explicados os aumentos havidos, e que 

sao aparentes, pois resultam do fato de se terem feito figurar, como 
d~spesa orçamentária definitiva, varias gratilicaçães, que, desde muito, 
vmham recebendo certos funcionários, pela tesouraria da repartição, co-
mo complemento de seus ordenados. 
. A_ estes incorporam-se as gratificações por louvável espírito de 
smcenda~e !lo. or_ç~mento. E' o caso ~e tesoureiro, quanto ao qual 
houve ate dimmmçao de 3:600$000, pois passa a receber vencime:uos 
de 15:600$000, menos de que recebia de ordenado e gratificações 
(fls, 3, da exp. cit.) . Identica explicação se dá em relação ao aumen-
to aparente dos vencimentos propostos para os diretores da Secretaria 
(fls. 3, da exp. cit.) Sôbre a despesa com o pessoal dos demais car-
gos, a explicação é a mesma: - despende-se o que já se dispendia, em-
bora pareÇé\ haver criação de novos lugares, que, de fato , já existiam, 
mas sem a denominação que agora tiveram. E' o caso de cargo de fiel de 
tesoureiro, como o de outros. 

O critério geral foi o de confessar e publicar todas as despesas 
realmente feitas com o pessoal julgado necessário. 

As verbas para material foram, quanto possível, aliviadas . 
Noto entretanto: 
Os diretores da Secretaria ganham 24 contos de réis, cada, quan-

d~. os da Secretaria das Finanças, com maiores encargos e responsa-
bilidades, talvez, percebem, cada, apenas, 18 contos anuais. 

O _tesoureiro da repartição ganha mais 600$000, por ano, que o 
tesoureiro geral do Estado, o que me parece injusto, irregular, pois êste 
tem função muito mais trabalhosa que aquele. 

A verba "Fôrça Pública" passa de 23.081:642$680 a 24.919:124$220 
com um acrécimo, pois, de cêrca de 2 mil contos, alegando-se que a 
despesa reál, no- exercício passado. foi além de 26.301 :554$000. A des-
pesa, n_~A r~brica em aprêço, é ainda grande, exagerada mesmo, em 
consequencia de encargos criados pelas revoluções verificadas no 
país. E excede o limite fixado pelo art. 24, do Código dos Intervento-
res, estando, entretanto, o govêrno do Estado a isso autorizado pe-
lo Govêrno Provi_sório (oficio do Ministério da Justiça, a fls. 21) 

A verba 21 e nova, constante de 300:000$000 de contribuição do 
Estado á Caixa BeneficP.nte da Fôrça ·Pública. 

I ~ 
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Traz também aumento de despesa, que talvez possa ser atenuada, 
a reorganisação do Serviço de Saúde da Fôrça Pública, do que vem 
no processo a minuta de decreto. 

O pequeno aumento de despesa com o tratamento e assistência de 
encarcerados está plenamente justificado . E talvez não fosse ele 
ainda feito na medida do necessário. 

E' o que, resumidamente, por economia de tempo, me cabe assi-
nalar, num exame de conjunto do orçamento da despesa da Secreta-
ria do Interior para 1934. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1934 .-.Abilio iJ!fachado. 
Relatório apresentad o pelo sr. Socrates Alvim, 2. 0 revisor e relator 

parcial da despesa da Secretaria do Interior 

Tendo o sr conselheiro Abilio Machado, relator parcial do orça-
mento do Interior, viajado por alguns dias, incumbiu-me de prosseguir 
no exame, por sua excelência já iniciado, do orçamento dessa Secretaria. 

Como revisor e no desempenho da honrosa missão a mim confiada 
pelo caro companheiro, examinei a proposta de orçamento relativa a 
essa Secretaria, tendo tomado a respeito as notas que se seguem e que 
ofereço como contribuição, desvaliosa embora, a se juntai ao relatório 
parcial de sua excelência. 

VERBA 4 

Admin. fstração Geral 
Pessoal 

Dotaçao para 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 925:968$000 
Dotação para 1934.. . .. . ....... . .. . ... ... ... . . . 871:784$000 

VERBA 6 

Chef ia d e Polícia 

Pessoal 
Dotaçao para 1933 . . • .. . 
Dotaçao para 1934 .. .. . . . . .... . 

VERBA 4 
Administração Geral 

320:120$000 
191:360$000 

Pessoal 
Importância realmente gasta em 1933 . . . . . . . . .... 1.231:152$800 
Proposta para 1934 . . .. . .. . . .. .. . . .... .. . . ..... .. 871:784$000 

E conomia 

64:184$000 

128:760$000 

359:368$800 

488:128$800 

Fez-se a reforma geral da Secretaria com a economia de 488:128$800, 
inclusivé 128:'760$000, de ecoHomias feitas na reforma da Chefia de Po-
licia, reforma esta que já estava aprovada pelo Conselho desde 1932, 
com todas as suas verbas de pessoal, material, etc. 
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VERBA 21 

Caiza Beneficente da Fôrça Pública 
Contriburçao do Estado . . .... . ... ............ ... . 300:000$000 

Os benefícios dessa Caixa, em 'Tez de serem sob a forma de pecú-
lios, são sob a de pensão mensal, de maneira que excedem aos pecúlios 
habituais. Com as mortes resultantes das revoluções, a situação da 
Caixa tem peiorado muito. 

Ouvido um técnico a respeito, declarou êle que a continuar a 
mesma situação, a Caixa virá à falência. Até agora, a Caixa não tinha 
auxílio direto do govêrno, ao contrário do que se dá com a Previdência 
dos Funcionários Civis, para cuja renda co:' tribue o Estado em verba 
igual à da contribuição dos associados da Previdência. 

Essa contribuição é atualmente de cêrca de 1.000:000$000. Não 
tem, até agora, figurado em orçamento, porque a Previdência devia ao 
Estado e a contribuição dêste era paga por meio de encontro de contas 
na Secretaria das Finanças. 

Quanto ao Fundo de Beneficência da Imprensa Oficial a situação é 
diferente, visto que os funcionários da Imprensa, como quaisquer outros 
funcionários civis, podem fazer parte da Previdência do Estado, que 
goza de favores, ao passo que os militares não fazem parte da Previdên-
cia dos Funcionários Civis. O mesmo se dá quanto à Caixa da Guarda 
Civil. 

Eu proporia que o auxílio de 25:000$000 mensais fosse pago a 
partir de julho, isto é, do 2.0 ,semestre em diante. 

Verba 19 - Sub-Consignação 3 

Embora a lei determinasse que apenas o Chefe de Estado e o Se-
cretário do Interior tivessem direito a assistentes militares ou ajudante 
de ordens, a praxe adotada de longa data é que também o tenham o 
Chefe de Polícia e o Chefe do Estado Maior, sendo que o assistente 
do Chefe co Estado Maior e o segundo assistente do Chefe do Estado, 
são ajudantes de ordens. 

~sse pessoal é pago pela verba da Fôrça Pública, cujo orçamento 
poderá ser excedido ao limite legal, em virtude de autorização do Go-
vêrno Provisório (aviso n°. 594, de 13-3- 1934, do Ministério da 
Justiça). 

Redução na Verba da F'Jrça Pública. 

Devo ponderar ainda que, tendo-se confessado a diminuição( veja-
se o cMinas• de 27 - 6- 933), de cêrca de 1.000 homens na FOrça 
Pública, a redução na verba correspondente foi relativamente pequena. 
Esse fato é, entre outros motivos, devido ao aumento de despesas 
resultantes das promoções feitas em junho do ano findo. O aumento 
apenas sobrecarregou a verba da Fôrça Pública, a partir do 2°. semes-
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tre dêste ano, de modo que esta rubrica em 1934 foi naturalmente ele-
vada para o dôbro do seu quanturn em 1933. Acontece também que 
a diminuição de praças em 1933 foi mais aparente que real, segundo 
ouvir dizer. 

Tesoureiro da Secretaria 

Esse funcionário, além de ter em seu poder, em certas ocaswes, 
recursos vultosos, é obrigado, em casos de necessidade, como geral-
mente acontece em épocas de revoluções, a acudir a pagamentos fora 
das horas do expediente. Não é o mesmo caso do tesoureiro geral, 
que somente atende nas horas comuns do trabalho de sua repar-
tição. 

Quanto aos seus vencimentos , o tesoureiro da Secretaria já os 
tinha majorados com as gratificações que lhe eram arbitradas pelos an-
teriores Secretários. O que houve agora foi apenas, por assim dizer, a 
incorporação dessas gratificações aos vencimentos, ainda com uma razoá-
vel economia em favor do Estado, como consta da exposição do Se-
cretário. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1934.- Socrates Alvirn, • 
Há a observar logo nesse orçamento, que, quem o lê, à primeira 

vista, tem a impressão de que houve um grande aumento de vencimentos. 
O Secretário, porém, explica. 

O SR. ABILIO MACHADO - Ele explica que apenas incorporou 
aos vencimentos o que era dado como gratificação, até com economia, 
pois que diminuiu es_sa gratificação. 

O SR. SEBASTIAO LIMA - Confessou tudo honestamente. 
O SR. MILTON CAMPOS- Diz êle: 

••Foi difícil realizar cortes dentro do critério de não pre-
judicar serviços, nem dispensar pessoal. De resto, os serviços 
dessa repartição são permanentes : Justiça, Fôrça Pública, Po-
lícia Civil, Administração municipal, etc. Não é também ex-
cessivo o pessoal dos seus diferentes quadros, quer o efétivo, 
quer ô cJntratado. 

O que na proposta se encontra é a relação exata 
de todos quantos colaboram com o Govêrno nesta Casa, 
sem esconder nomes ou funções, evitando-se, desta forma, 
despesas pela Tesouraria, por conta de outras verbas ou 
abertura inevitável de créditos especiais, constituindo um 
orçamento paralelo :o . 

Parece-me que isso tem realmente ocorrido. As despesas eram or-
çadas sem base segura na verdade dos fatos, de modo que, no cor-
rer do exercício ... 

O SR. ABILIO MACHADO -Determinavam sempre a abertura 
de créditos extraordinários . 

O SR. MILTOM CAMPOS- ... determinavam sempre a abertura 
de creditas extraordinários. Ora, é i~so que parece querer evitar o ti-
tular do Interior. Sua Excelência não fará surpresas ao Tesouro, con .. 
forme declarou . 
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O SR. SOCRATES· ALVIM- E' uma bela promessa. 
O SR. MILTON CAMPOS:-De modo que houve aumento de ver-

bas e a primeira coisa de que devemos cuidar é do aumento de ven-
cimentos, porque, pelo menos na aparência, há aumento de vencimen-
tos. P.or exemplo: há dois diretores no orçamento de 1933, que tinham, 
cada um, 18:000$000, quando passarão a ter 24:000$000, conforme o 
orçamento para 1934. O Secretário justifica: é que êsses diretores, além 
dos vencimentos de 1:500$000 mensais, ganhavam 600$000 de gratifi-

. cação, por mês, e o Secretário incorporou 500$000 aos vencimentos dos 
mesmos, perfazendo um total de 2:000$000 mensais para cada um, e evi-
tada, assim, a gratificação extra-orçamentária. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Ainda há economia. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Há econômia de 100$000, por mês. 
A mesma coisa se verifica com relação ao Tesoureiro, que ganha-

va 12:000$000 e passará a ganhar 15:600$000, isso porque recebia tam-
bém uma gratificação. 

O SR. ABILIO MACHADO:- Ele ganhava 12:000$000, mas perce-
bia 600$000 de gratificação mensal. Passando a ganhar agora . . . ... . 
15:600$000 terá uma diminu·ição de 3:600$000 . 

O SR. MILTON CAMPOS:-0 conselheiro Abilio Machado observou 
em seu relatório a anomalia de que o Tesoureiro da Secretaria do 
Interior ganha mais do que o Tesoureiro Geral do Estado, o que lhe pa-
receu injusto. 

Criou-se o lugar de fiel do Tesoureiro, que não figurava no orça-
mento de 1933, mas que, de fato, existia, percebendo o funcionário, pela 
Tesouraria; a mesma importância ora consignada na proposta ou sejam 
6:000$000 anuais . 

O lugar de bibliotecaria, comquanto não figurasse no orçamento 
do ano passado, também já existia. Aliás é um lugar indispensavel, 
porque a Secretaria do Interior tem uma biblioteca importante, e digna 
do maior carinho. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Contra o fato do Tesoureiro da Secre-
taria do Interior ser mais bem remunerado que o da Secretaria das Fi-
nanças, já chegou ao Conselho uma representação deste ultimo, assim 
como dos pagadores, que pleiteiam o aumento de seus vencimen-
tos. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-0 tesoureiro da Secretaria das Finan-
ças tem muitos auxiliares. Sendo assim, de certo modo se corrige essa 
aparente desigualdade. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Acho que apenas as repartições que 
pagam e recebem deveriam ter Tesoureiro, como a Imprensa Oficial. 

O SR. MILTON CAMPOS:-0 certo é que são muitos os funcioná-
rios que, na Secretaria do Interior, prestavam serviços e recebiam re-
muneração sem dotação orçamentária, pelo Cofre da mesma Secretaria. 
O Secretário, porém, pretende pôr têrmo a êsse sistema. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Deseja centralizar os pagamentos nas 
mãos de um Tesoureiro, que tenha fiança e ofereça as necessárias ga-
rantias. 
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O SR. MILTON CAMPOS:-Eu me refiro ao comum dos funcioná-
rios. Nós, não . querendo dispensar funcionários, temos de concordar 
com essa medida. O Secretario incorpora aos vencimentos as gratifi-
cações. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Ou parte delas. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Ou grande parte delas. Entretanto 

acharia melhor que ficassem os vencimentos como até então e aue a~ 
gratificações permanecessem no orçamento, ainda como gratificações . 
Isso tem grande alcance, porque a propósito de incorporar gratificações, 
houve o reajustamento de muitos vencimentos, mas reajustamento den-
tro de uma só Secretaria, quando há outros reajustamentos a fazer nas 
demais. Nós aqui recebemos várias representações reclamando reajus-
tamentos muito legítimos. São pretensões justas, e atender a uns e 
não atender a outros não nos será de certo agradavel. Eu proporia, pois, 
que não se incorporassem aos vencimentos dos funcionários da Secre-
taria do Interior as g~atificações que vinham recebendo. 

O SR. SEBASTIAO LIMA-E a mesma coisa se fizesse quanto 
aos funcionários das demais Secretarias. 

O SR. MILTON CAMPOS-Como estamos examinando. o orçamen-
,, to da do Interior, eu só me refiro aos funcionários desta. Propônho, 

assim, que não sejam incorporados aos vencimentos dos funcionários 
da Secretaria do lnterior as gratificações que percebiam. Estas deverão 
ser consignadas no orçamento, ainda como gratificações, para que mais 
tarde, no reajustamento geral, se possam aumentar ou diminuir venci-
mentos, conforme o que fôr deliberado. 

O SR. SOCRATES ALVIM-As gratificações continuarão a ser pa-
gas, de modo que isso não alterará o resultado final. Não é assim? 

O SR. MILTON CAMPOS-Isso tem grande alcance, porque se não 
fôr adotada a medida que proponho, os funcionários da Sêcretaría do 
Interior, em cujos vencimentos já houve reajustamentos, ficarão com 
vantagem sôbre os outros que o não tiveram. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Isso parece que não perturba o erviço· 
O SR. MILTON CAMPOS-Não póde perturbar. 
A medida que proponho tem grande alcance para vários efeitos, mas 

sôbretudo para êste ; o de não se fazer um reajustamento só na Se-
cretaria do Interior. 

O SR. ABILIO MACHADO-Reajustamento parcial e, portanto, in-
justo. 

Vossa Excelencia mesmo tem uma sugestão a esse respeito. 
O SR. MILTON CAMPOS-Efetivamente, eu tenho a idéia de pro-

pôr ao Conselho a nomeação de uma comissão de serviço civil, que 
permanentemente se preocupe em organizar os quadros do funcionalis-
mo, reajustar vencimentos, padronizar serviços, etc .. 

O SR. ABILIO MACHADO-Verdadeiro estatuto do funcionalismo. 
O SR. MILTON CAMPOS-Mais do que isso, porque vai organizar 

técnicamente os quadros. Aliás, essa comissão de serviço civil já existe, 
com eficacia em outros países. 
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O SR. SEBASTIÃO LIMA-E entre nós uma comissão desse ge· 
nero virá, efeti :amente, prestar bons serviços, sobretudo aos ·emprega· 
dos humildes que nunca reclamam e ficam, por isso mesmo, prejudi-
cados. 

O SR. MILTON CAMPOS-De modo que estamos dentro do nosso 
criterio: há aumento de vencimento aparente, mas, na realidade, esta-
mos consignando no orçamento verbas para o custeio de serviços que 
antigamente já existiam. Declara-se assim, no orçamento, o custeio de 
tais serviços, que antes não aparecia. Por exemplo: no Corpo de Vigi -
lancia extranumerário, a verba, que era de 100:000$000, passou para 
280:000$000. Na verdade, porém, a despesa já existia e era custeada 
pelo Cofre da Secretaria do Interior. Se não aprovarmos esse aumento, 
teremos um número enorme de investigadores dispensados do serviço. 

Houve também aumento na verba destinada ao fardamento para o 
pessoal subalterno, mas isso está explicado: muitos contínuos e serven-
tes trabalhavam, recebendo pela Secretaria, sem que para isso fosse 
consignada verba no orçamento. 

Houve também um aumento de 50:000$000 para as diligencias po-
liciais, mas sabemos que o ano passado essa verba teve um grande 
reforço de creditas suplementares, de modo que êsse aumento existe 
sôbre a despesa orçada ma não sôbre a despesa efetivamente reali-
zada . 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-Evitar-se-ão os creditas extraordinários. 
O SR. M:LTON CAMPOS-Parece que é isto mesmo o que pre-

tendem os organizadores do orçamento. 
O SR. ABILIO MACHADO-Há, tan1bém, um aumento para presos 

pobres, aumento que achei até pequeno. 
O SR. MILTON CAMPOS : - O Secretário do Interior submete tam-

bém ao Conselho, com o orçamento, a reforma dos serviços de sua Se-
cretaria. O que consta do orçamento e o que informou aqui um fun-
cionário destacado pelo Secretário para nos dar esclarecimentos duran-
te o nosso estudo, é que a reforma se fez dentro da verba votada pelo 
Conselho o ano passado. 

O SR. SOCRATES ALVIM :-E com economia, conforme me de-
monstrou pessoalmente o Sr. Secretário do Interior. 

O SR. MILTON CAMPOS: - Creio que, desde que não houve au-
mento de despesa e que a reforma está dentro da verba, não temos 
nada a observar. 

O SR. SEBASTIÃO LlMA : - Pede-se ressalvar ou explicar a nossa 
intenção. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Fica bem claro. 
Está aqui a reforma (mostrando): - «Decreto n-... Dà nova or-

ganüação ao serviço d a Secretaria de Estado dos Negócios do 
interior e aprova o quadro d o pessoal administrativo da mesma 
Secretar-ia. • · 

Essa reforma vinha sendo feita há muito tempo e foi agora ultima-
da . Devo declarar que não sou muito simpatico a reformas no perío-
do que estamos ahavessando, num govêrno que é provisório por defi-
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nição e numa situação que é incerta, por não se saber, antes da Cons-
tituição, em que moldes se organizará o nosso pai . Não sabemos que 
serviços vão ficar a cargo do Estado ; não sabemos quais as rendas que 
vão ser atribuidas ao Estado e á União, de modo que a ocasião não é 
oportuna para a reforma de serviços. 

A reforma da Secretaria do Interior, entretanto, já é antioa e está 
em execução, tendo sido dela incu~bido um técnico que havia colabo-
rado na organização do Ministério do o Exterior, Dr . Fernando Lobo. 

Agora, na parte referente à Fôrça Pública, temos alguma coisa tam-
bém a observar e começamos por êste decreto que o Secretário submete 
ao Conselho e que é o seguinte (lê): 

c DECRETO N .•. ,. 

Concede uma contribuição anual á Caixa Be-
neficente da Fôrça Pública do E;stado. 

O Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 
1930, do Govêrno Provi·sório da Rebública, e 

Considerando que os movimentos armados que se teem verificado 
no país de dez anos a esta parte touxeram á Caixa -Benefiente da Fôrça 
Pública pesados encargos que sobremaneira afetam o seu patrimônio; 

Considerando que o regulamento da Previdência dos Servidores do 
Estado, aprovado pelo decreto n. 10.421, de 29 de janei ro 1932, esta-
belece, no seu artigo 15, uma contribuição do Estado para o Fundo de 
Seguro da mesma instituição, resolve : 

Art. 1.0 A Caixa Beneficiente da Fôrça Pública receberá do Estado 
a contribuição anual de 300:000$000 (trezentos contos de réis) , que Ih<> 
será paga em prestações mensais de 25:000$000 (vinte e cinco onto& 
de réis). 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiões em contrá rio. 
Os Secretá:-ios de Estado dos Negócios do Interior e das Finam·as 

assim o tenham entendido e façam executar. 
Palácio da Liberdade, em Belo-Horizonte, de abril de 1934.» 
A princípio, dentro do critério geral que adotamos, pareceu-me que 

não deveríamos concordar com essa medida. 
O SR. ABILIO MACHADO :-A mim também. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Entretanto, com a atenção despertada 

pela informação que me trouxe o Sr. Conselheiro Socrate Alvim, pro-
curei o Dr. Honorio Hermeto, diretor da Previdência dos Servidores do 
Estado e do qual se dizia que havia sido incumbido de estudar a orga-
nização da Caixa Beneficente da Fôrça Pública, e que em conseqüência 
dêsse estudo sugerira êsse auxilio de 300:000$000 anuais a que se refere 
o decreto que acabo de ler. O Dr. Honorio Hermeto me disse que, sem 
êsse auxilio, a Caixa Beneficiente da Fôrça Pública não atingiria seus 
fins porque houve muitas baixas com os últimos movimentos armados 
e a situação da Caixa é por demais precária. Além disso a Previdência 
dos Servidores do Estado recebe dêste um auxilio que aquela não tem. 

13 
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<;~e . modo que passei a c<;msiderar essa verba como das mais justas e 
ute1s do o!çamento, por 1sso que se destina a amparar viuvas e orfáos. 

(Apo~ados gerais). 
Por outro lado, como a Fõrça P ública consome grande parte do 

orçamento do Estado, ocorreu-me o seauinte: que o Conselho aprova-
va~se_ essa dotação, ma sugerindo ao aovêrno que ela fosse tirada da 
propr1~ desl?esa d~ Fõrça Pública. E' d~ se crêr que, com boa von -
tade, 1sso seJa posstvel, cortand8 -s~ mod~ radamente aqui e alí. Aliás, 
percorrendo as diversas_ rubrí ca ·, p ~ rcebemos que algumas destas po-
dem ser alte mdas . Ass1m, por xemplo , a que se refere ao instrumen-
tal de música . Es a verba, que er'l de 30:0003000. passo u a .. .• . . . 
100:000$000, havendo, portanto, um aumento de 70:000~000. 

O SR. SOCRATES ALVIM - Aleo-a- e qu e o instrumental é 
muito velho, iá estraaado. 

· O SR . ~1ILTO I CAMPOS - A situação financeira . do Estado 
permitirá, d certo, que . e adie o aperfeiçoamento do instrumental de 
música. 

U~a o~tra verh~ tam ·em y ássivel de redução é a que se destina 
a grahf:caçoes a assistentes 1mlitare . Duran e o<: nossos estudos este-
ve ?.qui o chefe do Serviço do Estado Maior, coronel Gabriel Marques 
que nos deu as necessárias xrlicaç-õe . Essa verba, que no exercíci~ 
passado era de 45:1 6$000, pa sou a s r de 56:666. 600. Isto se expli-
ca , em parte, porque o aumento de patente do assistente mili tar deter-
~mna o a umento de gra~cação que, regularm nte, é de 2/3 dos ven-
nmento:; . Pare~~ q ·r~ aqu1 se consigna verba de rep!esentação para 
um 2. 0 assi tente do Interventor . o que não é razoavel, porque o In-
ter .'en tor só tem, ?elas disp ,si rões leg;>fo; , Ltm ussistente. Um assisten-
te deu con ta dos serviços no tempo e:n nue a Presidência do Estado 
tinha maiores trabalho:; e um g rande di~amismo, como se verificou 
no tempo dos presi t.lentí'.' M .ll Viann::1 e Anto io Carlos, por 
exemplo. 

O Interventor poderá t .:!r doi ~; ou mesmo mais assistentes, mas far-
se-á o pagamento da gratificaç5'o pela verba do Palácio, que não é 
pequena. 

O SR. SOCRATES ALVIM- Parece que houve um decreto justifi-
cando êsse aumento. 

O SR. MILTÇ)~ CA'@ OS - Para gratificações e representações 
do pessoal do Gaomete do Interventor são consianados 101 :984$000. 
E' mais natural que daí saia o auxílio para os fu~cionários que o In-
terventor cham ~ p"lra o seu serviço além dos que legalmente lhe são 
destinados . ' 

No regulamento da fôrça Pública só se cuidou de dois assisten-
tes: um para o Chefe do Govêrno e outro para o· Secretário do Inte-
rior. Depois houve os decretos de 1930 e 1931 criando lucrares de 
aj~?an tes de ord~m para o Chefe de Polícia e o Ch~fe do Estad"o Maior. 
Al1as eu lembro IS o apenas como exemplo de economia que o aovêr-
no com boa vontade fará, com o objetivo de se consignar o :uxflio 
destinado à Caixa Beneficente da Fôrça Pública. 
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O SR. SOCRATES ALVIM - s~-... presidente. em rela•:ão a au:·d-
lio da Caixa Beneficente dos 1ilitares, corno se trata de um caso ur-
gente, acho que não devemos nos limi tar a sugc: ri r ao g ê~'1o q 1e 
retire da verba destinada á manutenção da Fôrc:a Pública o que for 
possível para prestar êsse auxílio á mesma Caixa. Efetinl.mer.te, se 
não se puder fazer essa economia, correremos o ri 5CO de s "crifi ar 
uma instituiç.ão indispensável á Fôrça Pública. Sendo a si.n eu o:efe-
riria sugerir ao govêrno o alvi re de ser concedido tal uuxf!io à par-
tir do segundo semestre, de modo que, para o corr"'nt ex"'r icio , o 
auxílio ficaria reduzido a 150:000 000 apenas. 

O SR. MILTON CAMPOS- Isso ba tará à necessidades tia Caixa? 
O SR. ABILIO MACHADO-A salvação da Cabm de ende do au-

xilio, tal como foi pedido. O no so digno presidente co1. orda coa1 a 
concessão do auxílio, mas chama a atenção do govêrno p~!ra que o 
obtenha com a compres. ii. o de outras de. pesas passín:is de dimimüção, 
como essas que apontou. 

O SR. SOCRATES ALVIM-A economias apontadas não seriam 
suficientes para cobrir o auxílio desejado. 

O SR. MILTON CAMPOS-Aqui vejo uma outra ver a para repre-
sentação, condução e tPitfone e chefes de servjço e com~:mdantes de 
unidades. A re;:> resentação, todos a merecem, mas o Estado n:- o ~ 
pródigo nessa matéria. O diretor de Saúde Pública , por exemplo, tem 
uma grande representação, mas não tem verba para esse fim; o ~id
vogado Geral do Estado, da mesma forma, assim como o di retor ge a1 
do Tesouro. Não seria, portanto, e:·ce ivo que o. comandantes d"" 
batalhões deixassem também de ter verba para rcpresent"'ç - o, e q Ian-
to à condução sabe-se que tanto mais zeloso será o omand:!nte de urn 
batalhão quanto mais tempo permanecer dentro do seu quartel. Persu 
que, tendo boa vontade, o governo, dentro do orçamento da Fôrça ?ú-
blica, encontra ria elementos para fazer es a de pe a muito justiftcá-
vel. 

O SR. JULIO ~OARES-As economias apontadas por v. exc. J:~o 
para cobrir a dotação pedida ? 

O SR. ABILIO MACHADO-O nosso Pre idente faz a st'ge~tãü. 
certo de que, em face das circunstâncias atuai do Estado, todos os 
responsáveis pela administração pública estejam ani!!i.ados dêsse espi-
rito de sacrifício que é preciso cada um er, para qu" se po~sa re;::o~du
zir Minas à situação de prosperidade que já de frmo u. 

Essa sugestão não pode prejudicar de modo algl~m a e ;ecrJçúu 
de qualquer inovação que pretendam fazer m rela()io à Fôrça Pú-
blica, porque h~do qu~nto a ela e refere já eu á autmizado :r:elo Gc-
vêrno Provisório, nos termo do arti,o 25 do Código do.· Inten·cnto-
res. Estamos fazendo a sugestão, afim de mostrarmo. que desejamos 
dar, de qualquer modo, a no sa colaborat;ão ao Go êrno do Estado. 

O SR SOCRATES ALVIr 1-Devo observar, "om a devid vênai, 
que o comandante de uina unjdade militar tem, sob certos aspectos, 
necessidades que não tem up1 chefe de serviço civil. 
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Num momento dado, o Govêrno pode querer chamá-lo e êle pre-
cisa ter à sua disposição meios de comunicação rápida e imediata. 

Até certo ponto, acho indispensável essa gratificação aos coman-
dantes militares. Atravessamos uma situação excepcional, de surprezas 
em relação à ordem pública. 

O SR. MILTON CAMPOS-Eu apontei verbas que não são de 
aplicação obrigatória, imprescindível. Os funcionários a que elas se re-
ferem merecem evidentemente êsse tratamento e talvez mesmo trata-
mento melhor. Mas, no momento, qua ndo as viuvas e os órfãos cor-
rem o risco de não terem o amparo da Caixa Beneficente, seria perfei-
tamente justificável o sacrifício que apontamos . 

O SR. ABILIO MACHADO-E é em benefício da própria Fôrça Pú-
blica que se pede essa diminu·ição. 

O SR. SOCRATES ALVJM-Há um limite para êsse sacrifício. Aci-
ma dêle está o interêsse geral. O Estado contribue com cerca de mil 
contos de ré is por ano para a Previdência dos Funcionários Civis. Não 
será demais que auxilie a Caixa Beneficente dos seus servidores mili-
tares com a têrça parte desta importância . 

O SR. MILTON CAMPOS-Achamos que o auxílio é indispensá-
vel, mas fa zemos uma invocação ao Govêrno, no sentido da minha su-
gestão. Os srs. conselheiros estfío de acôrdo 7 

(Sinais gerais d e assentinwnto). 
O SR. ABILIO MACHADO:-Estamos apenas justificando a nossa 

aparente liberalidade, concordando com isso. 
O SR. MILTON CAMPOS: -0 responsável pelo serviço é que pode 

saber quais os meios mais convenientes, mas quando vemos o aumento de 
70:000$000 para o instrumental de música, ficamos supondo não sêr di-
fíci l obter uma economia, com restrições numa ou noutra dotação. 

Há uma parte do rçamento do Interior que também choca á pri-
meira vista: é o aumento de etapas e de soldos. O Chefe do Estado 
maior da Fôr<: a Pública justificou, porém, êsse aumento de modo satis-
fatório. O aumento no quadro de oficiais foi resultante das promoções 
já verificadas por decreto . 

O SR. ABILIO MACHADO:-Para o rejuvenescimento do qua-
dro. 

O SR. MILTON CAMPOS:-E mesmo como recompensa aos ser-
viços de sacrifício que cs oficiais fizeram. Mas, o que impressiona são 
os soldos e etapas. O Govêmo há pouco tempo suprimiu dois batalhões, 
de modo que a conclusão que se devia tirar é que as verbas destinadas 
a soldos e etapas deveriam diminuir. Entretanto, aumentaram excessiva-
mente. Nas etapas, por exemplo, a verba era de 8.299:8à0$000 e pas-
sou a ser de 9.279:360$000. Os soldos eram de 4.115 com a des-
pesa de 3. 730:500$000: passaram a ser de 4.300 com a despesa de 
3.870:000$000. 

Foi muito bem explicado isso pelo chefe do Estado Maior: que no 
orçamento do ano passado comprimiu-se a despesa, mas só no papel, 
quer dizer, o número de soldados conti nuou grande, a despesa con-
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tinuou grande, figurando, no orçamento, menor do que era efetiva-
mente. Sendo assim, êste ano a despesa realmente confessada têm 
de ser maior, a despeito da supressão de dois batalhões. 

A propósito do orçamento da despesa da Secretaria do Interior, 
eram estas as observações que tinha a fazer. 

Há a considerar agora o caso da reforma do Serviço de Saúde. 
Veiu ao Conselho o projeto de reorganização do Serviço de Saúde da 
Fôrça Pública, especialmente do Hospita l M:ilitar . 

Verificaram-se aí alguns aumentos de despesa e algumas promo-
ções, mas o que parece que se pretende é atender á necessidade do 
serviço. Entretanto isso vai contra o nosso critério inicialmente adota-
do. Penso, por isso, que, quanto á organização que o Govêrno pretende 
dar ao Hospital Mi:itar, ela pode ser feita, atendendo-se á hierarquia 
dos oficiais nas respectivas promoções, sem que, porém, os oficiais 
promovidos tenham outros vencimento. que não o dos postos que 
atualmente ocupam. 

Não sei se isso será possível de acôrdo com a disciplina militar: 
graduar-se o oficial para que êle tenha categoria conveniente ás funções 

- que desempenha, mantendo-se, porém, os vencimentos do cargo ante-
rior. Aliás, parece que isso satisfaz aos interessados, porque o que estes 
visam é a melhoria do serviço, e não a vantagem pe soai. 

O SR. JULIO SOARES:-A reorganização é util , pois irá desenvolver 
e metodizar o serviço, dando maior rendimento ao trabalho. 

O SR. MILTON CAMPOS:-0 Hospital Militar presta serviços mes-
mo á população civil, com a radioterapia. 

O SR. JULIO SOARES:-Lá existem dois aparelhos de Raio X. Há 
o serviço normal de radiologia e o serviço de terapêutica profunda e 
só há um técnico quando devia haver dois: um especializado e outro 
para o serviço normal. Até hoje, êsse serviço está sendo feito gratui-
tamente por um rapaz que, entretanto, não está mais disposto a conti-
nuar nessa função. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Não se criaria o cargo por decreto, 
mas se podia fazer a dotação, tanto quanto possível, com a compres-
são de outras despesas, afim de que tais serviços fossem custeados em 
carater precário e por contrato. 

O SR. JULIO SOARES:-0 moço a que me refiro não pertence ao 
Hospital. Já há 7 ou 8 mêses que presta serviços gratuitamente com 
esperança naturalmente de obter o lugar; não o conseguindo provavel-
mente se retirará. O Govêrno terá de contratar um outro. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Contrataria êsse mesmo. O Govêrno 
fará a organização que quizer, porém sem aumento de despesa, e , para 
os serviços absolutamente imprescindíveis, seria consignada verba no 
orçamento afim de contratar funcionários em carater precário, durante o 
ano. Assim, não seriam criados cargos. 

Há uma justificação muito bem feita do diretor do Hospital, em 
que êle declara que há, parece, três médicos que trabalham sem rece-
ber remuneração: um no serviço de sífilis; outro no serviço de urologia 
e outro no serviço de radiologia. 
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O SR. SOCRATES ALVI 1:-Eu chamaria a atenção do Conselho 
para a inamovi ilidade dos médicos, o quais , conforme se declara, são 
especialistas de clínica geral. Se os médicos do Corpo de Saúde Mi-
litar não forem obrigados a se afastar de Belo-Horizonte, quem irá, 
em caso de nece ·sidade, para o "ft·ont"? 

O SR. JULIO SOARES:- 0 objetivo des ·a disposição é estabelecer 
uma situação de garantia para os chefes de especialidade, que não po-
dem, em grande prejuizo do serviço, ser transferidos de sua clínica hos-
pitalar organizada, para qualquer outra secção do Serviço de Saúde. 
São cargos puramente técnico·, e que também não devem ser ocupados 
por qualquer profi ional tran ferido de outro corpo. Não se improvisa 
um especialista. 

A inamovibilidade só se reíere a êsse caso. Não há, portanto, dis-
positivo que procure isentar os médicos de cumprirem seus deveres mi -
litares , prestando seu concurso no "front" , em caso de necessidade. 

Convocação de sessão extraordinária 
O S1•. Milton Campos: -A hora está terminada. Convoco 

pois, uma sessão extraordinária para amanhã, ás 15 horas, com o fim 
especial de se prossegui r na discussão da proposta do orçamento . 

Está encerrada a sessão. 

9." Sessão extraordinária, aos 29 de abril de 1934 

PRESIDENTE: -Sr. Milton Carhpos . 
SECERT A'RJO: - Sr. Socrates Alvim. 

SUMA'UIO - Ata - Expediente - Visita do dr. Julio de Carvalho - Segun-
da parte - Orçamento do Estado - Secretaria do Interior (Despesa) 
- Continuação da discussão e suges toes - Secretaria da Agricultu -
ra (Despesa) - Discussf1 0 e sugestoes - Educaçao (Despesa) - Dis-
cussao e sugestOes - Saúd e Pública (Desr; esa) - Discussao e suges-
toes -- As representaçOes recebidas - A nomeaçao de comissões 
destiniJ das a elaboração dos orçamentos, ao serviço civil e a compras 
pa ra o E tado - Orde.n do dia . 

As 15 horas, acham-se presentes os srs. Milton Campos, Socrates 
Alvim, Julio Soares, Sebastião Lima, Anibal Gontijo, Abilio Machado e 
W erna Magalhães , fal tando, por motivo justificado, o sr. Oliveira An-
drade 

Abre-se a sessão . 

Ata 
E' lid~ e aprovada , sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
Sôbre a mesa nenhum expediente se encontra 

\ 
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VIsita do dr. Julio de Carvalho 
O Sr. ~lton Campos:- comunica que o dr. Julio Ferreira 

de Carvalho veiu pessoalmente trazer ao Conselho seus agradecimen-
tos pelo voto de pezar consignado em ata por motivo do falecimento 
de sua exma. senhora. 

O Conselho fi ca inteirado . 

Segunda parte da ordem do dia 
Orçamento do Estado 

DESPESA 

Secretaria do Interio:· 

(PEÇA N. 331 A) 

(Continuação) 
O Sr. Milton Campos :- Vamos prosseguir na discussão do 

orçamento. E!'tavamos examinando o orçamen!o da despesa da Secre-
taria do Interior e a nossa tarefa já se achava quasi terminada. 

Êsse orçamento vem acompanhado de três decretos: o primeiro 
consigna a verba de 300:000$000 como contribuição anual do Estado 
para a Caixa Beneficente &a Fôrça P ública, assunto ôbre o qual já 
deliberamos. O segundo dá nova orgailização ao serviço da Secretaria 
do Interior e aprova o quadro do pessoal administrativo da mesma 
Secretaria. Com a dotação do critério de não se aumentar vencimentos, 
ou não se fazer reajustamentos no momento, conservando-se apenas, 
como gratificações, os aumentos que vêm como vencimento , tam bém 
é êsse um assu;üo liquidado. Por último, temos o decreto que reor-
ganiza o Serviço de Saúde da Fôrça Pública. O crité rio é o mesmo : 
deverá haver graduações em lugar de promoções. Não haverá aumento 
de vencimentos, salvo conseguindo-se que as pequenas despesas a se-
rem aumentadas, saiam do proprio orçamento, com a compressão de 
outras, e sempre precàriamente, como gratificações pelos serviços que 
estão presta11do os funcionários novos que acaso sejam necessá rios. 

O SR. ABILIO MACHADO : - Até que haja o reajustru'Tlento 
geral. 

O SR. MILTON CAMPOS- Se as funções forem imprescindíveis, 
serão atribuídas consignações orçamentárias; o Govêrno consignará no 
orçamento o necessário. Aliás, com a sugestão que ontem fizemos , 
reiterando sugestão anterior do Conselho sôbre o recolhimento ao Te~ 
souro do Estado das contribuições de multas e emolumentos pagos á 
Inspetoria de Veículos, verba que não figurou no orçamento dêste ano; 
só com isso terá o Govêrno oportunidade de custear vários serviços. 
porque, pelas informações que tenho , essa renda atinge a mais de ... 
100:000$000 por ano. 
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O SR: SOCRATES ALVIM- Essa renda não está sendo consu-
mida? 

O SR. MILTON CAMPOS:- Não orçamentàriamente. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Com certeza está sendo consumida em 

algum serviço público necessário. Não vejo outra explicação. 
O SR. MILTON CAMPOS- Se está sendo consumida, não é orça-

mentáriamente , porque não figura no orçamento. 
A situação do Conselho não é cômoda, porque o critério da ne-

cessidade de qualquer serviço não é do Conselho e sim dQ Govêrno. 
O que se deve exigir do Govêrno é que tenha o critério e o senso da 
economia. 

Para esclarecimento do Conselho foi levantado um quadro minucio-
so em que, item por item, dotação por dotação, se verificam as verbas 
alteradas em relação ao orçamento passado, não só aquelas em que 
houve aumento, como as que foram diminuídas. 

A observação geral do orçamento da Secretaria do Interior é feita 
no rt:latório do sr. Conselheiro Abilio Machado, que diz: 

«O total do orc-amento da despesa da Secretaria do In-
terior é de 46.323:335$220, com um aumento, portanto de ... . 
4.059:394$540 sôbre o publicado em 1933, que era apenas ... . 
42.263:940$680». 

Mas o Secretário explica que além da despesa orçada o ano passa-
do, houve outras despesas que se fizeram, de modo que, em relação à 
despesa orçada acrescida da despesa extraordinária, o orçamento dêste 
ano tem uma diminuição de cêrca de dez mil contos. O que parece é 
que não se pretende abrir crédito~ especiais e acredito que foi c_om 
êsse intuito que se aumentou sensivelmente a verba de «EventuaiS •, 
verba que, em princípio, não deve ser concedida com grande facilidade, 
mas que, no caso, a meu ver, se justifica. Essa verba era de 120:000$000 
e pa:s:sou a 380:000$000. Acredito, porém, que o fim dêsse aumento con-
siderável seja evitar os créditos extraordinários, porque, de fato, o Esta-
do a todo o momento é obrigado a despesas com que não conta: hos~ 
pedagem de homens ilustres, etc., e por essa verba poderá fazer tais 
despesas. 

Continua a discussão do orçamento do Interior. Se nenhum dos 
srs. conselheiros quer pedir a palavra (pausa), dou por encerrada a dis-
cussão, com a aprovação das sugestões que constam das notas taqui-
gráficas e que consignarei no parecer final . 

Orçamento do Estado 
DESPESA 

Secretaria da Agricultura 

(PEÇA N. 331·C) 

O Sr. Milton Vampos-Vamos passar ao orçamento da Secre· 
taria da Agricultura que foi relatado pelos Conselheiros Socrates Alvim 
e Annibal Gontijo. 
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O trabalho que suas excias. apresentaram é o seguinte (lê) : 

Relatório apresen tado p elos s1·s. Socrates Alvim e Annibal Gontijo, 
respectivamente, 1.0 e 2. 0 revisores e relatores parciais da des-
pesa da Secretaria da Agricultura. 

A proposta orçamentária da Secretaria da Agricultura para o cor-
rente exercício apresenta despesa total de 20.062:226 000, com um au-
mento sôbre o orçamento anterior de mais ou menos 5 mil conto , visto 
que a verba orçamentária ordinária de 1933 era de 15.245:802 000. 

:E:sse aumento é apenas aparente, visto como foram gastos em ver-
dade, naquele ano, um pouco mais de 35 mil contos, inclusive ... . ... . 
20.828:906$635 de créditos extraordinários aberto para corrigirem as 
deficiências orçamentárias relativas ao exercício de 1933. 

Acresce ainda que passaram agora das Secretarias do Interior e da 
Educação para a da Agricultura serviços cujo custeio monta a .. . .. .. ... . . 
2.373:411$000. 

O quadro seguinte, organizado com elementos constantes do or-
çamento, mostra o acêrto dessa alegação. -

Rubricas Orçamentos Diferenças 
193t 1933 Para mais Par.t uteno• 

Verba 1-D. Geral . ...... 3.674:254$ 3.146:950 527:304$ 
Verba 11-Dep. Agr. P ... 3.561:470$ 1.858:620$ 1.702:850 
Verba ill-D. T. I. C .... 951:920$ 453:390$ 498:530$ 
Verba IV-Dep. Viaçao ... 5.870:038$ 6.591:848$ 721 :810 
Verba V-Dep. O. Pub ... 3.827:160$ 1.185:454$ 2.641:706$ 
Verba VI-Dep. Esta tis .. 224:600$ 109:000$ 115:600$ 
Verba VII-Dep. Geri. G. 804:524$ 752:220$ 52:304 
Verba VIII-E. Viçosa ... 1.148:260$ 1.148:260$ 
Verba IX-Adidos .. . .... 30:000$ 

20.062:226$ 15.245:742$ 5.538:294$ 751:810$ 
A deduzir 

Soma dos aumentos . .. .. . .. •. •• •.......... .. ... . .. . 
Idem, das reduçoes .... ... .... . ...... . ........... . . 

Aumento visivel .. ...... .... ... ........... . . · .. . . . . . . 
Serviços vindos da Secretaria c o Interior e Educa-

çao . .. . . . ....•.. . ...... ... . . . ...... .. .. . . . ...... 

Aumento liquido visivel . . . ... . . .. ... . . .. . ... .. ... . . 
Resumo final 

Em 1933: 
Orçamento ordinário . . .... .. . . . . . .. .. .......... .... . 
Creditas extraordinarios . . . ... ... . . ... ... • •• .• . . . •. .. 

5.538:294$000 
751 :8 l0$0JO 

4. 786:484$000 

2.373:411$000 

2.413:073$000 

15.245:742$000 
20.828:906$635 

Despendido realmente .. , • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 36.074:648$635 
Em 1934: 

Orçamento · ~ rdinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.062:226$000 
Diferença para menos entre a proposta de orçamento _ 

de 1934 e o total despendido em 1933.... . . . . . . 16.012:422$635 
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Pela proposta e vê que foram criados al~uns cargos novos, co~o 
os de inspetor de Ensino Técnico de Agricultura, um chefe de secçao , 
um engenheiro de Mineração, um arquiteto, etc., tendo havido peque-
nas altera<;ões, ora pam mais, ora para menos, nos vencimentos de 
funcionários. 

A criação dês~~ s novo cmgos obedece a necessidades imperiosas 
do ser iço público, não só em virtude de terem passado para a Agri-
cultura serviços de vulto, , indos de outros Departamentos Administra-
tivos , como por exigências anteriores da Administração. 

Na exposição do Sr. Secretário, vinda com o orçamento, ha men-
ção ao fato de ter o Gov: rno pago em 1933, pela elaboração do pro-
jeto e planta de 2 foruns, a quantia de 37 conto , donde se vê a van-
tagem que houve na criação do cargo novo de Engenheiro Arquiteto , 
com os vencimentos anuais de 18 contos de réis. 

Houve na Secretaria da Agricultura um comêço de reajustamento, 
no sentido da uniformização de vencimentos, de acôrdo com as atri-
buíções e categorias dos respectivos cargos. Isso se verificou, por exem-
plo, em relação a Diretores, Professores e outros funcionários dos di-
versos estabelecimentos de ensino agrícola elementar. 

Houve também aumento de pessoal do Gabinete do Secretário, 
com a criação de um Secretário Particular, com vencimeP..los de 12 contos 
de réis anuais. Não me parece excessivo êsse pequeno aumento de 
despesa, tanto mais quanto em outras Secretarias de Estado e, istem 
igualmente dois auxiliares de Gabinete. Isso acontece :1a Secretaria do 
Interior, que dispõe de chefe dé Gabinete e Oficial de Gabinete, e na , 
Secretaria da Educação, onde há chefe de Gabinete e Auxiliar Técnico, 
percebendo êstes 18 contos anuais cada um, enquanto o Chefe de Ga-
binete e o Secretário Particular da Agricultura percebem, os dois , ape-
nas 30 contos de réis. 

Com o desenvolvimento que vão tendo os serviços subordinados 
à Secretaria da Agricultura, desenvolvimento que deve e precisa 
ser constante e cada vez mais intenso, não pode o titular dêsse Depar-
tamento da admini tração pública dispensar um corpo de auxiliares 
capaz de prestar-lhe, com prontidão e eficiência, o necessário con-
curso. 

Não é demais insistirmos em que, nas horas de crise como as que 
estámo~ vivendo, cabe à Secretaria da Agricultura, como órgão de fo-
mento das atividades econômicas, uma missão especial que faz com que 
êsse d": partamento da administração pública exija dotações tanto maio-
res quanto mais notável seja o colapso financeiro do Estado. 

Se as fôrça · produtoras de Minas n~o tivessem sofrido a formidá-
vel depressão ocorrida em 1929, sua vitalida_d_e teria _suport_ado e ven-
cido a carg , ho~e excessiva, das responsabilidades fmanceuas do Es-
tado . 

Não é cossivel, assim, que se oriente a atuação da Secretaria da 
Agricultura ·no sentido de cortes nas verbas essenciais ao fomento da 
produção. Quanto piores forem as condiçõet_ financeiras do Estado, 
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tanto maior deverá ser a atividade fomentadora des a Secretaria do 
Estado. 

A proposta de orçamento que nos manda o Sr. Secretário da 
Agricultura revela grande sinceridade da parte do ilustre titular dessa 
Secretaria, que nada procura ocultar aos olhos do Conselho, confes-
sando lealmente os aumentos de verbas que julga necessários. 

S:_ S., 28 de a?rH de 1934, Socrates AI im. ·· Annibal Gontijo•. 
Sao estas as mformações dos relatores parciais. Efetivamente, o 

Secretário fez preceder a proposta de orçamento de sua pasta de pé!-
lavras muito oportunas e bem lançadas, em que argumenta: 

• A' A~ricul~~a compete incentivar a produção, e agora, ju tn-
mente, que e ocastao de depressão econômica, maior deverá ser o seu 
esfôrço e mais_ eficazes as medidas que precisa p~r em prática, afim 
de dar expansao e desen rolvimento á economia mineira". 

E depois de ter alinhado as suas cifras, o Secretário deu uma expli-
cação sôbre as várias diferenças que podem ser notadas. 

Eu trouxe algumas notas também sôbre ,>sse orQamento. Vamos 
discutí-las . 

Há nele, como se viu pela exposição do sr. conselheiro socrates 
Alvim, a criação de alguns cargos que de algum modo contra riam o 
n~sso _critério. Entretanto, são cargos cuja existência, às vezes, tem ex-
phc~ça_o: por exemplo, o cargo de Inspetor de Ensino Agrícola e 
Pr~fisswnal . Pass~ram p~ra a Secretaria da Agricultura seis estabe-
leCimentos de ensmo agncola, que eram sobordinad o à Secretaria do 
Interior. 

Já existiam três subordinados à Secretaria da Agricultura, de 
modo que ficaram sendo nove os estabelecimedtos dessa nature-
za! e, d_e~lara o ~ecretário , . é necessário a inspecção para que êles 
seJam eficientes, pois tem haV1do mesmo em alguns, irregularidades mui-
to graves". 

O SR . A "3ILIO MACHADO- O que se verificou no estabelecimento 
existente em Uberaba justifica a criação dêsse cargo. 

O SR. MILTON CAMPOS:-0 que houve em Uberaba foi alar-
mante, _de mod_o que o Se_cr~tário propôs a criação do cargo de lnspetor 
de Ensmo Agncola e ProfissiOnal. Acredito que seria mais de acôrdo com 
o critério do Conselho que não se criasse propriamente êsse cargo, ma 
que se dotasse o orçamento de verba para se grati&car um dos dire-
tores de qualquer dos estabelecimentos para fazer, em comissão a ins-
peçã~ .. Isso não seria variar apenas de f9rma, pois, dêsse modo, ~ós não 
mclumamos no quadro do funcionalismo do Estado neste momento 
mais u~ cargo. Mais tarde, então, se faria a reorga'nização. ' 

Assun, proponho que, em lugar de se criar êsse cargo, se dote 
ape~as o orçamento d~ verba para que sejam exercidas as funções res-
pectivas por um dos diretores dos estabelecimentos, em comissão. 

Os srs. conselheiros estão de acôrdo ? 
(Sinais gerais de assentimento). 

~ Prop?e-se també~ a criaçã? de um lugar de chefe de secção para 
esse sel'Vlço, o que nao parece JUSto, porque taJ erviço passou da Se-

- cretaria do Interior para a da Agricultura, para a qual deveria passar 
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também a secção correspondente, ou tantos funcionários quan~o.s bas-
tassem para fazer o serviço. Mas, como é um . cargo bu.rocrat_Jco, a 
secção que cuidava disso na Secretaria do Intenor podera contmuar a 
fazê-lo na Secretaria da Aarícultura, de modo que nao me parece ra-

o -zoavel a criação do lugar de chefe de secçao. . 
O 'SR. SOCRATES ALVIM:-Acontece, porem, que a Secretaria do 

Interior necessita dêsse chefe de secção. Êle já tinha e continua tendo 
outras atribuições. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Outros encargos. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Perfeitamente. De modo que é conve-

n!ente e necessária sua permanência na Secretaria do Interior. . 
O SR. MILTON CAMPOS:-Observo o seguinte a vossa excelencia, 

com a devida venia: não houve aumento de serviço; apenas se trans: 
portou de uma para outra Secretaria o mesmo serviço, de modo que e 
natural que não se determine o aumento _de pessoal. ~om boa vontade 
e póde resolver a situação, de tal maneira que se di spense essa des-

pesa que o Estado vai ter a mais. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Acho que não é possível, porque o 

funcionário tinha outras atribuições essenciais, imprescindíveis na Secre-
taria do Interior, sendo, por isso, necessário que êle alí _permaneça .. 

O SR. SEBASTIAO LIMA:-Ha também na Secretaria do Intenor 
uma secção que foi suprimida-a dos Negócios Municipais. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Não foi propriamente suprimida: a ~ec
ção se transformou, desaparecendo alguns carg~s. apenas .. ~· ~ Q~mta 
Secção, que se transformou, pois além dos Negoc10s Mumcipais, tinha 
ela a seu cargo outros serviços indispensáveis. . . . 

O SR. MILTON CAMPOS-A justificação do Secretáno e a segumte: 
«Criação de um lugar de chefe de secção, de acôrd_o com a nc;>ta 

anterior, visto não ter a secção propria da Secretana d? Intenor 
acompanhado os respectivos sen,iços, que foram transfendos para 
esta Secretaria • . 
Eu acharia melhor que os funcionários tambéJ? fossem transfe-

ridos. Seria, pelo menos, mais lógico. Submeto, pms, ao Conselho, a 
minha sugestão. . 

O SR. SOCRATES ALVIM:-A Secretaria do Interior precisa dêsse 
chefe de secção. Seria mais razoavel que o Se.cretário da A~ricul_tura, a 
não criar o cargo, ficasse autorizado a contratar o_u!t"o func10narw para 
fazer os serviço da nova Secção, realmente necessana. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-0 orçamento não consigna verba para 
êss( cargo ? 

O SR. MILTON CAMPOS:-Cons!gna, mas eu estava esti~ulan_do o 
Govêrno a fazer essa economia, porque entendo que o ~ncwnahsr;no 
incumbido de tal serviço podia ser transferido da Secretana do InteriOr 
para a da Agricultura. _ 

O SR. ABILIO MACHAD0:-0 Conselho poderá fazer uma sugestao 
ao Govêrno nesse sentido. 
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O SR. MILTON CAMPOS:-0 Conselho pode, como apartêia o Sr. 
Abilio Machado, fazer ao Govêrno uma sugestão, para que não aumen-
te essa despesa, trazendo da Secretaria do Interior para a da Agricultu-
ra o pessoal que lá trabalhava no referido serviço. 

O SR. WERNA MAGALHÃES :-O Sr. conselheiro Socrates Alvim 
declara que os serviços dêsse Pessoal são necessários na Secretarb do 
Interior. · 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Poder-se-á fazer a sugestão. : _ for 
possível, ela será atendida pelo Sr. Secretário do Interior. M:::; pelo 
seguro, devemos dotar a Agricultura com os recursos precisos. 

O SR. MILTON CAMPOS : - Devemos sugerir. Se eles n .-o pode-
rem, façam o que lhes for possível. 

O SR. SOCRA TES AL VIM: - lVIantendo-se a verba. 
O SR. MILTON CAMPOS: -As verbas se mánterão desde que ·não 

seja aceita a nossa sugestão. Nós sugerimos e as notas taquigráficas 
esclarecem o nosso ponto de vista. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO : - O assunto já foi devidamente estu-
dado pelo Govêrno, de modo que não considero neces!'ária a suges-
gestão. 

O SR. MILTON CAMPOS: - A's vezes, a demonstração queJo Go-
vêrno faz não é satisfatória, de modo que. nêste caso, apresentamo 
também as nossas sugestões ou restrições. 

Há também a criação de um lugar de secretário particular do titular 
da pasta da Agricultura. Eu observo que nenhum Secretário de Esta-
do tem, no quadro do funcionalismo, o lugar de secretário particular. 
Todos êles têm um secrtá rio particular, mas êste é funcionário remune-
rado pela verba de gratificações destinadas ao pessoal do gabinete. A-
credito, pois, que não há necessidade de se criar êsse cargo só para o 
Secretário da Agricultura. 

O SR. JULIO SOARES :Na Secretaria do Interior não exi te êste 
cargo? 

O SR. MILTON CAMPOS:- O funcionário que exerce êsse cargo 
na Secretaria do Interior é um funcionário do Estado e recebe gratifica-
ção que é paga pela verba «gratificação ao pessoal do gabinete • , de 
modo que eu achava melhor continuarmos nesse regime, porque a ser 
aprovada a medida, haveria uma desigualdade ; haveria a inserção, no 
quadro no funcionalismo, dêsse novo cargo : secretário particular do Se-
cretário da Agricultura. 

O SR. ABILIO MACHADO : -No quadro do funcionalismo, somente 
há o cargo de secretário particular para o Interventor. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Lembro que a verba destinada para 
a gratificação do pessoal do gabinete da Secretaria da Agricultura é mui-
to inferior á mesma verba em qualquer das outras Secretarias de Es-
tado. 

O SR. MILTON CAMPOS :-Podemos sugerir, então, que as outras 
fiquem no limite da verba da Secretaria da Agricultura. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Eu lembraria que a verba destinada 
ao secretário particular do Secretário da Agricultura fosse incluída na 
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verba para gratificação ao pessoal do respectivo gabinete, a qual ser~a 
aumentada de 20:000$000 para 32:000$000, porque parec~ que o Secreta~ 
rio particular ganhará 12:000$000. .Na s:creteria das FI~anças a ver~a 
para gratificação ao pessoal de gabmete e de 35 contos , na Secretana 
da Educação é de 36 contos; na do [nterior é de 40. contos, d~ modo 
que elevando-se a verba correspondente da Secretana dél: Ag~1cultur~, 
ela ainda ficará menor que as das outras Secretarias.. Alem d1sso, nos 
já aprovamos o orçamento das Finanças. não podenamos agora redu-
zir suas verbas. 

O SR . JULIO SOARES: -E depois, o critério do Conselho é o de 
não dispensar pessoaL 

(Apoiados). 
O SR. MILTON CAMPOS-De modo que o Conselho opina. ~o 

sentido de se incluir a verba destinada ao pagamento d'?. Se9retar10 
particular do Secretário da Agricultura . na verba de _gratJficaço:s ao 
oessoal do aabinete da mesma Secretana, não se cnando, porem, o . "" 
carg~s aumentos de verba do orçamento da Agricultura não são con~ 
sideráveis. Por exemplo: a verba de eventuais,_ que era de 25 contos, 
foi elevada a 50 contos. Aí, há até intuito mmto _lou_vavel, porqu~ ~;, 
farão por essa verba as despesas com os automove1s, dos quais J<t 
foram diminuídos e te . 

o SR . SOCRATES ALVIM-Dez, aliás , conf?rme edit~l para venda 
em hasta pública, ontem publicado pela Secretana da ~w~c~ltura . · o SR. MILTON CAMPOS-A exposição do Secretarto mforma que 
houve uma redução de sete carros. 

0 SR. SOCRATES ALVIM-Com certeza descobriram mais três 
depois e :.;<- a expo ição . _ 

o SR. MILTON CAl\1POS>-Na exposição se declar~ que sao ne 
cessários três carros, sendo, um para o Secretário, e d01s para o s~
vi ço da Secretaria, em g~ral. De modo que êsse aumento da ver a 
•eventuais ., foi até vantajoso. . 

o SR. ABILIO MACHADO-Determina até uma economia, no com-
puto geral. · . b 

o SR. MILTON CAMPOS-O Secretáno c?nsagrou tam em uma 
verba paá~ os pequenos funcionários que r~ceb1~m por verbas diferen -
tes, irreguiarmente. Foi regularizada essa s1tuaçao. . 

Ainda se faz a criação do lugar de Tesoureiro com os venc1m~n~ 
tos de 12 contos. Parece que a experiência tem demonstrado, e a 
informação do Secretário, que a dispersão dos pagamentos e a falta 
de co~trôle dêsses serviços são prejudiciais_ aos interêsses do Tesouro, 
de modo que é criado o lugar de Tesoureiro. _ 

o SR. SOCRATES AL VIM-Na portaria, em to_das as secçoes, ha-
via sempre alguem encarregado do serviço de recebimentos e pagamen-

tos. o Secretário agora acha preferível criar o lugar de Tes?ureiro, 
para 0 qual se exige até fiança. Ficarão melhor acautelados os mterês~ 
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ses gerais, sendo de notar que o cargo é indispensável, tanto mais 
agora que votámos a criação da Caixa Rodoviária. 

O SR MILTON CAMPOS-E' verdade. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Há um dispositivo na organização da • 

Caixa Rodoviária, segundo o qual a Secretaria da Agricultura póde fa-
zer operações de crédito por adiantamento, até de 70° f 

0 
da verba to-

tal, de modo que êsse Tesoureiro poderá ter em suas mãos, em f~ado 
momento, milhares de contos de réis. E' um cargo imprescindin L 

O SR. MILTON CAMPOS-De modo que o Conselho nã !:, :mpu-
gna a cria«;ão dêsse "argo. 

ExistEm ainda outros aumentos . Por exe mplo: a verLn «mate-
rial ", da Fazenda da Gameleira, é.e 76:076...-000 passou para 100:000$000. 
A justificação é que o Secretário preten àe. dar maior desenvolvimento 
à secção zootécnica e parece que essa secção zootécnica , vendendo 
reprodutores aos fazendeiros, é até remuneradora, de sorte que o au-
mento vai revert~r em maior beneficio para o Estad o. 

Há também a verba de 200:000$000, para início do Instituto Bio-
lógico. Parece que é uma grande ini ciativa que o Govêrno vai to-
mar. 

O SR. SOCRATES ALVIM-G ande, indispensável e urgente. Nos 
adiantados Estados pecuaristas e}...i stern estabelecimentos dessa nature-
za. O Instituto Bioló&ico se destina, não só à imunização de animais 
importados, como ao preparo de vacinas e sôro , de produtos biológi-
cos veterinários ':! ninda tem por objetivo o estudo de moléstias das 
plantas, etc. De modo que é uma medida indispensável e destinada 
á grande projeção no desenvolvimento agrícola e pecuário de Minas. 
Entretanto, podia fer diminuída a verba respeciiva, porque daqui ao 
fim do ano não haverá talvez oportunidade de se gastar toda a verba 
de 200 contos. Estamos quó ·i ~em um semestre vencido, e o prédio 
já existe, porque há um começo ele entendimento entre o Govêrno do 
Estado e o da União para ser aproveitado um próprio existente na 
Capital, de maneira que a maior parte da verba será des tinada a 
adaptações e aquis!ção de material, aparelhamento geral, etc. 

Acho, portanto, que ela pode ser reduzida à metade no corrente 
exercício, se isso for julgado indispensável para a redução do "deficit'' 
orçamentário. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Então, o Conselho segere a redução 
dessa verba. 

Há um aumento também sensível com o pessoal técnico contrata-
do do Departamento de Viação. A verba era, o ano passado, de· .... 
41:568$000 e passa a ser de 95:568$000. Na verdade, explica o Secre-
tário, não houve aumento de despesa, porque êsses engenheiros já 
existiam na Secretaria e recebiam por outras verbas. 

A princípio êle pensou em dispensá-los, porém, mais tarde julgou 
que seria meihor aproveitá~los noutros serviços. Aliás, o Secretário tem 
combinado com as Prefeituras que precisam de serviços de engenharia 
o aproveitamento, nos serviços mnnicipais, dêsses engenheiros, com 
alívio do Estado. 
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P.á duas verbas grandes que se t~anspusera!ll para a Secreta!ia da 
Agricultura, em virtude da transferência de serVIço:; da Secretan_a da 
Educação e da Secretaria do Interior: a de construçao e reconstruç_ao de 
grupos escolares, 1.500:000$000; e a de construção e conse~~.lÇao ~e 
foruns e cadeias, também de 1.500:000$000. Essas. verbas, ah:=t~· estao 
quasi que completamente comprometidas com serviços necessanos. 

O SR. SOCRATES ALVIM: -Existe mesmo na proposta orçamen-
iáría uma relação dêsses serviços. . 

O SR. MILTON CAMPOS:- São apenas serVIços de reparos; não 
e trata de construções novas. . 

UM SR. CONSELHEIRO - A dotação dessa verba na Secretana da 
Educa ,ão era a mesma? 

O SR. WERNA MAGALHÃES - Era maior: era de 3.000:000$000, 
na Secretaria da Educação, passando agora a 1.500:000$000. 

O SR. MILTON CAMPOS: -Relativamente a importância de s~r
viços a cargo da Secretaria da Agricultura, nã~ hove aumento mmto 
grru1de, mesmo com relação ao orçamento prev1sto no ano passado: 

0 SR. SOCRA TES AL VIM: - Há ainda uma outra ver?a pass.IVel 
de sofrer alguma redução. se assim o .entender o Conselho; e a destina-
da á conclusão da Penitênciária de Jmz Fóra. Essa verba e de 20!l con-
tos, mas, como já estamos em meio do exercício, provav~_lm~nte nao será 
gasta em sua totalidade. Podemos f~zer o. mesl?o que Ja ~zemos. com 
relação a verba destinada ao serviço biOlogico, que fOJ reduz1da à 
metade. 

O SR MILTON CAMPOS:- Estou de acôrdo. 
O SR·. ABILIO MACHADO:- As obras da Penitenciária de Juiz de 

Fóra estão muito adiantadas? ' 
O SR. SOCRA TES AL VIM: - Estão bem adiantada~ .. 
o SR. ABILIO MACHADO: - Si a verba fôsse s~hc1ente para a 

c::onclusão da Penitenciária, seria preferível concedê-la m~egral. 
O SR. SOCRA TES AL VIM: Acredito que, pelo fat? de Já estarmos em 

meio do ano, não haverá tempo de ser a verb~ aplrcada em su~ tota-
lidade, porquanto êsses serviços se fazem quas1 sempre por meiO de 
contratos, dependentes de orçamentos, projet?s, propostas, et~., e o pa-
aamento total somente se fará para o ano, fmda a construça_?. A Pe-
~itenciária de Juiz de Fóra, é um estabelecimento de gr~de Importân-
cia, por isso que terá organização indust;ial, .estando destmada a gran-
de e benefica projeção social. Juiz de Fora e, como sabemos, um cen-
tro industrial importantíssimo. . 

O SR. MILTON CAMPOS:- De modo que v. excm. propõe que o 
Conselho reduza metade dessa verba? 

O SR. SOCRA TES AL VIM: - Proponho que o Conselho seja ouvi-
do a respeito. A 

O SR MILTON CAMPOS:- O Conselho está de acordo? 
O SR: WERNA MAGALHÃES:-Acho que seria melhor nãp se cor-

t r Os serviços não devem ser interrompidos. 
a· O SR. MILTON CAMPOS:-E o sr. conselheiro Julio Soares? 

o SR. JULIO SOARES:-Acho que se deve manter. o SR. SOCRATES ALVIM:-Já reduzímos de metade a ver?a des-
tinada ao Instituto Biologico e os motivos que nos levaram a assim pro-
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ceder são os mesmos que poderiam ser invocados para que também 
reduzíssemos á metade a verba consignada para conclusão da Peniten -
ciária de Juiz de Fóra. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-E quanto à verba para construção e 
conservação de foruns e cadeias? 

O SR. SOCRATES ALVIM: - -A verba para construção e conserva-
ção de foruns e cadeias, e a que é destinada à construção e conserva-
ção de edifícios escolares, são, da mesma natureza, quasi co- irmãs, cada 
uma das quais dotada com 1.500 contos. 

O SR. M TNIBAL GONTIJO:-Há foruns e cadeias, assim como edi-
fícios escolares aí pelo interior do Estado, que neces itam de urgêntes 
reparos, afim de não se transformarem em verdadeira minas. Não seria 
mesmo descabido que essas verbas fossem mais bem dotadas. 

O SR. SOCRATES ALVIM: -Não se justifica que façamos econOmia 
em uma das rubricas da proposta, sem que sofram identica modificação 
outra rubricas da mesma natureza. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Es as verbas já [ôram dotadas com 
muita parcimonia. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Acompanha a proposta orçamentária a 
r.elação dos serviços jà pedidos, orçados e autorisados, os quais mon-
tam, parece, a 1.200 e tantos contos. E ainda não estão incluídos ne sa 
relação os serviços que serão pedidos daqui para o fim do ano, que 
não serã o poucos. Essas duas verbas são necessarias . Ma , se tivermos 
de fazer cortes, será nelas, porquanto, pelo seu vulto, ela podem u-
portar alguma redução no presente exercício, já em meío. Poderemo 
reduzir em cada uma 50 conto de réis. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Nêsse ca o, melhor eria o Conselho 
sugerir ao Govêrno que essas verbas ó comportassem concertos e re-
parações e não construções. 

O SR. SOCRATES AL VIM:-Pode ser que, excepcionalmente, e to r-
ne necessária uma ou outra construção de grande urg ' ncia. 

O SR. MtLTON CAMPO :-Não há necessidade. 
O SR. ABILIO MACHADO:-Necessidade hà; o que não hà é di-

nheiro. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Evidentemente, cada município deseja-

ria uma escola, des jaria uma cadeia. Deveriamo , pois fazer uma su-
gestão no sentido de que e sa verba só se destinassem a reparaçõe -
de edifícios e não a construçõe , porque es as poderão ser adiadas. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Poderemos, então, aprova-las tais como 
se acham, adotada, porém, a sugestão que acaba de fazer o nosso pre-
sidente, de que elas sómente sejam apli cadas em concertos e reparn-
ções e não propriamente em construções. Sôbretu o, as grandes cons-
truções ficariam adiadas -

O SR. MILTON CAMPOS:-Assim está muito bem. 
O S R. SOCRATES ALVIM:- Não sei, porém, se á vi ta dessa deli-

beração deveremos manter a sugestão já feita, de e reduzir à metade 
a verba destinada ao Instituto Biologico. Precisamos nilo perder de vis-
t~ que Minas é um dos maiores Estado pa toris do Bra il e que o Ins-

14 
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tituto Biologico virá prestar os mais assinalados e urgentes serviços ao 
desenvoivimento de nossa pecuária. Poderíamos, assim, suprimir a nossa 
sugestão anterior, quanto a êste estabelecimento, substituindo-a por ou-
tra no sentido do govêrno procurar aplicar apenas metade da verba con-
signada para o Biologico, sem que haja, pnrém, prejuízo para o serviço. 
A não se fazer assim, ficaria o Instituto Biologico em situação de evi-
dente desigualdade, o que não seria justo. Não faremos, pois, quanto a 
essas verbas, nenhum córte, mas apenas sugestões. 

- Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão, 
sendo aprovado o orçamento da despesa da Secretaria da Agricultura, 
com as sugestões proposta e adotadas pelo Conselho e constantes das 
notas taquigráficas. 

Orçamento do Estado 
DESPESA 

Edncação 

(PEÇA N. 331-D) 
O Sr. Milton Campos-Do relatório parcial incumbiu-se, a pro-

pósito das despesas da Educação , o conselheiro Werna Magalhães, que 
fez um trabalho minucioso e muito nítido sObre as verbas pedidas ou 
propostas. 

E' o seguinte o relatório apresentado por s. ex c . (lê): 

«Relatório apresentado pelo sr. Werna Magalhães, 1.0 

revisor e relator parcial da d :: spesa da Secreta-
ria da Educação 

O orçamento da despesa para 1934, segundo os quadros demonstra-
tivos, enviados pela Secretaria, se eleva a quantia de 3~.954:706$434. 

Comparado ao de 193 , no valor de 35.196:106$400, acusa uma 
diferença, a favor do de 1934, de 2.241:399$966. 

Examinada, porém, a despesa orçada em 1933, em seus detalhes, 
observa-se que certas verbas não teriam razão de ser no presente execí-
cio, em virtude de transferencias de dotações para outros departamen-
tos do Estado, como se verifica pela ar.álise do quadro abaixo: 

Vencimentos e diárias de funcionários transferidos para a Secreta-
ria da Agricultura: 3 engenheiros, 1 2.0 oficial, 2 desenhistas, 7 conduto-
res e 1 dactilóg:-afo, 113:817$000. 

Supressão da verba de serviços e construções e reconstruções de 
prédjos, que passou a ser considerada naquela mesma Secretaria, . . .. 
3.000:000$000. 

Ensino rural, que por efeito de lei passou a ser custeado pelos 
municípios (v·encimentos de 669 professare ), 1.188:480 000. 

Comparada esta soma de 4.302:297$000, ao orçamento de 1933, 
no valor de 35.196:106$400, resulta a diferença de 30.893:809$400, que, 
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em face da despesa em 1934, de 32.954:706$434, apresenta um acrés-
cimo de 2.060:897$034, que se pode considerar como excesso de ver-
bas em 1934, sôbre as suas correspondentes no exercício findo. 

As relações que se seguem, contém, a primeira A, todas as par-
celas que figuram a mais, em 1934, e a segunda B, todas as despe-
sas orçadas em 1933 e que foram suprimidas. A diferença entre as re-
lações, corresponde ao excesso de 1934 s~•bre o de 1933, já calc ~tlado, 
de 2.060:897$034 . 

R elação-A: 
"Revista do Ensino" , justificada como dotação indispensável para 

confecção e relação, de acôrdo com a legislação em vigor, . ..... . . 
50:000$000. 

Serviço Holerith, em cumprimento do convênio com o go êrno 
federal, 40:440$000. 

Adicionais da lei n. 425, 4:768$000. 
Gratificações regulamentares a diretore e preressorado . . ...... .. . 

30:000$000. 
Efetivações de professoras de trabalhos manuais, nos termos do 

dec. n. 10.362, 10:000$000. 
Gratificação a reitores, omitida em 1933, 3:000$000. 
Gratificação regulamentar a professare de e colas normais, .... 

4:800$000. 
Fiscalização federal do ensino, parcela omitida em 1933, . .... .. . 

12:000$000. 
Regência de aulas extra-numerárias em escolas normru , em face 

do regulamento, 15:000$000. 
Limpeza de prédios (aumento de ver a), 1:000$000. 
Vencimento de professor do Instituto de Música, omitido em 1933, 

2:400$000. 
Aulas extra-numerárias do In tituto de Musica, inclusive ás de can-

to coral, necessá ria em face da crrande matricula (eram pagas corn a 
renda ordinària, que passa a ser recolhida ao Tesouro), 30:000$000. 

Aos membros do Conselho Superior de Ensino, por ser insuficiente 
a dotação de 1933, 2:000$000. 

Verba para a Imprensa Oficial (para todo o serviço, inclusivé Saú-
de Pública), 350:000$000. 

Verba especial para o ensino normal e ensino ecundário, compen-
sada na receita geral, 1.009:000$000. 

Vencimentos que devem corresponder ao aumento do quadro de 
funcionários do ensino, ruretores de grupos, auxiliares, professores, es-
tagiarias, serventes, etc., 1.199:586$400. 

Esta soma de 2.763:994$400, é compensada, em parte, pelas despe-
sas suprimidas, da relação B, a saber: 

Material do gabinete de física, 20:000$000. 
Supressão da verba «Livros do Ensilw ~, 120:000$000 
Aluguel de prédio para serviço médico (suprimida}, 12:000$000. 
Lei 425, de adicionais, em virtude de aposentadorias, 5:220 000. 
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~ 
Regêtcia de aulas extra-numerárias em Ginasios (suprimida a verba) 

50:000$000. 
Redução da verba para alimentação do Ginasio de Barbacena 

80:000$000. . ' . . -
Gratificação de diretor que não exerce cargo de professor . . 1 :200$000. ' . . . .. . 
Praças esportivas (redução), 35:000$000. 
Verba suprimida para Internato do Ginasio Mineiro 124:977$366. 
Auxílio para aquisição de pianos, 45:000$000. ' 
Instalação de 5 cursos de en ino técnico, 40:540$000. 
Saldo das verbas no valor de 714:000$000, do orçamento de 1933, 

para «Cargos novos » e que não foi aplicada em 1934, 169:160$000. 
Soma, 703:097$366. 
A diferença entre as relações corresponde, como fôra previsto, ao 

excesso da despesa, no valôr de 2.060:897$034. 
S~b_re o q~adro de funcionários, não· houve alteração no pessoal da 

Secretana, a nao ser a transferência já citada. Não consta aumento de 
vencimentos. Quanto a funcionários nos estabelecimentos de ensino as 
alterações em número, salvo engano, são as seguintes: ' 

Gntpos de Belo-Horizonte: 
Aumento de um diretor, 73 professores , 38 professoras de trabalhos 

e 7 estagiárias. 
G1·upos elo inte'rio1·: 
Aumento de 14 diretore , 15 auxiliares, 52 professores, 42 profes-

soras de trabalhos, 167 e tf}.giárias, 8 porteiros e 10 serventes. 
Escolas isolctdas: 
Aumento de 2 professores, 7 estagiárias e 5 porteiros. 
Escolas notm·nas dist·ritais: 
Aumento de 7 e tagiária e supres ·ão de 21 professores. 
P essoal contratado: 
Aumento de 206 estagiarias, supressão de 27 professoras de traba-

lhos e 97 professores. 
Jardins de Infância: 
Aumento de 3 condutoras de alunos, 5 porteiros e 6 servente .. Su-

pressão de 2 professare . 
Jardins ela escola: 
Aumento de 1 porteiro e 17 serventes. 
Ensino técnico: 
Aumento de 1 professor, obrigação contratual. 
O aumento de cargos vem justificado por fôrça de diversos decretos 

7.970-A, 10.362 e outros; lei 1.036, de 25 de setembro de 1928. O nu-
mero de estagiárias e abertura de algumas escolas, estão justificadm• 
como indispensaveis, em face da matrícula de alunos. 
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Sala das Sessões, 28 de abril de 1934.- Werna Magalkãe_s. • 
Há alguns aumentos de cargos de estagiárias, professoras, etc., 

isso sempre com remissão ao decreto que determinou essa nova cria-
ção, porque parece regulamentar que, atingindo a um certo número a 
matrícula, sejam desdobradas as cacteiras. 

O Sr. Werna Magalhães que é o relator, tem quaisquer sugestões 
a fazer? , 

O SR. WERNA MAGALHÃES:- Tenho alguns esclarecimentos a 
prestar quanto ao relatório . 

Pelo relatório, ficou apurado que a de pe ' a com a in trução excede de 
2.060:897$034 a de 1933. Há, entretanto certa compensação que deve 
ser explicada. Com a nova orientação de ser recolhida ao Tesouro a 
receita de estabelecimentos de ensino, houve necessidade de se enqua-
drar no orçamento nova verba para complemento do custeio de es-
colas normais, Instituto de Música, etc., no valor de 1.039:000$000. 
Ainda há a considerar a verba de 350.000$000 para publicações na Im-
prensa Oficial, que também não era computada em orçamentos an-
teriores. 

Exluídas essas despesas que não podem pesar no orçamento, por-
quanto já vinham sendo feitas, resulta a mais, em 1934, considerados 
os elementos correspondentes de confecção orçamentát ia, a quantia de 
617:897$034 somente. 

E' incontestavel que a orientação a que ficou sujeito o orçamento é 
mais regular e mais precisa . Estão previstas todas as despesas nor-
mais e a arrecadação sob contrôle direto da Secretaria das Finanças. A 
diferença de 617:000 000 é admissivel em face do desenvolvimento que 
vai tendo o ensino, exigido pela freqüência de alunos, que, é natural, 
seja sempre crescente. O aumento de algumas verbas prende-se a re-
gulamentos e leis em vigor, como onsta das informações da Se-
cretaria. 

O orçamento está razoavel e em ordem e, a meu ver, só poderá 
sofrer depreciações nas verbas da «Revista do Ensino" e serviços Holle-
rith. A primeira, de 50:000$000, diz o Sr. Secretário ser uma dotação 
indispensável. Fígura pela primeira vez. Não chego a propôr a exclu-
são, mas, atento, o momento financeiro, ao menos que seja reduzida 
sensivelmente. A manutenção, a redução ou suspressão da segunda de-
pende do que for delib&rado com relação a conveniência da continuação 
do serviço Hollerith ou á sua modificação com aparelhos de propriedade 
da Secretaria, conforme sugestão anterior, adotada pelo Conselho quan-
to a identico serviço da Prefeitura. Com estas restrições, sou de pare-
cer que se aprove o orçamento da Educação e que se sugira ao Govêr-
no que, durante o período de desequilibrio financeiro, não se formem 
outros grupos escolares, sendo aproveitados os edifícios destinados a êsse 
fim, para instalação de escolas reunidas, cujo aparelho administrativo é 
menos dispendioso. 

(Muito bmn! Muito bem!) 
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Continua a discussão 

Sr. 1t iU:on Vampos:- Devo lembrar ao Conselho que, há 
tempos, ·nós, que ainda não conhecíamos ao certo a situação do Estado, 
aprovámos aqui a insta lação de alguns grupos escolares, e o fundamento 
de nosso parecer foi que êsses grupos novos iam fuucionar em edifícios 
já existente e que estavam desaproveitados. 

Se eu soubesse então das dificuldades do momento, não teria vota~ 
do assim: teria aconselhado o Govêrno a instalar escolas reunidas nês~ 
ses ~1esmos ~rédios . De modo que eu proporia que chamassemos a 
at~nç_ao do Governo para o nosso anterior parecer, opinando a favor da 
cnaçao de grupos. Seria melhor que êsse decreto não aparecesse. 

O SR. SOCRATES AL VI 1 :-Fariam os uma sugestão ao Govêrno 
nêsse sentido. 

. O SR. MILTON CA ,1POS: - Algum dos senhores conselheiros tem 
amda qualquer sugestão a propôr? 

O SR. JULIO SOARES - A propósito do Orçamento da Educação, 
recebí hoje uma apresentação do prefeito de A 'gua-Boa, município de 
Capelinha, pedindo ao Conselho transformar em mupo escolar as esco-
las reünidas ali existentes, consignando-se no orÇamento a verba de ... 
12:000$000 para reconstrução e adaptação do prédio escolar. 

A'gua-Boa é um distrito populoso, próspero e conta com um gran~ 
de número de crianças em idade escolar. (Lê a representação). 

O SR. MILTON CAMPOS - Acredito que seria melhor ficarmos 
dentro do nosso cri tério . A medida seria justa mas, por enquanto, as 
escolas reünidas vão _prestantlo os serviços possíveis. 
. O SR. ~EBASTIAO UMA- Convirá fazer referência no parecer 

final que opmamos aqui favoravelmente à criação de alguns grupos, 
mas que agora, conhecendo melhor a situação financeira do Estado, 
modificamos nosso ponto de vista? 

O SR. MILTON CAMPOS- Vale a pena fazer. Nós opinamos que 
fossem criados êsses grupos mas agora, melhor orientados, mudamos 
de parecEr. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA - Isto é, de fato, muito conveniente. 
-Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão 

s~ndo aprovado o orçamento da despesa da Educação, com as suges-
toes adotadas pelo Conselho no transcorrer dos debates. 

Orçamento do Estado 
Despesa 

Saúde Pública 

(PEÇA N. 331 ~ D) 

. O Sr. Milton Vampos- O conselheiro Julio Soares se incum~ 
b1u da terefa do exame do orçamento da Saúde Publica e fez um tra-
balho muito seguro, muito estudado, que eu pediria a .sua excelência 
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o obséquio de ler ao Conselho, para mais completo esclarecimento de 
todos. 

O sr. Julio S6ares -A propósito do assunto eu fiz o seguinte 

Relato'rio 
" Ao examinar o orçamento da Sa úde Pública para o cor-

rente exercício, verifiquei um aume ~to de 2.250:000$200 sôbre o 
do ano de 1 ~33 . 

Estão, entretanto, incluídas nes1'a in portância ve rbas novas 
es peciais, compensadas no orçamento da receita, tais como .... . 
350:$00$000 para publicações na Imprensa Oficial; 150:000S para 
as Caixas Escolares, 180:000$000 para o pagamento de pen~ 
sionistas nos Hospitais Neuro-Psiquiátricos de Barbacena, Oli-
veira e Belo-Horizonte, tudo num total de 680:000 ·ooo. O au-
mento real foi, pois, de 1.570:000 200. Esse a réscimo, aparente-
mente grande, é um nada relativamente á necessidade de 
nossa população em matéria de assistência públi a. Mas se 
nem tudo, ou mesmo a maior parte, poude encontrar dentro 
dessa verba uma solução definitiva, alguma causa útil, ina~ 
diável, se faz para conservação e defesa da vida de nossos 
conterr:1neos. 

Fez bem o sr. Diretor da Sa úde Pública em aproveitar a 
boa vontade e os elevados propósitos do atual Govêrno para 

acudir com presteza os problemas sanitários que tão grande 
repercussão tem tido sôbre a nossa vida econômica. Ele de-
fende desta maneira a vitalidade do nosso Estado, apa-
relhando-nos convenientemente com recursos modernos e mais 
eficientes de profilaxia das moléstias endêmicas que tanto vão 
comprometendo o nosso futuro e a integridade de nossa raça. E 
com essa orientação inteligente e patriótica, sua excelência 
a thca com intensidade os problemas urgentes da lepra, da 
bouba, da profilaxia rural e assistência hospitalar, sôbre cujo 
custeio vão incidir mais de 2/3 do aumento, como se vê da 
seguinte discriminação: 

Serviço de Lepra . .. . . . . . . . • .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . 1 116:000$000 
Serviço de Mala ria . ... • . ... . . . .. . . . . .. . .... ...... .. . . · · · ·. . . . ' 436:500$000 
Se rviço de Bouba . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120:000$000 
Serviço de Profilaxia Rural. ...... ............ . . . .... .. ..... . .. . 177:979$600 
Subvenção aos hospitais da Capital .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10.000$000 

Houve um aumento de vencimentos do funcionalismo do 
serviço da lepra. Isso está contra a preliminar adotada neste 
Conselho de não aprovar os reajustamentos de ordenado. Mas 
tratando~se de um caso especialíssimo, pela natureza do 
serviço, eu apelo para os srs. conselheiros no sentido de se 
abrir uma exceção para êsses funcionários que tão abnegada~ 
mente vêm servindo ao Estado em postos de verdadeiro sa- · 
crifício. Os aumentos só se referem ao pessoal que é obriga-
od ao trato diário ou quási diário com doentes. 
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Essa demonstração prova que o Govêrno considerou o as-
sunto sob vários aspetos, tanto no ponto de vista social como 
~os interêsses reais do Estado. Entretanto, sem pretender di-
ficultar ou alterar as linhas gerais do excelente e criterio o 
program~. do _sr. Diretor da Saúde Pública, eu proponho ligei-
ra.s modificaç~es que me parecem razoaveis e que podem ser 
feitas sem preJuízo do plano geral e com vantagem para o in-
terêsse coletivo. 

São as seguintes sugestões: 

VERBA 19 

Item 1 
Pessoal-Servi<;o de enfermarias 

Manter para a superintendente diretora da «Escola de En-
fermagem Carlos Chagas » o ordenado de 1933 que era de 
1:000$000. » 

- Eu proporia 1:500$000, o que seria muito justo por-
quant? a diretora é muito competente e tem dado grande re-
l~v_o ~. E cola. Entretanto, deixo de fazê-lo, atendendo ao cri-
ten o. Ja adotado pelo Conselho de não aumentar vencimentos. 
cl~stituto Pasteur. ~e Juiz de Fóra :. . Suprimir o lugar de Té-
cmco de Laboratono proposto para ê te ano com o vencimen-
to de 7:980$000 ». 
· -~u p~oponh~, a supressão dessa verba porque o Insti-
tt:to, ~te hoJe, funciOno~ com ? té.c:Dco exis~ente e parece que 
nao ha aumento de serv1ço que JUSttfique a cnação do novo lu-
gar. 

Item 4 
Diárias e despesas de transportes a médicos, engenheiros, 

farmacêuticos e outros funcionários. 
Conservar a de 1033, suprimindo o aumento de .... . .. . 

4:600$000. 
. .-Eu propú.s essa supressão porque os serviços de pro-

filaxia da malana, etc., foram ampliados, tendo sido criados 
postos e~ ~árias zonas do Estado, de modo que as viagens 
dêsses med1cos e funcionários vão ser diminuídas. 

Item 24 
E. cola de Enfermagem 

Diminuir 46:200$000 correspondentes à criação do Inter-
nato, diminu'ição da verba de material e supressão dos cargos 
exigidos pelo Internato». 

-Eu proponho essa medida porque trata-se de uma es-
cola nova, com matrícula limitada ainda a poucas alunas e 
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que poderá perfeitamente continuar a funcionar, com eficiên-
cia, sem o internato. 

Se o Estado estivesse em condições folgadas, isso e justificaria, 
mas, no momento, penso que sem nenhum inconveniente para o ser-
viço, poderemos fazer essa economia de 46:500$000. 

cVerba 21 : 
Inspetoria Dentária Escolar. 
A)-Pessoal. 
Itajubá. 
Suprimir os 36:000 000 incluídos para contratar 10 dentista para 

grupos escolares. ,. 
-Parece que aqui houve evidentemente um engano. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Estou de acôrdo com v. excia. Essa 

verba talvez se destinasse a outros grupos escolares do Estado e não 
apenas aos de Itajubá. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Seja como for, a supre são se justi-
fica, pois trata-se de um serviço que pode ser adiado, de vez que os 
estabelecimentos de ensino contam . já com alguns dentistas. 

O SR. JULIO SOARES:-Perfeitamente. (Continúa a lêr): 
«Verba 22: 
Centro de Saúde de Belo-Horizonte. 
A)- Pessoal. 
Suprimir 30:000$000 correspondentes ao aumento de 5 enfermeira . 
Suprimir 2:400$000 correspondentes a um academico auxiliar». 
Depois que propus essa supressão de 30:000$000 correspondentes 

ao acrescimo de 5 enfermeiras, estive com o mêdico do Centro de 
Saúde, chefe deste serviço, e êle declarou-me que acha indispensável 
êsse aumento de modo que podemos propor a supressão como simples 
sugestão ao Govêrno sugestão que êle sómente adotará se não houver 
prejuízo péra o serviço. 

Poderá permanecer a dotação orçamentária, total ou parcial, sendo 
contratadas apenas 2 ou 3 enfermeiras, conforme as necessidades, 
observando-se sempre o espírito de economia. Quanto ao academico 
auxiliar, foram criados dois lugares, para um dos quais, entretanto, já 
existia verba. Eu proponho agora a supressão dêsses 2:400$000 que 
se destinavam a um novo, que no momento não me parece indispen-
sável. 

«Verba 24: 
A)- Pessoal. 
Substituir o aumento proposto pelo aumento correspondente a 30° f 0 

dos ordedados, por não ter havido muita equidade na distribuição da 
gratificação em apreço. ,. · 

-Trata-se do Pessoal do Centro de Estudo e Profilaxia da Lepra. 
Depois que fiz essa sugestão, procurei o Diretor Geral do serviço, sr. 
dr. Antonio Aleixo, gue declarou-me não ser o responsável pela orga-
nização dessa tabela, salientando que, de fato, nessa proposta de reajus-
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tamento houve algumas omissões. Referiu-se ao caso dos serventes 
o. que já tinh~ sido por nós notado quando examinamos o orçamento: 
DJsse-lhe, entao, que pretendia substituir a proposta do orçamento pelo 
~umer:to co!resl?ouder:te a 30 o J 0 dos ordenados e êle fez-me ver que 
1sso nao sena amda JUSto, porque estabelecer-se-ia dessa maneira a 
mesma porcentagem e gratificação para os funcionários que só aciden-
talmente estão em contato com os doentes. 

Preferia q~~ se retirasse do seu ordenado o aumento que lhe to-
cava. e.m beneficiO dos serventes, sem se alternr a propo ta geral. Não 
achei JUSta ~ssa medida porque êle é dos que mais merecem, pois to-
dos. os serVIços lhe estão afetos e o seu trabalho é excessivo. Entre-
~uei-lhe, então, a proposta apresentada pelo Secretário e pedi-lhe que 
fizesse uma disposição mais equitativa. Depois de examinar o assunto, 
d:volveu-me o seguinte quadro que consigna uma distribuição justa e 
da uma s.olução sa~isfatória ao caso. Devo declarar ao Conselho que 
as quantias acrescidas a que se refere o quadro, foram retiradas de ou-
tras ~onstantes da própria verba destinada ao serviço da lepra. E' o 
segumte o quadro a que me refiro: 

«Quadro do pessoal do Centro de Estudo e Profilaxia da Lepra 
C. S. I . -H. L. S. - Chefia do Dispensário Central 

ORÇAMENTO de 1933 
Cargo.· 

Praticante do Centro . . . . . . . . .• . . . . . . .. . . . . ..... . .. ... . ..... . 
Auxiliar de Laboratório . ... . . .. . . . ..... . ... ........ .. . ... . . 
Auxiliar de Laboratório .. . ..... .. . . . . ... ... . . , . . . . .. . . . ..... . 

~!~~;;: :·:·:·:·: :·:·: :· ... :· :· :·:· :· :· :· ::.: .: .~.~ ...... : .: :. :· : ........ : · .. · .. ·.: ~ : : :: ~ ~ ~ ~ ~ <·:· :·::: 
Servente do Disp. S. O.. . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . ... ... .... . 
Servente do Inst. de Pesquisas .... ....... •...•• ...... .....•• 

Men lll Anual 
300$ 3:600$ 
250$ 3:000$ 
250$ 3:000 
200$ 2:400$ 

1:200$ 14:400$ 
80$ 960$ 

180$ 2:160$ 
180 2:160$ 

PROPO TA DE 1934 
P ratican te do Centro ........... · . . ... ...... . .. .. .. ..... .. .. .. 
Auxiliar de Laboratório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . 
Auxilia r de Laboratório. .. . . . . .. ... .. . .... . .. . .. .... .. ... . 
Servente.. . . . . . .......... .. . .. . . . ..... .. . ... .... .... .. ... .. . 
Diretor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Servente . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. ... . 
Servente do Disp. S. O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . 
Servente do Inst. de Pesquisas ...... ...... . : ............ · ... 

300:5 3:600$ 
280$ 3:300$ 
280$ 3:300$ 
200$ 2:400$ 

1:350$ 16:200$ 
150$ 1:800$ 
200$ 2:400$ 
180$ 2:160$ 

AUMENTO 
Praticante do Cei!tro . ..... ... .. ..... ............... . ..... . 
Auxiliar de Labora tório . .... . .......... . .... . . .... ...... . ... . 
Auxiliar de LaboT ::~ tó rio .. . . . . . . . . . . . . . . .... ... ••.•. . .... .. 
Servente .... .. . . . . ... . ..... ... .. ..... .. .. . . .... ... ... .. . .. . 
Diretor . . . .. . . .. .. . . .. ............. ... . .. ... ...... . . ....... . . 
Servente .... .. .. .... ... : . . . . . . . . . ........ ..... ..... ........ . 
Servente do Disp. S. O . . .. .............................. . 
Servente do lnst. de Pesquisas ........ .. . ..... .. ......... . .. 

30:5 3GOS 
30$ 360$ 

150$ 1:800$ 
70$ 840$ 
20$ 240$ 
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CONTRAPROPOSTA 

Praticante do Centro •.........•... .. . .. .. . · •..• ·· ... .... •... 
Auxiliar de Laboratório .. . ..... . ...•••••.... .. ..... . .. . ..... 
Auxiliar de Labomtório . . .. . .. . . . ... ..••.•. .. •••••••••••• .... 
Servente... . . .. .. ... .. .. . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . · . 
Diretor .. .. ... . .. .... . .. . ... . . . . .. ... .. ....... ...........• • 
SP.rvente ... .. ... . •.... . .•.. . .... . ..... . . , . . ...... .. .......•.. 
Servente do Disp. S. O . ...... ... . ....... . .. . . . ............ . 
Servente do lnst . de Pesquisas .......................... ..... . 

AUMENTO 

Pra ·cante do Centro.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . 
Auxiliar de Laboratório.. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . 
Auxiliar de Laboratório . ....... ....• ... .. . . . . .. . .. . ..... .... 
Servente...... . .. . . ..... . .. . . .... . .... . . . . . .... . ..... ... . 
Diretor ... . . .. ..... . .. ..... ... . . ... ... . . . .. .. . . .. ..... .. .. . .. . 
Servente : ................ ... . .. ..... .. .. ......... ..•......• 
Servente do Disp. S. O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .. . . 
Servente do lnst. de Pesquisas .... . . . ..... .. .. . . . . . ... . . ... . 

( 

350$ 
350$ 
350$ 
250$ 

1:400$ 
200$ 
250$ 
250 

50 
70$ 
70 
50$ 
50$ 
50$ 
505 
7 $ 
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4:200$ 
4:200! 
4:200$ 
6:000 

16:800$ 
2:400$ 
3:000$ 
3:000$ 

600 
840$ 
8405 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
840$ 

Justificação- O praticante do Centro trabalha também com doen-
tes para atender á freqüência do Dispensário . 

Verba material que pode ser diminuída : 
Chefía e Dispensário CentraJ.-Orçamento de 1933- ~0:000$000; or-

çamento de 1934, 18:000$000; Contra-proposta, 16:000$000; diferença, 
2:000. 

Hospital de Lazaros de Sabará-Laboratório- Orçamento de 1933, 
O; orçamento de 1934, 2:000$000; contra-proposta, 1:480 000; diferença, 
520$000. 

Colônia «Santa-Isabel » -Instalação de gabinetes, aparelhamento 
de cirurgia e mobiliário-Orçamento de 1933, 30:000$000; orçamento 
de 1934, 50:000$; contra-proposta, 47:000$000; diferença, 3:000$000. 

Soma, 5:520$000. ,. 
Parece-me justa a solução proposta pelo dr. Antonio Aleixo. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Eu estou de acôrdo. 
O SR. JULIO SOARES:- E' preferivel essa solução a aceitar-se o 

abnegado oferecimento do dr. Antonio Aleixo de serem reduzidos os seus 
vencimentos . 

O SR. SEBASTIÃO LIMA : -- Isso, não podíamos aceitar absolu-
tamente. 

O SR. JULIO SOARES (Continua a lêr) : 
• b) .:._Material. 
Para construção de dois leprosários. 
Suprimir 200:000$000. 
A' primeira vista, parece que eu estou . incoerente. com o p_arecer 

que dei em setembro do ano passado, relativamente a c~nstruç~o de 
dois leprosários, assunto enviado ao Conselho pelo entao presidente 
Olegario Maciel, e aprovado aqui com um _voto de louvor, etc. . Essa 
incoerência, porém, é aparente, porque continuo achando de necessidade 
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imperiosa e inadiavel a ampliação do serviço de lepra em nosso Es-
tado. Mas, no caso, em apreço , eu considerei que o govêrno não terá 
oport~nldade de dispender ainda no corrente exercício, nessa construção 
espec1al, a importância pedida, porque já estamos quasi em mea-
dos do ano e não existe ainda um plano de conjunto organizado. O 
assunto, como os srs. Conselheiros sabem é muito camplexo e exigirá 
~lguns meses para a sua organização definitiva, de modo que nenhum 
mconveniente haverá em ser adotada a economia que proponho, sobre-
tudo porque vou adiante propor que o seu produto reverta em bene-
fício do propio serviço. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Com maior utilidade 
O SR. JULIO SOARES:- No momento acredito que sim. (Conti-

nua a ler) 
"Verba 26: 
Suprimir 3:060$000 corr espondentes a um praticante não auto-

rizado." 
E' cargo novo. 
Vou ainda, sr. Presidente, apresentar algumas sugestões. 
Como sabemos, a dotação orçamentária da Saúde Pública muito 

pouco representa em confronto com a amplitude e importância dos ser-
viços a ela afetos. 

Interessando, tais serviços, á vitalidade do nosso povo, contra a 
qual se levantam, em competência formidavel, a tuberculose, a lepra 
a sífilis, o impaludismo e dezena& de outras moléstias, deviam ser eles 
dos mais pinguemente contemplados no orçamento, constituindo as sua 
verbas uma conttibuição sagrada, em que se não deveria tocar senão 
para aumentá-las (apoiados). 

A situação financeira do Estado, infelizmente, ainda não permite 
isso. Permite, entretanto, que revertem em benefício da saúde do povo 
as economias feitas no departamento administrativo, que dela cuida. 
Proponho, por isso, que essas economias sejam distribuídas da seguin-
te maneira: 

a) 30:000$000 para a Sociedade Protetora dos Lazaros, associação 
benemerita, que está movimentando a construção do Preventório S. 
Tarcisio e a de uma casa de diversão para os leprosos da Cv: ~ 11ia 
Santa Isabel. · 

b) 100:000$000 para serem aplicados à inadiavel construção de alo-
jamento para leprosos, na Colonia Santa Isabel. 

Estou informado pelo sr. diretor do Serviço de Lepra do Estado 
de que existem atualmente, já pocessados, 900 pedidos de internação 
de doentes. D2ste , 110 estão em Belo-Horizonte, hospedados em diver-
sos pontos da cidade, com grave risco de propagação do mal entre 
nós. A importân ia de 100:000$000 darà para a construção de aloja-
mento que os ab riguem. E isso porque já existe na Colonia Santa Isabel 
um serviço geral de abastecimento d'agua, de luz, de cozinha, de modo 
que só se trat::l. de ampliar ou aumentar a construção de alojamento. 
Sem sugerirmos a construção de novos leprosários, o que a atual situa-
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para melhorar êsse serviço. (Muito bem!} 

c) O restante da economia feita será aplicada no combate á tu-
berculose, na Capital. Sabemos que era intenção do atual govêrno dar 
início a êsse serviço no corrente ano, o que não poderà infelizmente 
fazer em vista da situação financei ra. Com a aplicação que proponho, 
já alguma cousa irá sendo feita, aproveitada a iniciativa part~cular, 
de grande e inestimavel alcance no caso. 

E' o que me ocorre dizer sôbre o assunto para o qual pcÇJ a be-
nevola atenção de meus ilustres colegas. 

Outra instituição que merece ser amparada é o Fundo Hospitalar 
cujo alcance não preciso encarecer. A êle poderão ser destinadas as 
importâncias das falhas do Iuncionáros públicos e dC\ descontos por 
outro qualquer motivo feitos nos seus vencimentos, importâncias que 
não tem rubrica propria no orçamento da receita e podem, por isso 
ser perfeitamente aplicadas a êsse fim. ,Já um dispositivo do ReguJ a 
mento do Ensino do Estado manda que e destinem ás Caixas Escola , 
res o que 'JS profes ores perdem por faltas não justificuda ~ nem abo-
nadas. 

Eu desejaria que essa medida fosse extensiva a todas as Secreta-
rias do Estado, pois trata-se de uma importância ponderável que, en-
tretanto, não figura na receita. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Quer dizer, faríamos uma suge tão 
geral, extensiva a todas as Secretarias . 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:- E essa renda seria toda aplicada ao 
Fundo Hospitalar. 

O SR. MILTON CA..l\1POS:- Ês e Fundo Hospitalar que destino 
têm? 

O SR. JUUO SOARES:- Trata-se de uma in tituYção útil e in 
dispensável á assistência públi a moderna. Por intermedio da A::.sis-
tência Hospitalar, que é o seu órgão administrativo, ele promove e is-
támatiza programas mais perfeitos de Saúde Pública, dando uma só 
orientação técnica na organização dos hospitais, controlanào todo o mo-
vimento hospitalar do Estado, distribuindo com mais equidade e provei-
to os auxilias pacuniários, incentivando a construção de estabelecimen-
tos especializados para determinadas moléstias, como a tuberculose e a 
lepra, interessando todas a classes sociais nesse problema, e, final-
mente, promovendo meios de custeá-lo. A assistência hospitalar do 
nosso Estado foi criada o ano passado pelo presidente Olegario Maciel, 
com audiência dêste Conselho. Apesar de tão recente . os seus bene-
fícios já vão aparecendo, mesmo na economia do Estado onde já se 
verificou, graças á sua atuação, uma redução de mais de cem contos no 
custeio mensal dos hospitais neuro-psiquiàtricos. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- De modo que isso poderá figurar 
como sugestão. 

O SR. JULIO SOARES: -Para o ano não será mais necessária do-
tação especial para hospitais. A arrecadação se fará por interrnedio da 
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Assistência Hospitalar, que a incorporará_ a? Fundo. As subvenções, 
dadas por êste aos hospitais, serão dis!ttbmdas ,_ de acõrdo com a sua 
regulamentação, proporcinalmente aos lettos - dta ocupad_9s. . o SR. SEBASTIÃO LIMA: -A distribuição da dotaçao se fara em 
todo o Estado? 

O SR. JULIO SOARES : -Em todo o Estado. 
O SR. SEBASTIJ.O LIMA:- Será, então, u~a medida de_ wande 

alcance, pois o govêrno suprimiu todos os auxthos aos hospiats do 
Estado. · - d O SR. JULIO SOÁRES:- Como parece que r:a . orgamzaçao o 
Fundo vai haver a criação de algumas taxas esp~ct~ts, penso que se 
0 govêrno adotar essa nossa sugestão, Apoderá supnmtr algumas dessas 
taxas que recairiam, como impostos, sobre o povo. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:- E' uma ótima lembrança essa de V. 
Excia. (Apoiados gm·ais) 

0 SR. JULIO SOARES:- A renda proveniente das _falhas de fun-
cionáríc.s públicos e de quaisquer descontos que forem feitos em seus 
vencimentos, poderá se elevar talvez a algumas dezenas de contos anu-
almente. Só no que diz respeito ás falhas das professoras, essa renda 
atincre, em média, 150:000$000. 

b o SR. SEBASTIÃO LIMA:-0 total da verba _de_ au~ílios, con~i
gnada nos antigos orçamentos do Estado para hospitais, nao era mmto 
elevado. Em geral, eram consignados apenas 2:000 000 para cada hos-
pital. . o SR. MILTON CAMPOS:---.Não havm também a quota das lote-
rias? o SR. J ULIO SOARES:-Essa , há mais de dois anos, não reverte 
em beneficio àos hospitais . 

SR. MILTON CAMPOS:-0 GUe justifica a exploração de lote-
ria s concedidas pelo Estado é justamente o bene!ício que elas possam 
produzir em favor do serviço de saúde e educaçao. 

O SR. JULIO SOARES:-Os hospitais da Capit~l. foram todos ~on
templados êsre ano. O sr. Interventor mandou vent1car as necessida-
des de cada um e fe_z aos mesmos a dotação. n~cessá_ria . . _ 

O SR. SEBASTIAO LTMA:- Mas os hospitats do mtenor nao gosa-
ram do mesmo benefício. 

O SR. JULIO SOARES:-Os hospjtáis da Capital atendem, atual-
mente a doentes de todo o Estado. · o' SR. SEBASTIÃO LlMA:- Mas ha muitos doentes do interior que 
não podem se transportar para a Capital . 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Lembro que . a Prefeitura de Itaún.a 
está reunindo recursos para construir na Coloma Santa-Isabel um pavi-
lhão destinado aos leprosos daquele município. . . . 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-0 caso de Itauna e ex~epc10nal. O 
hospital de Itaúna teve uma apreci~vel herança que lhe foi le~ada pelo 
sr. José Gonçalves de Souza Moreira. 

-~ 
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O SR. SOCRATES ALVIM:-Seria uma boa solução essa dos mu-
nicípios terem nos grandes hospitais da Capital pavilhões destinados 
aos seus doentes. hso viria talvez solucionar o angustioso problema 
da assistência hospitalar em nossa terra. 

O SR. JULIO SOARES:-Entre os doentes da Santa Casa da Ca-
pital, 2/3 são de fora e um npenas de Belo-Horizonte. São 6 n:L e 
tantos doentes, dura nte o ano, quasi 7 mil, sendo um têrço de Dd o-
Horizonte e dois de outras localidades do Estado. Só DiamantiP.t en-
viou para cá o ano passado cento e tantos doentes. 

O SR. ABILIO MACHADO:- E a Prefeitura de Diamantina não fez 
alguma contribu"ição? 

O SR. JULIO SOARES:-Sim; desde o a no passado contribue com 
1:000$000. 

O SR . MILTON CAMPOS:-Os srs . conselheiros têm ainda alg-u-
ma sugestão a fazer sôbre o orçamento da Saúde Pública? (Pausa) 

São otimas as sugestões propostas pelo sr. conselheiro Julio Soa-
res (apoiados gm·a'is). Posso, pois, á vista da manifestação geral do 
Conselho, decla ;ar todas aprovadas (si1wis g 1 ais de assentímento) 
e dar tembém i)Or encerrado o debate do orçamento da Saúde Pú-
blica. 

A s representações apresentadas ao Conselho por oca-
sião da discussão dos orçamentos 

O s r . ltiiltl:on Ca mpos:- Vamos passar agora a examinar as va-
rias representações que chegaram ao Conselho e que se referem á equi-
paração e aumento de vencimento;;, a auxílios e subvençõe . 

O Secretário da Educação encaminhou ao Conselho o pedido dos 
serventes efetivos e contratados da respectiva Secretaria, os primeiros 
com os vencim '.'!ntos anuais de 2:640$000 e os últimos com os de . . .. 
2:400$000. 

Pleiteiam acrora êsses mesmos serventes sejam os seus vencimentos 
equiparados não sómente aos dos antigos serventes efetivos, como aos 
dos funcionários de igual ca tegoria das demais Secretarias de Estado. 

Solicitando que o Conselho se pronuncie sôbre o assunto, informa 
o sr. Secre.ário que a equiparação pretendida importao o aumento da des-
pesa "Pessoal da Secretaria" em 6:720 000 anualmente. 

Os serventes do Palácio da Jt:stiça, que percebem 155$000 measais, 
pedem também que seus vencimentos sejam equiparados aos de ~eu s 
colegas da Secretária do Interior que percebem 220$000 mensais. 

As Inspetoras de alunas da Escola Normal da Capital pedem igual-
mente que no orçamento atual se lhes restabeleçam os vencimentos com 
que foram nomeadas. Pelos títulos de nomeação, os vencimentos são de 
400$000, mas, em 1931, foram deles retirados 100$000, importância que 
não foi restabelecida, não obstante aumento de horas de trabalho. 

Um outro pedido de equiparação é o do destista da Guarda Civil, 
que deseja sejam seus vencimentos equiparados aos dos dentistas esco-

I 



CONSELHO CONSULTiVO DO 

lares. Declara o peticionário que é dentista de duas grandes corporações, 
(Guarda Civil e Inspetoria de Veículos), trabalha em dois turnos e é 
proibido, pelo regulamento que baixou com o decreto 8.846, de 24 de 
outubro de 1928, de exercer clinica dentária particular, sendo portanto 
justo que tenha vencimentos iguais aos dos seus colegas, dentistas es-
colares. Ele vem servinda dêsde 1928. 

O horticultor do Instituto «João-Pinheiro» fez uma representação 
ao Secretário da Agricultura, pedindo equiparação dos seus vencimen-
tos e o Secretário o aconselhou a dirigir-se ao Conselho. Entretanto, o 
Secretário, que é quem faz a proposta do orçamento, poderia ter inclui-
do neste a verba necessária para a equiparação pleiteada. 

Os funcionários da Diretoria de Saúde Pública, farmaceuticos, ins-
petores e auxiliares, fazem ao Conselho um apêlo no sentido de lhes 
serem anmentados os vencimentos. 

São todos pedidos muito justos, mas que o Conselho não pode aten-
der á vista do criterio que adotou. 

O Secretário da Educação ainda manda ao Conselho vários pedi-
dos que lhe foram dirigidos. Acho que sua excelência perdeu a oportu-
njdade de consignar no orçamento a verba necessária para atendê-los . 
Si êle quisesse, teria satisfeito aos suplicantes, mas o Conselho ... 

O SR. ABILIO MACHADO:-Que é apenas Consultivo ... 
O SR. MILTON CAMPOS:- ... que é apenas Consultivo, como diz o 

nobre conselheiro, não deve deliberar sôbre essas pretensões. 
Acontece o seguinte: o Govêrno quando quer, defere o pedido; quan-

do, porém, não deseja fazê-lo e manda o peticionário dirigir-se ao Con-
selho, coloca-nos em seria embaraço, pois não é o Conselho e sim o 
Govêrno, quem melhor conhece as possibilidades do Estado. Dêsse modo, 
a posiç:'io do Govêrno é bem mais comoda do que a nossa, pois não 
podemos, via de regra e sem imprudência, atender a essas pretensões 
por falta de seguros elementos. Assim sendo, proponho que todos 
êsses pedidos, muitos dos quais incontestavelmente justos, sejam enca-
minhados ao Govêrno para que êste os tome em consideração e, em 
oportunidade que julgar conveniente, resolva sôbre êles. São todos pedi-
dos da mesma natureza e podem ter, englobadamente, o mesmo destino. 

O diretor da Escola de Comércio de Guaxupé pede inclusão no or-
çamento de uma verba de 10 contos, de conformidade com a lei n. 1.127, 
de 19 de outubro de 1929 (Art. 10). 

Este pedido foi feito em agôsto de 1933 e veiu agora encaminhado 
ao Conselho. Deve ser devolvido ao Secretário. 

Há também um pedido do prefeito de Januária em favor da Es-
cola Normal daquela cidade; há uma representação de varias professo-
ras da Escola Profissional Feminina; há um pedido do presidente do Con-
selho Consultivo de Caxambú para o Posto de Higiene daquela cidade. 

Chegou também ao Conselho uma representação de d. Berenice 
Martins Prates, presidente da Sociedade Mineira de Proteção aos Láza-
ros, solicitando uma subvenção destinada á mesma Sociedade. Este 
pedido já se acha atendido nas sugestões do conselheiro Julio Soa-
res. 
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A Escola Profissional Feminina sugere que poderá er concedida 
a subvenção que pleiteia c sem aumento de despesa, ~astando para isso 
que se destaque das quotas concedidas aos estabelecimentos contempla-
dos no orç~ento, uma pequena parcela•, que poderá ser destacada da 
quo_ta provemente do produto da Loteria Mineira, visto como não só 
a lei estadual, como a federal, determinam que as rendas das !~terias so-
mente se apliquem a auxílios a estabelecimentos de caridade e ensino 
, Também há uma representação de auxiliáres do laboratório d~ 
C~ntro d~ Estudos e Profiláxia da Lepra, representação que igualmente 
fOI atendida pelas sugestões do sr. conselheiro Julio Soares. 

As. representações são todas da mesma natureza, de modo que propo-
n.ho seJam encaminhadas ao G«Jvêrno. 

(E' . aprovada a proposta) 

A nomeação de comissões destinadas à elaboração 
dos orçamentos, ao serviço civi l e a compras 

para o Estado. 

O Sr. Milton Campos- Terminada a tarefa do estudo do orça-
mento, verificamos uma causa: é que os orçamentos são feito com 
cer~a. precipitação e à última hora, conforme ainda agora acabamos de 
venficar. De fato, o orçamento devia ficar pronto em dezembro e só-
m_ente ag~ra foi terminado, já em meio do ano. Verifica- e, poi , que 
nao se cmda ~a tempo do ?rça~ento .. Se_ria_, então, o ca v de sugerir-
mos ao Governo a con_yemêncta de mstitmr uma comissão permanente 
para tratar da elaboraçao orçamentária. Varios funcionários adestrados 
no assunto, se reuniriam periodicamente, tomariam nota do estado 
das verbas, verificariam as necessidades maiores ou menore · do di-
ferentes serviços e iriam sugerindo as medidas destinada a facilitar a 
tarefa orçamentária. ~aço esta sugestão ao Conselho. 

O SR . SEBASTIAO LIMA- E' uma comissão permanente que irá 
estudando o assunto durante o ano. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Perfeitamente. 
O _SR. ABILIO MA_Cfi:\pO - Sem aumento de despesa , com o 

aproveitamento de func10nano de cada repartição. 
O SR. MILTON CAMPOS- Não há duvida. 
_Uma. o_utra C?':fl issão, cuj~ organização t~mbém proponho , é a do 

serviço ctvtl e militar, que ha em outros paises e que se destinaria a 
reorganizar o quadro do funcionalismo, a reajustar vencimentos etc. 
a recionalizar, emfim, os serviços. E', até, uma comissão sugerida' pelo 
nosso preclaro coleg~ sr. _desembarg_ador Oliveira Andrade, afim de que 
o Govêrno possa ra~ton~hzar o s~rywo dos ~ncionários públicos, dis-
pensando os que nao sao necessanos e que ficarão em disponi bilidade. 
Ainda mesmo que essa disponibilidade seja adotada com o venci-

15 
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menta integrais, seria util ao Estado pelo que os serviços. viriam a 
gan har em eficiência, poi e funcionário que não é necessáno entrava 
o erviço. 

O SR. ABILIO MACHADO - E' um elemento perturbador. 
O SR. MILTGN CAMPOS - Cada vez que entra no Govêrno um 

titula r, há sempre um aumento de funcionári os aqui ~ ali , dand~ em 
resultado uma confusão burocráti ca terrí vel. Seria, pms, convemente 
que uma comissão fosse estudando o assunto lentamente, vagarosa~ 
mente. . 

O SR. SEBASTIÃO LIMA- Dessa comissão deviam tambem fazer 
parte funcionários. 

O SR. MILTON CAMPOS - De preferência até; mas, sem aumen~ 
to de despesa. . 

Aliás, já houve uma comissão para organizar o estatuto do funcw~ 
nalismo. . 

O SR. ABILIO MACHADO -Presidida por vossa excelência. . 
O SR. MILTON CAMPOS- Começamos a trabalhar nesse senttdo, 

estabelecendo regras gerais sôbre a estabilidade, as condições de inves~ 
tidura, etc. 

O SR. ABILIO MACHADO:- Verdadeiro estatuto.· _ 
O SR. MILTON CAMPOS:- Corrigir~se~iam injustiças, porque n~o 

é justo, por exemplo, que o servente ganhe menos_ em uma Se~etana 
que em outra . O serviço é sempre o mesmo. Os diretores tambem de~ 
vem ganhar uniformemente, pois o serviço é da mesma naturesa para 
todos. 

O SR. ABILIO MACHADO : - A desconformidade dos vencimen~ 
tos para os cà rgos similares tira até o estímulo ao func~on~rio. 

O SR. MILTON CAMPOS:- E há sempre reclamaçoes JUstas, co~ 
mo as que recebemos. 

Poderíamos também prestigiar a sugestão já feita ao Govêrno pela 
Associação Comercial sôbre a conveniência da Comissão de Compras. 

O SR. SOCRA TES AL VIM : - Essa comissão dará otimos resul~ 
ta dos, 

O SR. SEBASTIÃO LIMA : - A Associação Comercial encarregou 
até o seu advogado de estudar no Rio agora essa questão, entre ou~ 
tra de que igualmente o incumbiu. 

O SR. SOCRA TES AL VIM : - Há um caso interessante que bem 
demonstra a utiJidade dessa comissão. No Govêrno Federal, segundo 
estou informado apenas o Ministério da Guerra não se submeteu á Co~ 
mi são de Compras. Pois bem, verificou~se o seguinte fato: no Minis~ 
tério da Marinha, que tem a sua disposição um certo número de animais 
para paradas militares em terra, mas que são em número muito infe~ 
rior aos do Exercito, sendo por isso mesmo menor o consumo de alfafa, 
verificou~se que a compra dessa alfafa, feita em menor porção e de~ 
vendo ser mais cara por unidade foi , entretanto, muito mais barata do 
que a alfafa comprada pelo Exercito. 

O SR. ABILIO MACHADO : - Porque o processo de pagamento é 
muito mais rápido , na Comissão de Compras. 

I 
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O SR. SOCRATES ALVIM: - E' que a Comissão de Compras 
p aga suas compras á_ vista. 

O SR. SEBASTIAO LIMA: - Essa comissão não pode também 
e r constituída de funcionários? 

O SR. SOCRA TES AL VIM : - Na União ela é constituída de fun~ 
cionários, mas funcionários especiais técnicos, nomeados para êsse 
fim. 

O SR. MILTON CAMPOS: - Quer dizer que todas essas suaestõe 
-ficam aprovadas. (Sinais gerais d e assentimento) 

O SR. SEBASTIÃO LIMA: - Secundaremos o pedido já feito ao 
Govêrno pela Associação Comercial. 

O SR. MJLTON CAMPOS:- Acredito que sejam uteis todas essas 
suge tões. _ 

O SR. SEBASTIAO LIMA: - Talvez que essa comissão pudesse 
comprar não só para o Estado como para a Prefeitura. 

O SR. SOCRA TES AL VIM: - A Prefeitura da Capital é q uasi um 
departamento administrativo estadual. 

O SR. MILTON CAMPOS : - Não havendo mais quem torne a pa-
lavra (pausa), declaro encerrada a díscussão e designo para a próxima 
essão a seguinte: 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE- A regimental . 
SEGUNDA PARTE- Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas à SeGretaria do Conselho com a ante-
cedência regimental. 

Levanta~se a sessão. 
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208.a sessão ordín~rla, a 1.0 de maio de ·1934 

PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUl\IAIUO-Ata-Expediente-Parecer final sôbre o orçamento .-Voto de agra-
decimentos.-Discurso do sr. Milton Campos.-Voto de congratula-
ções.-Discurso do sr. Socrates Alvim-Ordem do dia. 

A ' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, 
Socrates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio Machado, Annibal 
Gontijo e Werna Magalhães, faltando, por motivo justificado, o sr. 
Oliveira Andrade. 

Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 

Sôtre a mesa nenhum expediente se encontra . 

Apresentação, aprovação e assinatura de parece-
res finais 

O Sr. Milton Campos apresenta o seguinte 

Parecer n. 306 
Orçamento do Estado 

(PEÇAS NS. 331, 331 A, 331 B, 331 C e 331 D) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depois de exa-

minar e discutir detidamente o orçamento do Estado para o exercício 
financeiro de 1934, e 

Considerando que a organização da receita e da despesa do Es-
tado, por sua natureza, é incumbência do Govêrno, ao qual cabe a di-
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reta responsabilidade pelo andamento dos serviços públicos, tanto que, 
mesmo no regime constitucional, a iniciativa, a êsse respeito, competia 
ao Executivo, o qual organizava e remetia ao Congresso Legislativo a 
proposta da lei de meios; 

Considerando, assim, que a função do Conselho Consultivo, nessa 
matéria, é de mera fiscalização, tendo em vista sobretudo o decreto n. 
20.348, de 29 de ag~sto de 1931, e os altos interêsses do Estado, em 
cuja defesa lhe cumpre colaborar; 

Considerando que o projeto de orçamento apresentado pelo Govêr-
no, no seu aspeto formal, está de acôrdo com as determinações do re-
ferido decreto número 20.348, salvo no que diz respeito á redução do 
imposto de exportação e à limitação da despesa com a polícia militar,-
assuntos êsses, entretanto, em que na forma do artigo 25 do citado 
dP.creto, o Govêrno agiu de acôrdo com decretos e autorizações espe-
ciais do Govêrno Provisório; 

Considerando, emfim, que o orçamento apresenta o consideravel 
cdeficit• de 31.244:940$500, mas isso se explica pelas dificuldades do 
momento, quando as despesas públicas veem crescendo ao passo que 
as rendas, em virtÚde da depressão econômica, têm diminuído , 

-é de parecer seja aprovado o orçamento projetado pelo Gc vêr-
no para o exercício de 1934, com as seguintes sugestões, restri~ét.s e 
observações: 

A-O'rçamento da Receita: 
!)-Reiterando sugestão feita por ocasião do estudo do orçamento 

para 1933, entende o Consêlho que no orçamento dêste ano deve ser 
incluído o produto das taxas, multas e emolumentos recolhidos pela 
Inspetoria de Veículos da Capital. 

2) - Deve figurar como receita extraordinária, e não como ordi-
nária, o produto das taxas de proteção e defesa da lavoura cafeeira, 
até agora destinadas à manutenção do Instituto Mineiro do Café. 

B - Orçamento da Despesa: 
Ao orçamento da despesa, em todos os departamentos da adminis-

tração, deve presidir êste critério, imposto pelas condições financeiras 
do Estado: evitar acréscimo de verbas, aumento de vencimentos e cri-
ação de cargos, salvo no que for absolutamente imprescindível à ação 
administrativa normal, isto é, salvo naqueles em que haveria maior de-
trimento para o Estado em não se efetuar o acréscimo de despesa. Assim, 
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mantido quanto possível o "statu quo", evitar-se-á a dispensa de pes-
soal e não se instituirão vantagens novas para quem quer que 
seja. 

I - Despesa d a Secretaria das Finanças : 
1)'- Sugere o Conselho examine o Govêrno a possibilidade de su-

pressão das verbas de 250:000~~00 e 180:000$000, destinadas ao servi-
ço Hollerith e á aquisição , de máquinas, fichários, etc., bem como a 
gratificação aos encarregados. 

2) - Sugere também a revisão do orçamento da Imprensa Oficial 
sem sacrifício de funcionários e empregados, para, até onde for possí-
vel, diminuir-se o aumento da despesa, que foi de 91:568$000 sôbre o 
orçamento anterior. 

3)- Estando ainda destinada a verba de 11.100:00Ó$000 ao Insti-, 
tuto Mineiro do Café, cuja autonomia foi há pouco cassada por decreto 
do Govêrno do Estado, entende o Conselho que se deve prosseguir na· 
regularização da situação do Instituto, E.vitando-se as despesas suntuá-
rias ali existentes. Conviria que o Govêrno, aproveitando a iniciativa 
do l.1stituto, organizasse em moldes hábeis o Banco do Café, para am-
paro da pequena lavoura, ou mesmo da lavoura média, impedindo, 
porém, que em despesas improduEvas e suntuárias se gaste importância 
tão grande como a dotação orçamentária dêste ano . . • .. .. . · · · 
11 . 100:000$000 

II- Despesa da Secretaria do Interior: 
1)- Verifica-se no orçamento da Secretaria do Interior que nume-

rosos cargos têm aumentados seus vencimentos, pela incorporação de grati-
ficações, ou parte delas, que os respectivos funcionários vinham recebendo 
pela Tesouraria. E' o Conselho de parecer que os aumentos verificados per-
maneçam separados dos vencimentos, mantendo-se como gratificações. 
Dessa forma será mais fácil proceder-se mais tarde a um reajustamento 
geral nos vencimentos do funcionalismo, em lugar de se proceder a 
êsse reajustamento apenas numa Secretaria e para determinados cargos 
sómente- o que é injusto. 

2)- Com o orçamento submete o Govêrno ao Conselho um proje-
to dando á Caixa Beneficente da Fôrça Pública o axílio de 300:000$000 
anuais, a ser pago em 12 prestações mensais de 25:000 000. Reconhe-
cendo a humanitária finalidade da contribuição e a sua necessidade, 



558 CONSELHO CONSULTIVO DO 

opina o Conselho pela promulgação do decreto, mas com a sugestão 
de ser essa verba nova compensada na despesa geral da Fôrça Pú-
blica, onde com boa vontade, se encontrarão várias dotações suscep-
tíveis de diminuição, como se exemplifica nas notas taquigráficas. 

3)- Quanto á reorganização dos serviços de Saúde da Fôrça Pú-
blica, o Conselho a aprova. Sugere, por · m : a) - _que se faça não por 
decreto, com a criação de cargos novos e promoções, mas por portaria 
ou outra forma que permita a reorganização dos serviços: b) - que 
em lugar de promoção dos oficiais medicos, seja feita a graduação dêles 
nos postos superiores, como reclama a necessidade da hierarquia no 
serviço, e, assim, sem aumento de v~ntagens : c) - que, verific&da a 
imprescindível necessidade de se manterem os serviços que até aqui 
ve~m sendo prestados gratuitamente, se consignem no orçamento as 
dotações necessárias à remuneração do exercício dessas funções, evi-
tando-se destarte a criação efetiva e permanente de cargos novos , e 
também ai procurando-se compensar essas verbas novas dentro da des-
pesa total do orçamento da Fôrça Pública. 

III Despesa da Secreta1·ia da Agricultura 
1) Em lugar de se criar o cargo de Inspetor do Ensino Agrícola 

e Profissional, e uma vez qtÍe essas funções são necessárias á vista 
da centralização dos estabelecimentos na Secretaria da Agricultura, seja 
apenas consignada no orçamento verba p:::ra remuneração de um dos 
diretores dos referidos estabelecimentos ao qual sejam, em comissão , 
atribuídas as funções. 

2) Entende o Conselho que não é necessarta a criação de um lu-
gar de chefe de secção, para atender aos serviços da Inspetoria do 
Ensino Agrícola. Se êsses serviços estavam a cargo da Secretaria do 
Interior, e passaram para a da Agricultura, daquela para esta devem 
passar também os respectivos funcionários, pois houve apenas transfe-
rencia e não aumento de serviços. 

3) Não deve ser criado o cargo de secretário particular. A res-
pectiva dotação orçamentária poderá ser incorporada á verba para gra-
tificações ao pessoal do gabinete do Secretário, verba essa que, na 
Secretaria da Agricultura, é menor que ·nas demais. Assim se evitará 
a criação de um cargo que nas demais secretarias não existe. 

4) Devem ser diminu'idas, tanto quanto possível, as verbas des-
tinadas a obras novas e a novas iniciativas, tais como as que se des-
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tinam ao Instituto Biologico,. à Penitenciária de Juiz de Fóra, ás cons-
truções, reconstruções e reparos de Foruns e cadeias e edifícios esco-

' lares. Quanto a estas duas últimas, sugere o Conselho que só sejam· 
aplicadas em reparos e não em construções novas. 

IV-Despesa da Semetaria da E ducação e Saúde Públi ca 

1) Tendo há algum tempo passado pelo Conselho um projéto 
criando vários grupos escolares, em pontos do Estado, onde já exis-
tiam os edifícios a êles destinados, o Conselho atendendo à situação 
financeira, sugere que a criação dêsses grupos nã o se verifique, insti-
tuindo-se, no lugar deles, escolas reünidas, as quais utilizarão os edifí-
cíos já prontos, atenderão às necessidades imedi:ttas do ensino e trarão 
despesa menor do que a que resultaria da criação de grupos escolares. 

2) Deverá ser reduzida ao mínimo possível a verba de 50:000$000 
.- destinada à «Revista do Ensino:., pois o principal para o custeio da re-

vista-impressão-já deve estar incluído na verba «Encomendas á Im-
prensa•. 

3) Como nas outras Secretarias, na da Educação deve ser estuda-
da a questão do Serviço Hollerith, procurando-se evitar essa despesa 

' cujas vantagens são discutidas. 
4) Quanto à Saúde Pública, sugere o Conselho as seguintes al-

terações: 
a) Manter á superintendente diretora da Escola de Enfermagem 

«Carlos Chagas •, o ordenado d'e 1933, que era de 1:000$000, por mês; 
b) Instituto Pasteur de Juiz de Fóra.- Suprimir o lugar de técnico 

de laboratório, proposto para êste ano, com vencimentos de 7:980$000; 
c) Conservar a verba de 1933, suprimindo o aumento de 4:500$000, 

nas diárias e despesas de transportes de médicos e outros funcionários; 
d) Na Escola de Enfermagem, diminuir 46:200$000, corresponden-

tes à criação do Internato, que deve ser suprimido; 
e) Na Inspetoria Dentária Escolar, suprimir 36:000$000 incluídos 

para contratar dez dentistas para grupos escolares; 
f) No Centro de Saúde de Belo-Horizonte, suprimir 30:000$000 cor-

respondentes ao aumento de cinco enfermeiras e 2:400$000 corresponden-
tes à um acadêmico auxiliar; 

g) Adotar o aumento proposto, inclusive o de 5:520$000 para ser_ 
ventes e auxiliares de laboratório, suprimindõ-se, para compensar êste 
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último acrescimo de despesas, as seguintes verbas constantes da pro-
posta oficial: Colonia Santa Isabel-(Verba Instalação de Gabinete Cirur-
gico, etc.) 3:000$000; Chefia do Dispensaria Central, 2:000$; Laboratório 
do Hospital de Lazaros de Sabará, 520$00; 

h) Na dotação de 500:000$000 para construção de dois leprosarios 
- reduzir a 300:000$000; 

i) Na Diretoria Geral de Assistência Hospitalar, suprimir 3:060$000 
correspondentes a um praticante não autorizado; 

j) Concessão do auxilio de 30:000$ á Sociedade Mineira de Proteção 
aos Lazaros e Defesa contra a Lepra; 

k) Inclusão da verba de 100:000$000 para serem aplicados na cons-
trução de alojamentos para leprosos na Colonia Santa Isabel ; 

1) Aplicação ao combate da tuberculose na Capital do Estado do 
restante da econômia feita com as medidas sugeridas; 

m) Aplicação do «Fundo Hospitalar» das importâncias correspon-
dentes ás falhas dos . funcionários públicos e a descontos feitos por qual-
quer motivo em seus vencimentos, a exemplo do que se faz em favor 
das Caixas Escolares, quanto ás faltas não justificadas dos professores 
públicos. 

0-~ugestões de ordem geral 
1-0 Conselho encaminha ao Govêrno, anexas ao processo relativo 

ao orçamento, as representações que recebeu pedindo majorações e equi-
parações de vencimentos e subvenções e auxílios. 

O Govêrno, responsavel direto pelo andamento dos negócios publi-
cos, melhor ajuizará da oportunidade para se atender aos pedidos, em 
sua maioria incontestavelmente justos. 

11-0 Cons~lho sugere ao Govêrno duas comissões, ambas sem 
o nus para o Estado: a) a comissão de orçamento e b) a Comissão de 
Serviço Civil e Militar. A primeira, trabalhando metodica e permanente-
mente, facilitará a pesada tarefa da elaboração orçamentária. A segunda 
reorgânizará o quadro do funcionalismo, reajustará os vencimentos, re-
parando injustiças e desigualdades, e racionalizará, enfim, o serviço públi-
co, tanto civil como militar, pela exata distribuição e aproveitamento do 
funcionalismo. 

IH-Considerando que o orçamento é lei anual, entende o Conselho 
que, mesmo havendo novas dotações orçamentárias de verba~ para fun-
ções novas, nem por isso se devem criar os cargos a que elas se refe· 
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rem, preferindo-se manter a função e a remuneração em caráter contra-
ual e de emergência. 

IV -Sugere ainda o Conselho tome o Govêrno em consideração o 
estudo da possibilidade de se estabelecer em nosso Estado a comissão 
de compras, a qual, na administração federal, segundo informes vindos 
a público, tem dado bons resultados no sentido de diminuir a despesa 
relativa á aquisição de materiais, etc. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Belo-Horizonte, 1.0 de 
Maio de 1934.-Milton Campos, presidente e relator geral. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado pelos srs. conselheiros. 
- Devolvam-se as peças, acompanhadas do relatório, dos parece-

res parciais e das notas taquigráficas, ao sr. Interventor Federal. 

Voto de agrad!3cimentos 
O Sr. MUton Campos: - Srs. conselheiros, damos hoje por 

terminada a tarefa de opinar sôbre o orçamento do Estado, e devo, par-
ticularmente, como relator geral, agradecer a contribuição inestimável 
que todos os srs. conselheiros prestaram a êsse serviço, estudando, ca-
da um deles a parte que lhe foi dis ribuida. 

E' justo também que consignemos o nosso louvor e agradecimento 
pela dedicação com que trabalharam, aos funcionários do Conselho, dos 
quais devemos salientar, pelos seus esforços, o diretor da Secretaria, 
sr. José Joaquim de Oliveira Penna, e o chefe da Taquigrafia, sr. José 
de Oliveira Costa. 

Foi, graças á contribuição que êles nos deram, que conseguimo~ 

com relativa rapidez concluir a tarefa que nos cumpria realizar. 
Proponho, pois, que se consigne em ata um voto de agradecimen-

to e louvor aos funcionários da Secretaria, e submeto a proposta ao 
juizo do Conselho. 

-A proposta é aprovada unanimemente. 

Voto de congratulações 
O Sr. Soerates Alvlm:- Pela ordem, sr. Presidente. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Entendo, sr. Presidente, que o caso 

é de congratulações entre todos nós, visto que a vossa excelência, prin-
cipalmente, coube a mais árdua parte da tarefa que acabamos de reali-
zar (apoiados gerais). 
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O SR. MILTON CAMPOS: -Absolutamente. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA: - Contribuímos com um contígente pe-

queno. 
O SR. SOCRATES ALVIM: - Pediria, pois, ao conselho que se con-

signasse também em ata um voto de congratulações com vossa exce-
lência, pelo magnífico trabalho que realizou, elaborando um parecer 
geral que é uma peça _cuidadosa, pensada, fiel e patriótica. (Apoiados 
gerais. Muito bem. 

Que conste, pois, da ata um voto de congratulações com vossa ex-
celência pela realização dêsse magnífico trabalho, visto que a obra con-
cluída, devemo-la especialmente à atuação criteriosa e eficaz do nosso 
ilustre e caro Presidente. (Apoiados gerais). 

O SR. ABILIO MACHADO: -Desde a orientação feliz que soube 
dar aos trabalhos. (Muito bem I Muito bem!) 

A proposta é aprovada unanimemente. 
O Sr. Milton Ca1npos:- Agradeço, muito desvanecido, as ma-

nifestações do Conselho, e devo dizer que apenas recolhi os dados e os 
elementos que me foram trazidos pelos ilustres colegas. 

-Não havendo matéria a ser discutida na segunda parte, o sr. Pre-
side'1te designa para a próxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 
PRIMEIRA PARTE: - A regimental. 
SEGUNDA PARTE: -Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas à Secretaria do Conselho com a neces-
sària antecedência. 

-Levanta-se a sessão. 

209a. sessão ordinária, aos 5 de Maio de 1934 
P~ESIDENTE:-Sr. Milton Campos. 
SECRET ÁRIO:-Socrates Alvim. 

Sumário-Ata-Expediente-Nova distribuição da peça n. 335 (Favores para or-
ganização de uma emprêsa destinada à montagem de moinhos para 
cereais). -Ausencia do Sr. Annibal Gontijo-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, 
Socrates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio Machado e Wer-
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na Magalhães, faltando com causa justificada, o sr. Oliveira An-
drade. 

Abre-se a sessão. 

Ata 
Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sobre a mesma 

reclame, é aprovada. 
Expediente 

Sôbre a mesa nenhum expediente se encontra, 

Nova distributção 
J.l1ontagem, na Capital, d e m oinhos para cereais 

(PEÇA 335) 
O Sr. Milton CBIDpos comunica ao Conselho que na peça que 

lhe foi distribuída, relativa ~ instalação em Minas de moinhos para ce-
reais, verificou que pessoa estreitamente ligada a si por parentesco, fi-
gura na lista de acionistas dessa emprêsa. Nessas condições, sente-se 
naturalmente impedido de relatar o processo e certo de que o Conselho 
reconhecerà a procedência desse motivo, designa para relator o sr. Ju-
lio Soares, e para completar a revi são o sr. Abilio Machado. 

Comunicação 
O Sr. Werna Magalhães traz ao conhecimento do Conselho 

que o Sr. Annibal Gontijo, por se achar ligeiramente adoentado, deixa 
de comparecer à sessão. 

O Conselho fica inteirado. 
-Não havendo pareceres finais a serem apresentados, nem materia 

a ser discutida na segunda parte, o sr. Presidente designa para a proxi-
ma sessão a seguinte: 

Ordem do dia 
PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, forem enviadas à Secretaria do Conselho com a antece-
dência regimental. 

Levanta-se a sessão. 
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21Q.a sessão ordinaria, aos 8 de Maio de 1934 

PRESIDENTE:-Sr. Milton Campos. 
SECRET ÁRIO:-Sr. Socrates Alvim. 

. tJ~IA'IUO:Ata-Expedienh~-Ordem do dia 

A' hora regiment~ I acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Sebastião Lima, Abilio Machado, .Julio Soares, Annibal 
Gontijo, e Werna Magalhães, faltando com causa justificada o sr. Oli-
veira Andrade. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
Sobre a mesa não há expediente. 
Nenhum dos srs. conselheiros querendo usar da palavra no expe-

diente e não havendo materia a ~er discutida na segunda parte, o sr. 
Presidente designa para a próxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 
PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, forem enviadas à Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental. 

Levanta-se a sessão. 

211.• sessão ordinária, aos 12 de maio de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETA'RIO- Sr. Socrates Alvim. 

StJMÁBIO:- Ata- Expediente- Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Julio Soares, Sebastião Lima, Abilio Machado, Werna Ma-
galhães e Annibal Gontijo, faltando, por motivo justificado, o sr. Oliveira 
Andrade. 

Abre-se a sessão. 
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Ata 
Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sôbre a mes-

ma reclame, é aprovada . 
Expediente 

Sôbre a mesa nenhum expediente se encontra. 
Nenhum dos srs. conselheiros querendo tomar a palavra e não ha-

vendo matéria a ser tratada na segunda parte, o sr. Presidente designa 
para a próxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 
PRIMEIRA PARTE - A regimental. 
SEGUNDA PARTE- Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas à Secretaria do Conselho com a ante-
cedência regimental. 

Levanta-se a sessão. 

212.8 sessão ordinária, aos 15 de maio de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO - Sr. Socrates Alvim. 

SUIIÍdUO - Ata -Expediente - Comunicaçao - 2.8 parte ·- Serviços de eletri-
cidade no município de Arceburgo- Relatório e parecer do sr. Abilio 
Machado - Discussao- Conclusao - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campo.;;, So-
crates Alvim, Sebastião Lima, Abilio Machado, Julio Soares, Annibal 
Gontijo e Werna Magalhães, faltando, por motivo justificado, o sr. Oli-
veira Andrade. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O llr. Beeretél'lo tra1. ao conhecimento do Conselho o aeguin-

te expediente : 



566 CONSELHO CONSULTIVO DÓ 

Ofício 
Porcentagens aos exatores e aos demais funcionários da Fa-

~enda Estadual 

(PEÇA N. 337) 

Belo-Horizonte, 8 de maio de 1934.- Gabinete do Presidente do 
Estado de Minas . 

Senhor Presidente do Conselho Consultivo. -Tenho a honra de 
remeter a Vossa Excelência, afim de que seja submetida à consideração 
dêsse Egrégio Conselho, a minuta de decreto que modifica o regime de 
abono de porcentagens aos exatores e as estabelece para todos os fun-
cionários da Fazenda do Estado. 

O estudo dos erviços da arrecadação das rendas do Estado le-
vou-nos à conclusão de que não apenas os exatores, sinão também to-
dos os funcionários do Tesouro podem influir no aperfeiçoamento da co-
leta das rendas públicas e possibilitar um sensível aumento das mes-
mas, uma vez que haja maior estímulo a êsses funcionários, interessan-
do-os diretamente à administração nos acréscimos da receita. 

Tomando o têrmo máxi~o da arrecadação dos tributos nos últimos 
anos, o projeto junto vi a estabelecer a porcentagem de 6,25 ° I o sôbre 
o excesso que se verificar acima daquele têrmo, e que representará sem 
uúvida o resultado do esfôrço individual do fu ncionário . Por outro lado, 
verificou-se a necessidade de se inverter o critério até agora seguido 
para abono de porcentagem aos exatores. Tinham êles maior porcenta-
gem sôbre a arrecadação normal do exercício e uma porcentagem me-
nor pelo excesso de arrecadação. Pelo projeto terão sôbre a renda nor-
mal de cada coletoria uma porcentagem que lhes assegura mais ou me-
nos os provento atuais e outra porcentagem maior sôbre o que arreca-
darem acima da lotação de cada exatoria ou seja sôbre o acréscimo 
que resultar da apuração do seu trabalho pessoal. 

Expostas as vantagens das modificações constantes da minuta de 
decreto que ora submeto a êsse Egrégio Conselho, solicito a Vossa Ex-
celência o parecer do mesmo sôbre o assunto. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar · a Vossa Excelência os pro-
testos de minha alta estima e subida consideração. - Benedicto ltal-
ladares R i beiro, Interventor Federal. 
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Ao. sr. dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Consultivo 
do Estado. 

Minuta que acompanha o ofício supra 
DECRETO N . .. . 

Modifica o regime de abono de porcentagens 
aos exatores e estabelece porcentagens para os 
funcionários da Fazenda do Estado. 

Art. 1.0 Os coletores e escrivães de coletorias vencerão as quotas 
fixas e terão as porcentagens constantes da tabela anexa, sôbre a arre-
cadação que fizerem. 

§ 1. 0 Apenas a renda até o duodécimo da lotação entrará no cál-
culo para a apuração da porcentagem a ser deduzida pelos exatores , 
nos municípios dotados de mais de uma coletoria. 

§ 2. 0 Tanto a quota fixa, como as porcentagens e emolumentos, 
serão divididos na razão de 315 para o coletor e 215 para o escrivão. 

Art. 2.0 Os vigias-fiscais terão os seus atuais vencimentos e por-
centagens, os quais poderão ser deduzidos em balancetes. 

Art. 3. o Fica estabelecida, a contar deste exercício, a porcenta-
gem de 6,25 ° I 0 a favor dos funcionários da Fazenda Pública do Estadu, 
a qual será calculada sôbre o que exceder de 108 mil contos de réis, na 
renda anual dos tributos existentes , ou que venham a ser criados pelo 
Govêrno do Estado. 

§ 1 . o O total de 108 mil contos de réis tomado acíma se refere 
à arrecadação máxima verificada nos três últimos exercícios, ou seja a 
de 1932. 

§ 2. o Os tributos referidos neste artigo são os seguintes : E. por-
tação, sôbre-tax:a do café, territorial, indústrias e profissões, bebidas al-
coólicas, transmissão de propriedade, novos e velhos direitos, sêlos, ma-
trícula de automóveis, consumo de gasolina, taxa de viação e cobrança 
da dívida ativa. 

Art. 4. o A porcentagem acima será rateada, proporcionalmente, aos 
vencimentos de todos os funcionários efetivos e contratados, da Secreta-
ria das Finanças, da Fiscalização e da Inspetoria Fiscal de Minas no Rio 
de Janeiro. 

Art. 5.0 O rateio corresponderá a tantas quotas quantas sejam as 
parcelas de 100$000 ou fração componentes dos vencimentos anuais 
do funcionário. 
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§ 1.0 A soma das quotas assim obtidas constituirá o divisor neces-
sário ã apuração do valor de uma quota geral , tomando-se por dividen-
do a importância corre pondente a 80 ° I o do total a ser distribuído : 

§ 2.° Caberá a cada funcionário a importância resultante da mul-
tiplicação do total de suas quotas pelo valor de uma quota geral. 

Art. 6.0 A importância total a ser distribuída anualmente · serâ di-
vidida em duas partes, sendo uma qe 80 ° I o destinada ao rateio geral en-
tre todos os funcionários referidos no a rt. 4. o e outra, de 20 ° I 0 , que será 
rateada exclusivamente entre os fun ciqnários da Diretoria da Receita, da 
Fiscalização e da Inspetoria Fiscal do Rio de Janeiro. 

Parágrafo único. Para êste rateio suplementar, proceder-se-á pela 
forma indicada nos §§ do artigo anterior. 

Art. 7.0 Para o cálculo das quotas, não serão computadas as diá-
rias, gratificações extraordinárias e porcentagens que percebam ou ve-
nham a perceber os funcionários da Fazenda Estadual. 

Art. 8.0 O pagamento das porcentagens que houverem de ser abo-
nadas aos referidos funcionários, será efetuado depois de encerrado cada 
exercício financeiro e de verificado o excesso de arrecadação a que se 
refere o art. 3. 0 , salvo se, antes disto, se apurar que a renda efetivamen-
te arrecadada excedeu o limite alí fixado. 

Parágrafo único. Neste último caso, as porcentagens devidas aos 
ditos funcionários ser-lhes-ão pagas, mensalmente, a contar do mês em 
que se verificar, pelo total das arrecadações realizadas nos meses ante-
riores, do mesmo exercício, que já foi excedido o limite de 108 mil con-

' 
tos de réis. 

Art. 9.0 Para a verificação do excesso na arrecadação, a Diretoria 
da Contabilidade apresentará balancete definitivo de Receita e Despesa. 

Art. 1 O. Verificado êsse excesso e feito o calculo das percentagens 
a serem distribuídas, o Secretário das Finanças mediante proposta do 
Diretor Geral do Tesouro ordenará o seu pagamento .. 

Art. 11. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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T abela de porcentagens e quotas fixas para o triênio 
de 1934 a 1936 

, 

Classe 
Código 

cHolle-
rith • 

Coletorias 

5. " 
5. a 
7 .a 

5 . a 
5." 
4 . " 
4 . a 
6 .a 
6.a 
5." 
5. " 
6." 
4 .a 
6 ." 
5." 
4 a 
6 a 
6 .a 
5 ." 
5 a 
3.a 
l. a 
l. a 
L a 
1. " 
6.a 
6 ." 
5. " 
5.a 
5. a 
6." 
5 .a 
G.a 
5 .a 
7." 
4 . " 
6." 
6.a 
5." 

1 
2 

220 

!baeté .... . ...... ..... .... . 
bre-Campo .. . ... . . . .. ...... . 

Aguas-Bel a s (São-josé de 
_Aguas-Belas) .. •. ..... . .. ... . 

A~1orés . . ....... . .. . .. ..... . 
A1uruoca .. ... . ..•••. . 

~ Até n -Paraíba . . .... . . · . ."."." .. .".". 
!lfenas . ....... .............. . . 

14 
15 

~ Att~-~o-J?oce ... . ... . .. . .. . . . 
16 

vmopohs ... .. . ... . .. . . . . 
Andradas . . .. . ... . ... . 

17 Andrelândia . ....... . ... . . .. . 
7 Antônio-Dias . . . .. • ... .. . ..... . 
8 Araguarí ............ . . . ..... . . 

1
Õ Arari ..... . ... . . .. . ....... . .. . 

Arassuai ...... .. .. . . ....... . . g !raxá .... .. . . . ... . . .......... . 

13 
Arceburgo .. . ... . ..... . .. . . 

rendo .. . . ...... . . . . . . . . . 
1 Baipendí . . . . . •. .. . . .. . . . . . ... 

2
19
0 

Bambuí . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Barbacena . . . . . .. . .. . . ..... . 

2
22

1 Belo-Horizonte (1. ") ...... .. l 
Belo-Horizonte (2 . 3) ••••• •• • I 

23 Belo-Horizonte (3 . "). . . . . . J 
24 B~lo-Horizonte (4 ") ....... . 
25 Btcas .... .. .. . . . . ... .. .. .. . . 
2
2

6
7 

Bocaiuva .... .. . .. . ..... . .... . 
Bom-Despacho .. ....... . ... . . 

28 Bomfim.... .. .. . . . . . . . _ . . _ 
~6 ~0~-Sucesso . . . . . • ... _ . . ... 

or a da Mata .. . ..... . • .• •.. 
31 Bote lhos . . . ....... .. ... . . ... . 
~§ Brasília . .. . . _ . . . . . .. . . .. . . . . . . 

Brazópolis ......... . ... . ... . .. . 
~ Brejo das Almas .. ... .. . . . .. . 

Cabo-Verde ... . .. .. . . .. . ... . 
36 Cachoei ras ... .. ..... . 
3
38

7 Cneté .. . . . . ..... . · ·:: .".'.".': 
Caldas ... ..... .. . ........ . .. . . 

Lotação 

179. 991.933 
161 .200.937 

42 .005 .500 
203. 742 .977 
214.413.412 
442 .712 .984 
43~. 417 .450 
143 .482 .362 
119 . 106 .325 
251 .024 191 
223. 083 .709 
50 .399 .211 

408.448 .081 
96 639 .119 

212 .841.550 
365 . 59 .746 
138.674 990 
138.032.080 
180 836 . /::>4 
215 343.271 
í34. 852. 765 

1. 269 969 . 832 

137 .299.454 
91.743 .780 

172 .786 .616 
160 . 267.019 
284 .312.312 
89 849.406 

159 744.206 
83.311.982 

2 0.493.L60 
41 .685.361 

302.351.546 
82 .200 .238 
99.225.245 

242.528. 561 

Porcentagens 

Até Sõbre 
a Jota- o que 

çao exceder 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

,. 

" ,. 
,. 

" 

" 
" 

2 
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Código 
Classe ,H oi le -

rith• 

64 
39 

Coletorias 

: amanducaia .. .... . . . .. .. .... . 
Cambui .. . . . . . .. ... ... ...... . 

4 ' ~ambuquira . . . . . . . . ... . .. . . . 
41 =:ampanha .. . . ....... .. . .. .. . . 
42 :ampe.;tre ................ ... . 
43 Cam po-Belo... .. . .. ... .. . 
44 .::ampos-Gerais.... .. . .. .. . . 
45 ~apelin~a . . . . . . ...... . . .. 
46 unrandai. . . ........ . ... .. . .. . 
47 Çaran_gola ... . .. . .. . .. ... ... . 
48 .... arahoga .... . ..... . . . .. .. .. . 
49 I Carmo do Pa ranaíba ....... .. . 
50 I :::armo co Rio-Claro . .... . 
51 
52 
54 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
55 
63 
53 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
72 
71 
73 

219 
74 
75 
76 
84 
77 
78 
79 
EO 
81 

:::ássia ..... ............. . .... . 
I ~atagua~es ...... . .. ........ .. 

...,axambu . ... ......... ...... . 
Claudio.. . . . . , . . . . . .. . . . . . . 
~onceição .. ....... . ..... . . . 

I C.:onceição do Rio- Verde . . . . . . 
I -:onquista . .. . ... · .. . .. 
~ontagem .. ..... .... . . .. .. . . . 
:orinto ... . .. .. .. . . ..... .. .. . 

Coromande l . .. . . . ......... . .. 
: ristina . .. .. . ... .. . ... . .. .. . . . 

· : urvelo . . . .. . . ... ... .. .... . 
:::oração de Jesus . ... . . . .... .. 

i Diamantina . . . ... . ..... .. ... .. 
) ivinópolis ...... ...... .. . . . . 
J õres rta Boa-Esperança . .... . 
::Joi-Mendes . ... ...... .... ... . 
::ntre -Rios ....... ........... . 
::spinosa. .... .. . .. . .. -- . . . 
:;;strela do Sul .... ........... . 
~xtrema .. ........... ..... .. . 
,.erros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 
~igue iras .. ...... .. ... . ... . 
·o rmiga... . . . . .. . .. . 
,.o rtaleza.. . . . . . . • • • • . . . .. . . 
' rutal . •••• . ..•. -. . . ... .. ... . 
Jimirim .. .•..... ..... .. ... 
]rao-~ogol.. . . .. .. . . . . . .. 
Juanhaes ........... ........ . 
1uapé .. . _. . ... . ........ .... . 
.JUaranésJa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J uarani ... ... .... .... . .... . . 

Lotação 

117 625 817 
1• 9.0C2 081 
13t:. 640 .41 ·3 
154 .445 .613 
144 436 1&2 
326 .159 791 
168 .481.976 
51 304 476 

136 402 .7!11 
787 .636 9(0 
486.182.286 
106 773 7U1 
183 45U. 747 
193 722.221 
439 . 89.6\ 6 
174 820 266 
115 .236 .136 
170 674 .3[0 
96.987 031 

179 899 294 
76 496. 758 

101 056. :J44 
108 .5 3 522 
138 051.761 
402.257 696 
58 686 427 

303 851.256 
166 .31 0 134 
179 001.212 
194 .673 .022 
273 .631 021 
29.643 .254 

143 987.570 
57 .003. 720 

1:-'8 247 .832 
80 483 997 

540 .272 .<:03 
121 .707 .755 
286 .685 .195 
150 .673 551 
82 (05.283 

193 734 225 
149 .998.005 
293 843 .533 
113.825.452 

Porcentagens 

Até Sôbre 
a Jota- o que 

ção exceder 

,. 
" 

" 

" 
.. 
" 
" 

.. 
" 
" 

" 
" 

" 

" 

Código 
Classe cHolle-

rith :o 
Col,etorias 

82 Ouarará ..... ................ . 
83 Ouaxupé .. .. . ....... . .. .. ... . 
85 [biá . ...... . . ... ... ..... ... . .... . 
86 fbiraci... . . . • • • • • . ... . . . ... . 
87 lndaiá . ...... ... . ........ . .. . 
98 lpanerna . .... . .... .... .. .... . 
88 ltabira . . .... . . . . . . . . • • • • . ... . 
89 ltabirito .......... . .. .. ... . ... . 
90 ltajubá ... .. .. ..... . .... ... . . 
91 ltarnarandiba ......... . .. ... . . 
92 Itambacuri ... ... .. . . ... .. . . . . 
93 ltanhandú . • . • . ....... ... .. . 
94 ltanhomí .......... . .. ....... . 
95 Itapecerica .. ...... . ......... . 
96 ltaúna ••••••.. .. .. ... ... ... . .. 
97 Ituiutaba ... .. . . ...... ....... . . 
99 Jacuí. .. .... . .... . •••• . • • ••• . 

100 Jacutinga ... ... •... .. . .••... .. 
101 Januária .... .. .... ..... . . . .. . 
102 Jequerí. .... . . .. ... .. ......... . 
103 Jequitinhonha . .............. .. 
104 João-Pinheiro .••••••. . .. .. .. . . 
105 Juiz de Fóra (P) .. .. ...... . . I 
106 Juiz de Fóra (2.a) .... . . . . . . \ 
107 LagOa-Dourada ... ... .... .. . . 
108 Lambari ..••. • .. ..... . ..... . . 
109 Lavras .. . ....... ...... . ...... . 
110 Leopoldina ..... .. . ... ....... . 
111 Lima-Duarte . . . . . .. . ... .. . 
112 Luz .... .. ....... . . . .... . . .. . 
113 Ma chado ... .. .......... . . ... . 
114 .Malacacbeta ........ ......... . 
115 Manga ... · .... . . . .. .... .. ..... . 
116 .\ofanhuassú ............ . . . ... . 
117 .Manhumirim ......... .... • . ... 
118 \ofar de Espanha ... .... .. . ... . 
120 Vlaria da Fé .............. . .. . 
119 Vla riana ... .... .. ... .. . .. .. . . 
121 \1.atias-Barbosa . ..... . ••.••• .. 
122 Vle rcês ........ . ..... .. .... .. . 
123 Vlesquita. . .. . . . .. • .... .. .... 
124 v.linas-Novas ......... .. . .... . 
125 ..tiraí ...••. ......... . ......... 
126 Vlonte-Alegre . . . . ..... ...... . . . 
127 Monte-Carmélo .. .•..... . ...... 

Lotação 

75 .792.935 
340.000 000 
127. 428 532 
108.797.113 
217 .435 .013 
208 231.674 
188 077.330 
12 J.543 177 
391.842 . 712 
49 587. 991 
49 255 .014 

110 809 (154 
121 .519 207 
332.324 322 
282.659 405 
292.954 .001 
120 .763.8(18 
299.261 608 
106. 677 . 964 
86 .518 140 

252 366 .798 
48 .165.325 

996 . 541.842 
35 487 .955 

158 577 .907 
562 .867 .495 
426 .139 . 157 
193.366 .272 
180 .021.087 
263 .195 .503 
44 .852.125 
31 .856.723 

433 236 .209 
342.110.985 
276 367.458 
57 .998 364 
55.491 .940 

184.370 267 
110.738 . 680 
36.618 .656 
67.930. 119 

207.554 .219 
114 .910 420 
185 .765 .141 
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Código 
Classe «H o 11 e-

rith• 

4.a 
5.a 
3.a 
4 . a 
5. a 

5 " 5 a 
4.a 
3." 
4.a 
5. a 
4 a 
5 .a 
4 . a 
5 .a 
5 .a 
6 a 
6a 
7. a 
4 . a 
4." 
5 .a 
6 a 
6." 
5. n 
7 . a 
6 a 
5 .a 
5. a 
4 .a 
5. " 
4 ." 
5 .a 
3. a 
4.a 
5. a 
6. " 
5. a 
3. a 
6. a 
6 ." 
4. a 
5 .a 

128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
141 
140 

; 142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 

OONSEUIO CONSULTIVO DO 

Coletorias 

Monte-Santo . . . . ....•. .. .. ... . 
Montes-Claros . ... . . . .. ... . .. . 
Muriaé .. .. . . . .... . . .. ...... . . 
Muzambinho. . .. . . . . . . . . . . 
Nepom uceno .. . . . ... ....... . 
Nova-Lima . . . .. ... . . . ...... . . 
Nova-Rezende ...... . .. . .... . . 
Oliveira ... . . . .. .. ... . . . . . .. . . 
Ouro-Fino .. . ..... . . . . ..... . . . 
Ouro-Preto .. . ... .. . ... ....... . . 
Paln1a . ... . ......... .. . ... .. . . 
Palmira ..... .. . . .. . .. ... . .... . 
Paracatú ............ . . ..• . . . 
Pa rá de Mi nas .. . . . . . . .. . 
Paraguassú . . . . . ........ . ... . 
Paraisópolis. . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Paraopeba . ... . . .. ..... . ...... . 
Passa-Quat ro . . . . . . . . . . . . .. 
Passa-Tempo . ... . ..... ..... . 
Passos .......... . .... . . . . .. . . 
Patos .. ... . . . .. .. . ........ . .. . . 
Patrocínio . .... .. . . ....... .. .. . 
Peçanha . ... . .. ... . ... . ... .. . 
Pedra-Branca .. . . .... ... . . . .. . 
Pedro-Leopoldo .. . . .. . . .... . . 
Pequi . ... . . ..... ... . . . 
Perdões. .. .. . .... . . .... . .. . 
P!ran~a ........... .. .... .... . . 
PHapora ... . .. . . ... . .. . . . ... . . 
P!t~ngui.. ... ... . . . . .• . ..... 
P IUI . •. .. ... .. ·•••··•· ....•... . 
Poços de Caldas ........ . .. . 
Pomba . ................... . 
Ponte-Nova . . .. .. ....... . . . . . . 
Pouso-Alegre .... .... ..... . .. . 
Pcuso-Alto . . .. ..... .. ... . .. .. . 
P rados . ... . ... . .. . ... ... .. . . 
Prata. . . . . . . . .. • • • • . • • • . . .. 
Queluz • • •• . . . . . ....... . . .. . 
Raul-Soares . . . . . . ... .... . .. . .. 
Rezende-Costa .... .. ... ...... . 
Rio-Branco . ...... . : .. .. ..... . 
Rio-Casca ••• •• , .............. . 

Lotação 

401.560.91 7 
216.606 516 
623 766 .187 
417 .899 799 
2 18 .277 .037 
198. 260 .250 
175 .546.375 
410.172 102 
511.820 290 
364.468 680 
162 697 .528 
421. 502 274 
185.473 .414 
309 .973 765 
203 .616 .1 93 
242 604 876 
73 .902 589 
98.815 . 131 
42.594 879 

364.386 .987 
383 701. 028 
286 544 .373 
131 .869 .855 
109 723. 533 
175. 837. 602 
38 707 . 187 

114.664 .369 
262.369 .771 
161.31 6 088 
392.335 .530 
272.730 .552 
323 .188 616 
253.938.405 
622 .846 809 
442.541.083 
150 670 .238 
84.818.587 

260 .331.028 
532.504 .268 
145 238.058 
58.748 .659 
46 978 683 

255.234 .199 
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Cócligo 
Cl asse cH o ll e· 

rith» 
Coletorias 

171 Río-Espera .. .... ....... . .• 
172 Rio-Novo .... .. . ..... .. ..... .. 
173 ftio-Paranaíba ..... .. ..... .... . 
174 Rio-Pardo ...... ............. .. 
175 Rio-Piracicaba .. . . . ........... . 
176 Rio-Preto .... ... ..... .. . .. . .. . . 
177 Sabará . .. ........... .... .. . . 
178 Sabinopolis . ... . ..... .. .... .. 
179 SacraDlento ....... ..... ...... . 
180 Salinas . ... ... ..... . .... ..... . 
181 Santa-Bárbara .......... ..... . 
182 Santa-Catarina ..... .. . . ..• • . • . 
183 Santa-Luzia . . ... .... ......... . 
184 Santa-Maria do Suassui . . .... . 
185 · Santa-Quitéria . . .• •.• 
186 Santa-Rita do Sapucaí .. . .. . . 
187 Santo-Antônio do Monte .. . . . . 
188 São-Domingos do Pra ta •.. • 
189 São-Francisco . . . . .. .. . . . . .. . 
190 São-Gonçalo do Sapucai . . . . . 
191 São-Gotardo . ....... .••• • • ... . 
192 São-João-del-Rei. . .. ......... . 
194 Sao-João-Evangelista ....... . . . 
193 São-João-Nepomu ceno . .. . .. .. 
195 Sáo-Manoel. . . . . . . . ......... . 
196 São -Manoel do Mutum .. .... . 
221 São-Lourenço .. ...... . .. ... . . . 
197 São-Romão .. . ... .. . ...... . .. . 
198 S ... o-Sebastião do Pá raiso .. . .. 
199 São-Tomaz de Aquino . •.....• 
200 Sê rro .. . ... • ....... ... . . ..... . 
201 Sete-Lagôas .... . . ... ........ . 
202 Silvestre-Ferraz ... ... .... . . . . 
203 Silvianópolis ..... . . . . . .... . . . 
204 Teófilo-Otôni . ... . . . .. .. .. . . 
205 Tiradentes .. . .... . .. . . . . . . . .. . 
206 Tiros ...... ......... ... . .. . .. 
207 Tombos . . . . ....... . .. . . . ... . 
208 Tremedal . . . . . . . . . . . .. . •..... 
209 Três-Corações . .. . .... ..... .. . 
210 Três-Pontas .. . ... .. . ... .. ... . 
211 Tupaciguára . . . . . ... .. . • .... . 
212 Ubá . .. ........ ..•... . . . . ....• 
213 Uberaba . . . ...... . .. . •... .... 
214 Uberlândia ....... .. . . . .. .... . 

Lotação 

51.13G 464 
260. 207 .337 
64. 152 .327 
62.473 507 
51 .979 082 

220 .537 .024 
118 642 .775 
56.383.961 

235 098 539 
107 654 . 178 
178.525 219 
63 . 1'>0.312 

231 435.601 
34.858 138 

113 .436 . 952 
299.891. 222 
181. 600 044 
135 818 284 
49 . 779 .575 

285 .549 . 142 
147 001.226 
439.900 285 

54 .832 .468 
243 224.054 
157.618 .690 
118 .890 . 589 
135. 313 032 
33 .725 490 

487 740 900 
91.123 .994 

142 257.050 
336.053 .547 
156 763 .593 
137 . 738. 233 
321 . 799 .266 
58 .599 .820 
71.432 124 

145.276.800 
43.806.580 

256 . 173 .100 
293. 244.067 
154 .847 . 129 
56.). 947.755 

1.019 .129 .964 
555.347 .444 
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Porcentagens 

Código 
Clâsse cHolle- Coletorias Lotaçao 

rith» Até SObre 
a lota- o que 

çao exceder 

7.a 222 Unaí . . . ••...... ... ...... . .... 17 .937 .300 3 90/o lOo/o 
4.a 215 Varginha . . ............. . ... . 477 .036 .U5 5.8o/o " 4.a 216 Viçosa . . . , •. . . . ... . . . .. 425 .039 133 5 so;o " 6 .a 217 V! rg!ni.a .. ; ... . ........ . ....•. 55 212 .233 4 .9o/o " 6. a 218 Vugmopohs . ... . . .......... . . 85.042 .332 4.9° I o " 

CLASSIFICAÇÃO DAS COLETORIAS PARA EFEITO DE PROMOÇÃÓ DOS CO-
LETORES E DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS FIXAS 

1 . a classe 
Sao as de renda superior a mil contos de réis-Quota fixa 3:000$000. 

2. a classe 
Sao as de renda líqüida de mais de setecentos e cincoenta contos até mil 

contos- Quota fixa 3 :000$000 . 
3. a classe 

Sao as de renda líqüida de mais de quinhentos contos até setecentos e 
cincoenta contos- Quota fixa 3:000$000. 

4. a classe 
Sao as de renda líqüida rle mais de trezentos contos até quinhentos contos 

-Quota fixa 3:000$000. 
5. a classe 

Sao as de renda líqüida de mais de cento e cincoenta contos até trezentos 
contos- Quota fixa 3 :000$000 . 

6 .a classe 
Sao as de renda líqüida de mais de cincoenta contos até cento e cincoenta 

contos Quota fixa 4 :500$000 . 
7. 8 classe 

São as de renda líqüida até cincoenta contos - Quota fixa 5:000SOOO. 
Secretaria das Finanças, 21 de maio de 1934. - ........ secretário das 

Finanças. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 337, distribuída aos 

Srs. Sebastião Lima, Werna Magalhães e Milton Campos, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

ESTADO DE M;INAS- GERAIS 

Ofício 

Modificação do imposto sôrre gazolina e clios 
(PEÇA N. 338) 

575 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas.-Belo-Horizonte, 8 de 
maio de 1934. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Tenho a honra de passar 
ás mãos de V. Excia., afim de ser submetido á apreciação desse Egre-
gio Conselho, a minuta de decreto que dispõe sobre o imposto relativo 
ao comércio de gazolina e olios . 

Acompanha a minuta uma exposição de motivos do· sr. Secretário 
das Finanças, em que S. Excia. salienta a justiça da nova tributação 
que, atingindo o consumo na extensão que tiver, gradúa com mais justi-
ça as contribuições referentes ao imposto de indústrias e profissões, para 
os atacadistas. 

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a V. Excia. os protestos 
de meu elevado aprêço.-Benedicto Vall.ulw·e:. Ribeiro, Interventor 
Federal. 

Exposição de motivos 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizonte 

-7-maio-934. 
Senhor Interventor.-A lei 1.234, art. 5.0

, de 1930, creou o imposto 
de um por cento (1 ° f 0 ) sôbre o consumo de gazolina e olio no Estado. 

Depois, o decreto n. 9.840, de 26 de janeiro de 1931, deu nova re-
dação àquele artigo e fixou o imposto de gazolina em contribuições 
anuais segundo a vendagem entre 5 a mil litros, mantido o lançamento 
relativo ao imposto de indústrias e profissões. 

Está patente que o decreto abandonou o objetivo da lei, que era 
tributar o consumo, de acôrdo com a própria natureza do imposto em 
face do comércio em aprêço. 

Desse modo, a tributação tornou-se desigual, eis que ha localidades 
em que se vendem mais de 100 mil litros, assim como ha as em que a 
vendagem atinge apenas a 20 mil, sujeitando-se ambas ao mesmo im- . 
posto 

Nestas condições, cheguei á conclusão de que a razão está com a 
lei 1. 234 e, por isso, submeto à V. Excia. o decreto junto, que trib11.ta 
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o consumo na extensão que tiver e gradúa, com mais justiça, as con-
tribuições referentes ao imposto de indústrias e profissões, para os ata-
cadistas,-Ovidio de Abreu,, Secretário das Finanças. 

P1·ojeto de m odif icação do irn.posto sôb·re gazoli na e olio creado 
pela, lei n. 1.234, de 1930, e ?'egulamentado p elo decreto n. 9 .840, 
d e 1931 qu,e d evera se1· submetido ao parecer do Conselho Consultivo 

DECRETO N .... de .. . de 1934 

Dispõe sôbre o imposto relativo ao comércio 
de gazolina e olio lubrificante. 

Art. 1.0 O comércio de gazolina e olio lubrificante, por atacado, 
fica sujeito às contribui'ções fixas constantes da tabela anexa, e o co-
mér io a varejo à taxa de cem réis ($100} por litro de gazolina, ou olio 
vendido diretamente ao consumidor. 

Parágrafo único. Para os fins dêste artigo, entendem-se por ataca-
distas aqueles que venderem olio ou gazolina em tambores, e por va-
registas, os que os venderem aos litros, seja pela respectiva medida , 
seja em aparelhos automaticos, denominados bombas. 

Art. 2.0 O imposto fixo incide sôbre todos os que individualmen-
te ou em companhia, por comissão, consignação ou representação, so-
ciedade anonima ou comercial, com ou sem estabelecimento, exercerem, 
no Estado, o comércio de gazolina e olio lubrificante. 

§ 1.0 O atacadista que fizer comércio a varejo, pagará também a 
taxa de 100 réis, relativa ao consumo. 

§ 2.0 Incidirão igualmente na taxa de cem réis, por litro, as empre-
sas, sociedades ou pessoas que adquirirem dos atacadistas, mesmo que 
não seja para revenda, quantidade igual ou superior a um tambor de 
gazolina ou olio, salvo si o respectivo atacadista incluir o fornecimento 
na sua vendagem como varegista. 

Art. 3. o Todos aqueles que estiverem sujeitos ás contribuições re-
fe ridas neste decreto ficam obrigados ao registro do movimento de en-
trada e saída de gazolina e olio, em livro proprio, autenticado pela re-
partição arrecadadora local, sem pagamento de qualquer sêlo, e que será 
facultado ao exame dos fiscais, que poderão confrontar os lançamentos 
nele ·contidos com os documentos respectivos, sempre que julgarem 
conveniente . 

.. 
f 
I 
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Art. 4.0 O lançamento, arrecadação e fiscalisação do imposto ·x.o 
obedecerão o regimen do regulamento a que se refere o Dec . n. 8.884, 
de 16 de novembro de 1928. 

Art. 5.0 A arrecadação da taxa de consumo se fará mensalmente 
pelas exatorias a cuja jurisdição pertencer o contribuinte, sendo : 

a) até o decimo dia de cada mês, relativamente á vendagem ve-
rificada no mês anterior, para aqueles que exerçam o comércio nas sédes 
de coletorias ou à distância não superior a 10 klm;:,. 

b) até o vigesimo dia para os que o exerçam em pontos mais 
afastados . 

Art. 6.0 O pagamento efetuar-se-à mediante guia assinada pelo 
comerciante, na qual registrará a litragem exata vendida no último mês, 
apurada pelo exame de suas operações de com ra e venda e bem assim 
pela medição automatica do aparelho mecânico (bomba) quando o co-
mércio se realisar por êsse meio . 

Art. 7.0 A falta de pagamento nos prasos adotados no art. 5.0
, 

sujeita o devedor á multa de outrc tanto da contribu'ição devida no 
mês a que se referir, pela mora até 30 dias e à cobrança executiva do 
principal e da multa no curso dos 30 días subseqüente . 

Art. 8.0 A inexatidão apurada na litragem registrada na guia para 
o pagamento da respetiva taxa, será punida com a multa de 200$ a 
1:000$000. 

Art. 9.0 Quando, por qualquer evasiva do contribuinte, for impos-
sível apurar a litragem exatamente vendida, ela será calculada pelos meios 
indicados no art. 1 O, acrescido o calculo de 50 o f o . 

Arl . 10. A fiscalisação do disposto neste decreto compete aos fun-
cionários subordinados á Diretoria da Receita, em todo o território do 

. Estado, os quais a exercerão por todos os meios ao seu alcance, princi-
palmente pelo exame das notas de despacho e de entrega de gazolina 
e olio pelas estradas de ferro e outras empresas de transporte que 
tenham contrato fiscal com o Estado. 

Art. 11. Nos casos omissos aplicar-se-ão os regulamentos dos ser-
viços fiscais do Estado, de acôrdo com decisão do Secretário das Finanças, 
que poderá expedir instruções e ordens para a bôa execução do serviço· 

Art. 12. Este decreto começará a vigorar em todo o Estado na 
data de sua publicação, menos quanto á contribu'ição fixa, que entrará 
em vigor a 1. 0 de julho proximo. 
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Art . 13. No segundo semestre deste exercício a contribuição fixa 
será cobrada pela metade, ficando anulado, relativamente ao mesmo se-
mestre, o lançamento dos contribuintes referidos neste decreto, revogadas 
as disposições em contrário. 

O Secretário de Estado dos Negócios dos Finanças fará publicar e 
cumprir. 

Palacio da Liberdade, em Belo-Horizonte, aos . . • de ... de 1934. 

Tabela ào imposto fixo sôbre o comércio de gasolina 
e oieo lubrificante 

GASOLINA 

Localidades 20 a 30 IO a 20 5 a 10 2 a 5 menos de 

Mais de 30.000 .. mil mil mil mil 2 .000 
habts. habts. habts. habts habts. habts. 

Classes: 

a)-1 O:OOC$000 . .. 7:00CSOCO 5:000$000 3:500'SOOO 2:500!000 1:000$000 
b)- 7:000$CO! •... 5:00fi$0QO 3:5011$000 2:EOl SCOO 1:00 ... $000 700$0110 
c)- 2:500$000 . . . . 1:000$L. OO 710$:000 !:OO:SOO:l 35J$000 25u$000 

ÓLEO 

Classes 

a)-450$000 ... . .. 340$000 305$000 280$000 1601000 115$000 
b)-225$000 .... . . . 205$000 160$000 135$l 00 Su$000 56$0 o 

-
O Secretario das Finanças, 

-0 processo passa a constituir a peça n. 338, distribuída aos srs. 
Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Abilio Machado, respectivamente re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Prefeitura de Belo-Horizonte.-Pela Secretaria.- Belo-Horizonte, 14 

de Maio de 193 1. 
Exmo. Sr. Dr. Milton Campos.- M. D. Presidente do Conselho Con-

sultivo.-Venho por êste · solicitar a V. Excia. digne-se transmitir a 

/ 
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êsse egregw Conselho, os meus agradecimentos pela distinção com 
que me cativou, aprovando o voto de aplausos á minha administra-
ção, proposto em sessão de 28 de abril p. findo, pelo ilustre conselhei-
ro Sr. Annibal Gontijo. 

Com os meus agradecimentos, reitero a V. Excia protestos de es-
tima e consideração.-Soares de Mattos Prefeito. 

-Inteirado. 
Representações 

De d. Cristina Vitalina dos Santos Pereira, professora aposenta-
da, solicitando revisão de sua aposentadoria. 

-Dirija-se ao govêrno do Estado. 
Do sr. Renato Lagoeiro Bandeira de Melo, escnvao do crime da 

comarca de Muzambinho, pedindo aumento de vencimentos. -Idêntico 
despacho. 

Telegrama 

Do sr. prefeito de Januária, agradecendo o interêsse tomado pelo 
Conselho, em beneficio da Escola Normal daquela cidade.-Ciênte. 

Comunicação 
O Sr. Soerates A.Jvim comunica que deu desempenho á co-

missão que lhe foi delegada pelo sr. Presidente de, juntamente com os 
srs. Julio Soares, e Annibal Gontijo, representar o Conselho nas home-
nagens prestadas ao Sr. Interventor Federal pela Universidade de Mi-
nas-Gerais. 

O SR. PRESIDENTE agradece em nome do Conselho. 
Não havendo pareceres finais a serem apresentados passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 

Serviços de eletricidade no municipio de Arceburgo 

(PEÇA N. 336) 

E' anunciada a discussão da peça n. 336, sendo dada a palavra 
ao relator, sr. Abilio Machado, que sôbre a mesma apresenta o se-
guinte. 
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Relato' rio 

· Quando o território do atual município de Arceburgo ainda fazia 
parte do de Monte Santo, a Câmara dêste concedeu a Rossetti & Cen-
tola, por 25 anos, privilégio exclusivo para explorar, ali, o fornecimen-
to de energia e luz elétrica. 

Organizado, depois, o município de Arceburgo ratificou, por escri-
tura de 17 de setembro de 1913, o aludido privilégio, «Cbmo se de 
novo o houvera concedido", garantindo aos · concessionários, por igual 
prazo, a exclusividade dêsse fornecimento, no seu território, e com eles 
desde logo contratando a iluminação pública de sua sede (fls. 22. 
24v.) . 

Em representação conjunta, dirigida a êste Conselho, por interme-
dio do sr. Secretário do Interior (fls. 10-13), o prefeito e o Conselho 
Consultivo de Arceburgo pretendem agora se decrete a rescisão sumá-
ria do dito previlegio, por contravir êle ao interêsse público e á mo-
ralidade administrativa. 

Alegam, para isso que : 1.0 , os concessionários estão usando, pa-
ra a iluminação pública, lampadas incandecentes de 40 velas apenas, 
cada uma, e não de 50, conformé se obrigaram; 2. 0

, é extorsivo o pre-
ço anual de 4:800$000 por 3.000 velas dessa iluminação; 3.0

, são exa-
gerados os preços de $250.por vela mês, para consumo dos particulares, e 
e de $800 por K. W . H., para energia industrial; 4.0

, a Camara ficou 
obrigada a faze. serviços para os concessionários, embora por conta 
deste s, e, pela multa ínfima de 15$000 a que se obrigaram, por noite 
em que faltasse luz, apenas pagariam 50$ por mês, no caso de ausência 
total de iluminação, durante esse tempo, de vês que, pelo contrato, 
recebem do mu icípio, mensalmente, 400$000; 5. 0 , a empresa, contra-
ria'11en te ao que se obrigou, não usa material de l.a ordem e de bôa 
aparência , como atestam fotografias juntas ao processo (fls. 25); 6. 0

, 

é "extorsiva do_, interêsses municipais e ofensiva da moral administra-
tiva a cláus ula R do contrato", assim redigida: "Findo o prazo de vin-
te e cinco a::1os deste contrato, reverterão ao patrimônio da municipali-
da de as instala-:6es, bens de raiz, postes, fios e acessórios do serviço 
d:! D ça e luz c1e trica pertenc~ntes aos concessionários e situados no 
município, obri:;ada a C amara Municipal a pagar-lhes a importância des-
ses bens, por avaliação feita por peritos, na forma de direito; além de 

\ 
I 
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uma quantia· que também será verificada por peritos e que pela taxa 
de 8 °/0 (oito por cento) ao ano, produza uma renda anual igual a 
metade da renda liquida da empresa, pela media dos tres últimos anos"; 
7. 0

, os preços cobrados para instalações são elevadíssimos e fixados 
ao: bel prazer dos concessionários; 8. 0

, o material empregado pela E!r.-
presa tem o seu preço duplicado, em relação a material identico adr:!.li-
rido em localidades visinhas (fls . 10~ 13), etc. 

Ouvido a respeito, o então consultor jurídico da Secretaria do In-
terior, dr. Fabio Maldonado, reconheceu, em brilhante e fundamentado 
parecer, a procedência dessas alegações, opinando, depois de mostrar 
que o contrato concessão em exame outorga favores inconstitucionais, 
pela sua réscisãú administrativa, nos termos do artigo 7.0

, do decreto 
n. 19.398, e observado o disposto no artigo 11, letra c, do de vreto fe-
deral n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931 (fls . 14-17). 

Solicitado o pa>ecer da Secretaria da Agricultura, quanto à parte 
técnica de eletricidade, o inspeior Serra Negra, depois de considerar o 
contrato apreciado "de uma deficiência alarmante", sob esse aspecto, 
também julgou procede..1te o alegado na representação de fls . 10-13, 
exceto no que se refere aos preços da il uminação pública e da para 
consumo dos particulares, os quais não acha exagerados (fls. 4 e 5). 

Diz que "não pode ter idéia segura da aparência dos postes e bra-
ços simplesmente pelas fotografias que acompanham o processo". E 
assinala, concluindo, que "não está considerado no contrato o direito 
da Prefeitura fiscalizar a execução do mesmo, com entrada franca de 
seus prepostos nos depar amentos da empreza" (fls. 6). 

Voltando) o processo á Secretaria do Interior, opinou o atual con-
sultor jurídico do Departamento Municipal, dr. Mario Casasanta, que se 
declarou de pleno acôrdo com o parecer de seu ilustre antecessor, dr. 
Fabio Maldonado (fls. 19) . 

Com o oficio de 25 de Abril deste ano (fls . 2), o sr. Secretario do 
Interior encaminhou o processo a êste Conselho. 

Assim relatada, vai a peça ao 1.0 revisor, sr. conselheiro Milton 
Campos. 

Belo-Horizonte, 4 de maio de 1934. - ..Abilio Machado, rela-
tor. 
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Parecer 

O sr. Abilio Machado: - Relator da peça 336, emito o 
seguinte parecer, do qual fará parte integrante o relatório cuja leitura 
acaba de ser feita : 

Algumas das alegações da representação de fls. 10-v 13 são refe-
rentes ao inadimplemento apenas de cláusulas contratuais, o que não 
justifica a pretenção dos signatários da mesma, por se tratar de maté-
ria a ser ventilada e decidida perante o poder judiciário, como aqui já 
se tem resolvido, mais de uma vez. 

Mas as demais, e são muitas, bastam para convencer de que o con-
tráto-concessão em apreço ofende a moralidade administrativa e aten-
ta contra o interêsse público. E' o que vou indicar, começando pelo exa-
me da cl. R., que me parece a mais alarmante: 

Segundo essa cl., o mun. de Arceburgo, findo o prazo de 25 anos 
do privilegio, terá que pagar aos concessionários Rossetti & Centola, 
pelas instalações, bens de raiz, postes, fios e acessarias do serviço de 
fôrça e luz, ·que reverterão ao seu património, além do preço que fôr 
arbitrado por peritos, mais uma quantia que também verificada por pe-
ritos, produza, ao juro anual de 8° f 0 , uma rênda anual correspondente á 
metade da rênda liquida da emprêza, pela media dos três últimos anos 
(fls. 23-v.). Portanto, o município rião sómf'nte comprará, por justo pre-
ço os bens da emprêza situados em seu territorio, como ainda terá de 
dar aos concessionârios, de mão beijada, uma quantia que, feito o cal-
culo pela rênda da firma contratante sómente em relação à iluminação 
pública de Arceburgo, em 1933, na importância de 11:208$ (fls. 26),-
será de 70:050$000, pois 

100 X 5:604$ 
c = = 70:050$000 

8 X 1 

Se terminasse o prazo da concessão em 1933, o município teria de 
adquirir as instalações da empreza e dar a esta, por escandalosa libe-
ralidade, que nada justifica, ainda uma quantia superior á sua arreca-
dação anual, que era então de unicamente 65:452$300 (Fls. 26). 

Mas, como o cálculo deverá ser feito mais para o fu turo, quando 
terão crescido os lucros da firma contratante, e em relação também á 
renda por ela auferida com o fornecimento de fôrça e luz a particulares , 
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essa inqualificavel liberalidade poderá crescer muito ainda, elevando-se, 
talvez, a mais do dobro da arrecadação municipal, em cada ano! 

Nas clausulas M e T do contrato em apreço, foram concedidos fa-
vores visivelmente infringentes da Constituição Federal e da Constitui-
ção do Estado de Minas, como bem demonstra o dr. Fabio Maldonado 
em seu magnífico parecer, já citado no relatório, assim esplanando, juri~ 
dicamente, a mate1 ia: 

" ... garantiu-lhes (o contPato aos concessionários), absurd:!mente, 
cO direitc.~ exclusivo d e fazm·em INSTALAÇÕES E REFORMAS DAS 
MESMAS, sem limite de preço e sem ao menos sujeitar o consumidor 
a pagar-lhes apenas o que é de uso cobrar-se por tais serviços, violan-
do, dêste modo, indisfarçavelmente, o artigo 72, parágrafo 24, daquela 
Constituição, porque «tem por fim tornar exclusiva de nm s6 a ativi-
dade profissional QUE POR QUALQUER PODE SER EXERC!T ADA" 
(o comércio de artigos de eletricidude e os serviços de instalação eletri• 
ca em prédios particulares), e, pois, credunda em MONOPOLIO, de todo 
incompatível com o regime liberal adotado no Brasil ». Carlos Maximi-
liano, Comentarias, n. 419). 

cPor outro lado, tornando a reversão de que Hata a Clausula R 
dependente do prévio pagamento, aos concessionarios, não somente da 
importância dos bens ali especificados, a ser fixada por peritos, como, 
ainda, ele uma quantia que também será fixada por peritos e tal que, 
á taxa de 8°/0 ao ano, PRODUZA UMA RENDA A .JUAL EQUIVA-
LENTE A' METADE DA VULTOSA REi' DA LIQUIDA DA EYIPRESA. 
VERIFICADA PELA MEDIA DOS TRES ULTIMOS ANOS, " e permitindo 
aos mesmos concessionarios «continuem na pnsse e na a dminis'ra-
ção das 'instalações e p ertences situados no municíp io. ENQUANTO 
NÃO FOREM EFETIVAMENTE PAGOS DE TAIS IMPORTANCIAS, re-
cebendo, nêste caso, mais 20° f o da rênda liquida apurada, o referido 
contrato, ipso fac to, lhes facultou o 'ttso e gozo da instalação eletri-
ca de A1 ceburgo, MESMO DEPOIS DE FINDO O PRAZO DO PRIVI-
LEGIO EM EXAME, isto é, POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS, 0 
que infringe, escancaradamente, o art. 75, número XVI, da Const. dêste 
Estado •. 

Adoto integralmente, nessa parte, a opinião do ilustre jurista. 
O preço de $800 por K. W. H. para energia industrial, cons-

tante da claúsula L, cé sem precedente no Estado, onde os preços 
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maximos andam perto de 300 o K. W . H. "• como se opina no pa~ 
recer de fls . 4~7. Isso impedirá o progresso industrial do município. 

Acresce: 
Como se vê das claúsulas P., paragrafo unico, e G., combinadas , 

a multa imposta aos concessionários, por falta de luz pública, du-
rante todo . um mês, se reduz a quantia ínfima . 

O contrato não prevê um sistêma racional de tarifas, nem 
considera taxas diversas, peculiáres aos serviços, tais como inspecção 
de ins~alações, ligações e religações, de acôrdo com a capacidade das 
instalações, aferição e verificação de medidores, etc., o que indica fi~ 

car ao arbitrio dos concesssionários a fixação dos respectivos preços 
(parecer de fls. 4). Não prefixa a tensão normal das rêdes de distri ~ 
buição e nem características outras, como freqüência da corrente, etc., 
de modo que os coacessionários poderão fazê~ las as mais variadas, 
com se ios prejuízos para as installações particulares, de lampadas e 
e motores já existentes (parecer de fls. 4-7.). 

E' omisso quanto a derivações para instalações, ligações e modo 
de fornecirr.ento, não estando nêle considerado o direito da Prefeitura 
fiscalizar a sua execução {fls . 6). . 

Sou de parecer, á vista do exposto, opine o Conselho ser o con-
trato-conce3são e~.;:istente entre o Município de Arceburgo e a firma Ros-
setii & Ceato:a, p.::u os servi (,!os de fôrça e luz, daqueles que incidem na 
sam;ãu uu art. 7c·., ultima parte, do decreto federal numero 19 398, de 
11 de novembro de 1930, por destoante das boas normas da morali ~ 
dade administrativa e prejudicial ao interesse público . 

(Muito bem! ~Muito bem!) 

Discussão 

@ Sr. ~!Uton Campos-Está em discussão o parecer (pau-
sa) 

Como 1°. revisor não tenho mais do que subscrever integralmen-
te o parecer que acaba de ser lido pelo nosso il ustrado colega, meu 
presado mestre, · sr. Conselheiro Abilio Machado . 

O SR. ABILIO MACHADO -E' bondade de v. excia . 
O SR. ANNIBAL GONTIJO - Tambem acompanho o ilustrado reJa~ 

tor. O que 1~e causou certa extranheza,_ ao examinar o processo, foi o 
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fato de não terem sido ouvidos os concessionários a proposito da resci-
são que agora se pretende decretar. 

O SR. MILTON CAMPOS - Existe no processo o contrato e di-
ante dêle foi feito o nosso exame do caso. 

O SR. ANNIBAL GONTUO - Os concessionarios não deveriam 
tambem ser ouvidos ? 

O SR. MILTON CAMPOS - Não há lei que torne obrigatoria a 
audiência da parte. 

O SR. ABIUO MACHADO - Não se trata aqui de rescisão judi-
cial . 

O SR. ANNIBAL GONTUO - Estou de pleno acôrdo com o no-
bre relator. Apenas extranhei não ter sido ouvida a parte interessada. 

O SR. MILTON CAMPOS -Realmente é de estilo ser ouvida a 
parte interressada, mas tão clara é a contravenção ao interesse públi-
co, no caso, que a administração julgou dispensavel essa formal idade. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Formalidade que não é essencial. 
O SR. MILTON CAMPOS-Não há lei que a determine. Trata-se 

de um ato discricionário da administração. 
O SR. ABILIO MACHADO-Trata-se de sanção legal, em que 

incorre o contrato examinado. E' o bastante. 
O SR. MILTON CAMPOS-Continúa a discussão (pausa). Como 

vota o sr. Conselheiro Sebastião Lima ? 
O SR. SEBASTIÃO LIMA-Estou de pleno acôrdo com o brilhante 

parecer do relator. 
O SR. ABIUO .MACHADO-Muito obrigado. 
Os demais srs. conselheiros se manifestam também favoralmente 

ao parecer, sendo, por isso, proclamada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina ser o contrato em apreço daqueles que incidem 

na sanção do art. 7.0
, última parte, do dec. federal n. 19.398, de 11 de 

novembro de 1930. 
-Volta o processo ao relator para redação do parecer final . 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
I 
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das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas à 
Secretaria do Conselho com a antecedência regimental. 

-Levanta-se a sessão. 

213a. sessão ordinária, aos 19 de maio de 1934 

PRESIDENTE: -Sr. Milton Campos. 
SECRETA'RIO: ·- Sr. Socrates Alvim. 

SU:\JAH.IO-Ata-0 falecimento do desembargador Oliveira Andrade-Discursos 
dos srs. Mílton Campos e Abilio Machado-As homenagens do Con-
selho à memória do saudoso extinto -Encerramento da sessao. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, 
Socrates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Anibal Gontijo, Abilio 
Machado e Werna Magalhães. -

Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

O falecimento do desembargador Oliveira Andrade 

O Sr. Milton Campos-Srs. Conselheiros. 
O Conselho Consultivo sofreu hoje um rude golpe, uma irreparavel 

perda, com o falecimento do nosso preclaro 1:olega, desembargador Ma-
noel Vieira de Oliveira Andrade. Foi s. exc. grande juiz no Estado, e, 
depois de pa1far por diversas comarcas do interior, onde dia a dia au-
mentava o acatamento que cercava o seu nome e mais se impunha à 
admiração e ao respeito de seus concidadãos, veiu ao Tribunal da Re-
lação, vendo assim premiados os seus raros dotes de magistrado. 

O SH. ABILIO MACHADO- Muito bem I 
O SR. MILTON CAMPOS-Nêsse Tribunal, a reputação de grande 

juiz de que já gosava o desembargador Oliveira Andrade se consoli-
dou de modo definitivo pelo brilho com que exerceu as nobres e ár-
duas funções de seu cargo. Ficou êle como um dos juizes mais retos 
e de mais límpida consciência que passaram pela ~o~sa ~ai~ alta Côr-
te de Justiça. 
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Depois de incançaveis trabalhos na função que exercia, quando, 
por motivo já de enfermidade, estava gosando o prémio de tão longos 
esforços na aposentadoria que lhe fôra concedida, s. exc. foi ainda cha-
mado pelo govêrno a prestar serviços nêste Conselho, e, embora seu 
estado de saude não lhe aconselhasse novos trabalhos, veiu êle, aten-
dendo ao convite do govêrno, colaborar com o Conselho Consultivo. 

' E aqui somos todos nós testemunhas de que êle reatou as tradições 
honrosissimas que deixara no Tribunal da Relação e iluminou os de-
bates desta Casa com a sua clara inteligência, orientando o Conselho 
com a sua palavra sábia e com o exemplo da sua retidão e da sua 
consciência cívica. (Apoiados gerais. Muito bem I) 

Si o Estado de Minas tem todos os motivos para lamentar a perda 
dêste grande mineiro, a nós, do Conselho, toca maior quinhão na ma-
gua geral, porque tivemos a fortuna de ser os últimos do seu convivia 
na vida pública. Foi esta Casa que por último sentiu o seu exemplo 
dignificante e que se honrou com a sua companhia enobrecedora. Daí 
o profundo sentimento de pesar que a nós todos domina. (Mui to bem I} 

Compreendendo isso, logo que me chegou a notícia do faleci-
mento do preclaro colega, visitei a família em nome do Conselho, dei a 
dolorosa notícia aos srs. Conselheiros, que todos compareceram ao 
enterro, fiz hastear a Bandeira no Conselho, cuja Secretaria suspendeu 
o expediente e mandei ainda depositar no feretro uma corôa em nome 
do Conselho. 

Foram as homenagens que me competia determinar, e às quais fazia 
jus o nosso eminente colega, que deixa entre nós um traço inapagavel 
e uma imorredoura saudade . (Mu,ito bem I M uito bem!) 

-Para melhor interpretar os sentimentos do Conselho, dou a palavra 
ao sr. conselheiro Abilio Machado. 

O !Jr. A.blllo Machado-Como é difícil falar, como é pobre a pa-
lavra, quando se tem o coração ensombrado e oprimido por mágua 
sem alívio I E' o que experimento agora, quando, por determinação 
de meus nobres colegas, me cabe a missão pungente de dizer o sen-
timento dêste Conselho, pela perda de um dos seus membros mais 
ilustres-o sr. desembargador Oliveira Andrade-, propondo, em honra 
de sua memória, a inserção de um voto de intenso pesar em ata, o 
levantamento da sessão, nosso comparecimento à missa de 7. o dia e 
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a nomeação de uma comissão que dê conhecimento dessas homenagens 
à família enlutada . 

A de hoje é a data mais lutuosa e mais triste na história desta 
Casa, onde, embora já gravemente enfêrmo, o eminente magistrado re-
afirmou fulgidamente os predicados que antes lhe deram tão invejável 
renome, prestando aqui excelentes serviços à nossa terra . (Muito 
bem I) 

Perdemos a colaboração e o convívio preciosos de quem, numa 
vida modelar de devotamento às causas do engrandecimento de nosso 
Estado, logrou a rara e consoladora fortuna de, em tudo, se distinguir, 
de, em tudo, se nobilitar, por ninguém excedido e por poucos igualado, 
r.a eficiência, no brilho e na perfeição com que cumpria deveres que 
lhe fossem impostos. (Apo iados gerais. Muito bem!). 

Promotor público em Prados, no início de sua carreira, após um curso 
brilhante na Faculdade de Direito de São-Paulo, deu logo mostras do ju-
rista notável e do homem de envergadura que havia de ser. Advogado 
depois e, finalmente, juiz, a sua existência foi, toda ela, religiosamente 
consagrada ao estudo do direito, à prática da lei e ao culto da jus-
tiça. (Apoiados gerais). ' Pelo saber, pela serenidade, pelo senso ju-
rídico, pelo fulgor da inteligência, culminou êle, para o aprêço e o 
aplauso de todos os seus coestaduanos, entre as figuras de maior re-
lêvo da magistratura mineira, de cujas luzes e virtudes tão justificada-
mente nos ufanamos. (Muito bem!) 

Na vida privada, assinalou-se pelo coração, pelo caráter e pela 
bondade que somente possuem os, como êle, de formação moral impe-
cável e perfeita. Homem forte, que nada vencia, quando se tratava 
de zelar o interêsse da coletividade, demonstrou entre nós a decisão e 
a energia das étlmas que não conhecem desalentos, mesmo nas mais 
duras emergências, mesmo em face das mais amargas provações. 
(Muito bem!) Certo, embora, de que a morte se avizinhava, e se 
avizinhava apressadamente, continuou sempre o mesmo impávido peleja-
dor de boas pelejas, dando a impressão, que nos chegou a iludir, de 
que vencera a moléstia incurável. E' que realizava êsse milagre o ar-
dente patriotismo que dele também fazia um grande e admirável cida-
dão, que tanto e tanto lustre deu a êste Conselho. (Apoiados gerais). 

Tudo justifica, pois, a nossa profunda mágua, que deploro traduzir 
tão mal, pela razão também de ser ela inexprimível, com o consOlo 
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apenas de o fazer em palavras que, não eloqüentes e desataviadas (não 
apoiados gerais), são, entretanto, filhas bem diletas da mais pura since-
ridade. E tudo justifica igualmente as homenagens que proponho, as 
maiores e muis carinhosas que nos são possíveis, além daquelas de que 
nos falou o nosso nobre Presidente, para a memória luminosa e boa de 
quem, tanto e tão utilmente se tendo esforçado sempre pela cultura e 
pelo bom nome de Minas-Gerais, desce ao túmulo seguido do louvor ca-
loroso de seus compatrícios e da saüdade inextinguível de todos nós. 
(Muito bem! Mztito bem! O orador é vivamente cumprimentado 
e abraçado por todos os srs. Conselheiros). 

O Sr. Milton Campos-Interpretando os sentimentos da Casa, 
nomeio para participar à família as homenagens do Conselho, uma co-
missão constituída dos srs. conselheiros Annibal Gontijo, Werna Maga-
Chães e Abilio Machado, devendo o Conselho prestar á memória do de-
lembargador Oliveira Andrade as homenagens que acabam de ser pro~ 
postas. 

-Declaro encerrada a sessão. 

10.1l Sessão extraordinária, aos 21 de Maio de 1934 

PRESIDENTE ·-Sr. Milton Campo 
SECRETÁRIO-Sr. Julio Soares. 

SIJMÁRIO-Ata-Expediente Com uni caçao-Parecer final-2. a Parte--Porcentagem 
aos exatores e aos demais funcio~ários da Fazenda Estadual-Relató~ 
rio, parecer e sugestões do sr. Sebastião Lima- Discussao -Declaraçao 
do sr. Milton Campos-Conclusão-Volta ao expediente-Parecer final 
- Ordem do dia . 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Sebastião 
Lima, Werna Magalhães, Julio Soares, Abilio Machado e Annibal Gon-
tijo. 

Não se achando presente o sr. Socrates Alvim, o sr. Presidente 
convida o sr. Julio Soares a ocupar a cadeira de Secretário e declara 
aberta a sessão. 

Ata 
Lida a ata da sessão anterior e não havendo quero a impugne, é 

aprovada. 
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Expediente 

O sr. Secretario traz ao conhecimento do Conselho o seguinte ex-
pediente: 

Oficio 

Aprovação de contrato celebrado entre o Estado e Coutinho & Filhos 

(PEÇA N. 339) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizon-
te, 15 de maio de 1934.-N. 351. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.- Em nome do sr. 
Interventor Federal, tenho a honra de enviar a V. Excia a minuta de 
decreto aprovando o contrato celebrado em 9 de maio de 1933, entre o 
Estado e os srs. C_outinho & Filhos, sub-arrendatários da Navegação do 
Rio Grande, para fiscalização e arrecadação dos impostos mineiros sô-
bre mercadorias que saírem do Estado, por suas linhas. 

A cópia do con~ato a ser aprovado e o processo, que segue jun-
tamente com esta, contém todos os esclarecimentos necessários sôbre o 
assunto. 

Rogo a V. Excia. a fineza de, nos têrmos do art. 10, letra cd•, do 
decreto n. 20.348, obter o parecer dêsse Egrégio Conselho sôbre a ma-
téria, 

Tenho a honra de reiterar-lhe os protesto de minha elevada estima 
e consideração . -Ovidio X avier de Abreu, Secretário das Finanças. 

Minuta a que se refere o oficio supra 

DECRETO 
Aprova o contrato celebrado em 9 de maio 

de 1933, entre o Estado de Minas-Gerais e os srs . 
Coutinho e Filhos. sub-arrendatários da Navega-
ção do Rio-Grande, para fiscalização e arrecada-
ção dos impostos mineiros. 

O Interventor Federal do Estado de Minas-Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 
1930, do Govêrno Provisório da Republica, resolve aprovar o contrato 
que a êste acompanha, celebrado entre o Estado de Minas-Gerais e 

\ 
\ 
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Coutinho e Filhos, sub-arrendatàrios da Navegação do Rio-Grande, para 
fiscalização e arrecadação dos impostos mineiros, cabendo ao Secretá-
rio de Estado dos Negócios das Finanças faze-lo publicar e cumprir. 

Palácio da Liberdade, em Belo-Horizonte, aos ... de Maio de 1934. 

Têrmo de con frato que celebr1m o Estado de Minrts-Gerais, outor-
ganle, e os srs. Contiuh o e Fiü (/s, Sub-Arrenclatarios da Na-
vegação do Rio-Grande, outorgados, com'J abaixo se declara: 

Aos nove {9) dias do mês de maio de mil novecentos e trinta e 
três {1933), em Belo-Horizonte, Capital do Estado de Minas-Gerais, 
presentes na Secretaria das Finanças, os srs. dr. José Bernardino Alves 
Junior, Secretário das Finanças, os srs. Coutinho & Filhos, Sub-Arren-
datários da Navegação do Rio-Grande, represenhdos pelo sr. Candido 
Dias Sobrinho, conforme o instrumento de procuração constante do res-
pectivo processo, foi por ambos ajustado, em nome respectivamente 
do Estado de Minas-Gerais e dos srs. Coutinho & Filhos, o contrato 
que se segue mediante as seguintes cláusulas : 

Primeira 
Os srs. Coutinho & Filhos se obrigam: 
1)- a arrecadar, fiscalizar e escriturar a seguinte renda do Estado 

de Minas-Gerais : 
a) impostos mineiros sôbre bagagens, encomendas, veículos e mer-

cadorias que por suas linhas saírem do Estado, exceto os que incidirem 
sôbre o café embarcado para a Capital Federal para os portos de Santos e 
Angra dos Reis; 

b) o imposto de tresentos réis {$300) por metro cúbico de lenha 
fornecida para consumo de seus vapores e máquinas fixas, bem como 
para o preparo de carvão de a.côrdo com a lei setecentos e trinta e dois 
(732), de mil novecentos e dezoito {1918), e com as recomendações que 
se seguem: 

1- O imposto recai sôbre qualquer quantidade, com base nos re-
cibos e contas dos fornecedores; 

11- Para a cobrança e fiscalização do imposto de lenha os empre-
gados da Navegação d:> Rio Grand~. encarregad~s da conferência e 
medição, devem exigir no recibo e nas contas indicação do ponto em 
que a lenha foi recebida; 
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III- Ao ser a conta processada no escritório da Navegação do 
Rio-Grande, o respectivo encarregado, â vista do recibo, que deverá 
achar-se junto à conta apresentada, consignará na terceira via e na 
quarta os seguintes dizeres: 

Da lenha constante desta conta estão ·ujeitos ao imposto do Es-
tado de Minas ) metros cúbicos (por 
extenso: data e assinatura). 

IV - A Navegação do Rio-Grande ao receber a conta, verificará 
( o recibo e a declaração se acham em ordem, corrigindo-os, quando 

não estiverem e. depois de autorizado o pagamento os remetendo à 
sua Tesouraria, acompanhados de guia de recolhimento do imposto mi-
neiro. 

V - No ato do pagamento será descontado o imposto mineiro e 
creditada ao Estado, no balancete do mês seguinte, a respectiva im-
portância. 

VI- Todas as contas de lenha, mesmo as referentes à entrega em 
outro território, que não o do Estado, deverão ser remetidas à Conta-
bilidade da Navegação do Rio-Grande, acompanhadas do recibo de 
medição, com ,indicação do ponto de entrega, para uma perfeita fisca-
Iizacão. 

VII- Junto ao balancete em que o imposto foi creditado ao Esta-
do, deverá vir uma demonstração da quantia arrecadada, no mês ante-
rior, acompanhada de segundas vias de recibos, de acôrdo com o rno-
dêlo constante da minuta, arquivada no Gabinete junto ao respectivo 
processo, e com os seguintes dizeres: 

Relação das importâncias do imposto mineiro, de trezento réis 
($300) por metro cúbico de lenha, arrecadadas pela Navegáção do Rio 
Grande, no mês de de 19... Fornecedor.- Núme-
ro de recibo da medição.- Número da conta. -Trecho em que a lenha 
foi entregue.-- Número de metros cúbicos. -Importância: da conta e 
imposto mineiro. 

c) a taxa de estatística e o imposto de passagem com o seu adi-
cional. 

d) o sêlo estadual, qu<tndo seja devido pelas mercadorias proce-
dent s de outras estradas, em tráfego mútuo, com frete a pagar, credi-
tando-lhes em conta a porcentagem respectiva e ficando, nesses casos, 
sem comissão alguma pelo serviço. 
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e) os impostos em geral, de acôrdo com o despacho da estação 
de procedência, fazendo a escrituração de modo que se possa ler e 
saber a espécie da mercadoria tributada, bem como a sua· quantidade. 

2) - A submeter à decisão da Secretaria das Finanças todas as 
dúvidas que se suscitarem na interpretação e aplicação das leis, regu-
lamentos, pautas e instruções do Estado, para perfeito cumprimento dêste 
contrato; 

3)- A observar rigorosamente, para perfeito de empenho do en-
cargos const<llltes do n. 1, as leis, regulamentos, pautas e instruções 
vigentes ou que venham a vigorar no Estado de Minas, referentes ao 
sistema tributário e à arrecadação, fiscalização e escrituração da receita 
pública. 

4) -A responder, perante o Estado de Minas, pelo erros, faltas, 
omissões cometídas na cobrança ou na escrituração da renda acima dis-
criminada. 

5)- A remeter à Secretaria das Finanças, até o Ultimo dia ~e cada 
mês, o balancete da receita e despesa, relativo ao mês anterior acom-
panhado dos documentos respectivos. 

6) - A fornecer gratuitamente : 
a) Passe permanente, para livre trânsito em suas linha:l, ao Di-

retor Geral do Tesouro, ao Diretor da Receita e ao funcionário designa-
do para a tomada de contas. 

b) Passe de primeira classe, entre quaisquer das suas estaçõe ·, 
simples ou de ida e volta, mediante requisiçao escrita, aos inspetores 
de rendas, aos fiscais de rendas, aos auxiliares de fiscalização e aos 
funcionários designados pela Secretaria das Finanças para fiscalizar a 
arrecadação da receita. 

c) Despacho das bagagens dos funcionários acima enumerados, 
as quais pesem até cem (100) quilogramas. 

7)- A atender as requisições de passes e telegramas firmados 
pelo Presidente do Estado, pelos Sec.retarios de Estado e · os que forem 
feitos de acôrdo com as instruções do decreto dez mil duzentos e doze 
(10.212), de doze (12) de janeiro de mil novecentos e trinta e dois (1932). 

8) - A permitir que em seus armazens de recebimento dos gene-
ros mineiros mantenha o Estado de Minas, quando julgar conveniente, 
empregados que fiscalizem a entrega dos mesmos gêneros. 

9)- A ássegurar a tais empregados todas as facilidades e garan-
tias para fiel exação de seus deveres. 
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São essas, sr. Interventor, as intormações que me cumpria trazer 
a V. Excia. sôbre o assunto . 

Reitero a V. Excia. os protestos do meu mais profundo respeito. 
-Carlos Luz 

Exposição de m otlvos do sr. Secretário da Educação e 
Saúde Pública 

Secretaria da Educação c Saúde Pública. Belo·Horizonte, 19 de 
maio de 1934. 

Exmo. Sr. Interventor. O Conselho Consultivo do Estado, no mi· 
nucioso e tudo a que procedeu na proposta de orçamento da Secretaria 
da Educação e Saúde Públíca para o exercício de 1934, fez as seguin-
tes ugestões. · 

l. o • Redução da verba de 50:000$000 para a "Revista do Ensino; 
2.0 -Manutenção ou supressão da verba de 40:440$000 para o Ser-

viço Hollerith; 
3.0 

• Manter para a superintendente diretora da Escola de Enfer-
magem "Carlos- Chagas" o ordenado de 1933, que era de .. o •••• 

1:000$000; 
4. 0 

- Suprimir o lugar de técnico de laboratório do Instituto "Pasp 
teur", de Juiz de Fora; 

5. o - Reduzir a verba de diárias e despesas de transporte a mé· 
dicas, engenheiros, farmacêuticos e outros funcionários , suprimindo o 
aumento de 4:600$000 proposto para 1934; 

6. o - Suprimir na dotação destinada á Escola de Enfermagem "Car-
los-Chagas" a importância de 46:200$000 para a criação do Inter· 
nato; 

7.0 
• Suprimir os 36:000$000 incluídos na verba para Inspetoria 

Dentário Escolar para contratar 10 dentistas para grupos escolares; 
8°.-Suprimir 30:$000$000 na verba para o Centro de Saúde de 

Belo·Horizonte, correspondentes ao aumento de cinco enfermeiras e 
2:400$000 para o acadêmico auxiliar; 

9°.-Sugestão do aumento de 5:520$000 nos vencimentos de diver· 
sos funcionários _do Centro de Estudo e Profilaxia de Lavras; 

lO-Redução de 200:000$800 na verba para a construção de dois 
leprosários i 
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11-Suprimir 3:060$oó0 na verba Diretoria Geral de Assistência Hos-
pitalar, para um praticante; 

12-Proposta de serem distribuídas as economias resultantes de 
sugestões feit\ls da seguinte maneira: . 

a) 30:000$000 para a Sociedade Protetora de Lazaros o • 

b) 100:000$000 para serem aplicados à construção de aloJamentos 
para Ieprows, na Colônia «Santa·lsabel• . . 

c) 0 restante ser invertido no combate à tuberculose n~ Cap1t~l. . 
Fez também diversas observações sôbre a verba da mstruçao pn· 

mária, detendo-se em reparos sôbre instalação de novos grupos escola-
res e aumentos du professorado na Capital e no interior do Estado. 

* * * 
-A Secretaria procurou na medida do possível atender as suges· 

tões feitas, corno passo a expor: 
1.0-"REVISTA DO ENSINO" - Há equivoco do Conselho, quando 

diz tratar·se de verba nova que figura pela primeira vez no orçamento. 
Vem ela sendo consignada no orçamento, e nunca com dotação 
inferior à proposta para 1934. 

-E' assim que para 1928 foi incluída para o serviço da "Revista", 
verba de 104:000$000; para 1929 e 1930-60:000$, respectivamente; 
para 1931 f:! 1932-50:000 OGO . -Em 1933, não foi incluída nenhuma 
verba, porcue esta ficou incorporada à de "Publicações" da Secretaría 
das Finanças, por onde correu a despesa. Não obstante, foram determi· 
nadas as medidas necessárias para que se comprimam as despesas da 
'Revista" afim de que se torne suficiente a dotação de 25:000$000, me· 
'tade da proposta, desde que a impressão se faça por conta da verba 
de 350:000$000 de encomendas à Imprensa Oficial. 

2.0-"SERVIÇO HOLLERITH"-Matí.teve·se a verba em virtude do 
convênio firmado com o Govêrno Federal, que exige trabalhos estatís· 
ticos completos e controlados. 

3.0 - DIRETORA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM" -Foi equiparado 
0 seu vencimento ao dos inspetores saintários, pelas razões esplanadas 
na exposição anexa, feita pelo sr. Diretor da Saúde Pública. 

4.0 -"TÉCNICO DE LABORATÓRIO DO INSTITUTO PASTEUR, 
DE JüiZ DE FÓRA-suprimida a verba. 
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5."-''AUMENTO DE DOTAÇÃO .PARA DIÁRIAS" - Não foi aten· 
dida a suge··tão em vista da exposição do sr. Diretor da Saúde Pú-
blica. 

6. 0 -"INTERNATO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM"-Suprimida 
a verba . 

7.0 - -"10 DENTISTAS PARA GRUPOS ESCOLARES;-Não se des-
tinam ao município de Itajubá , como pensou o Conselho. São para 
o·ttro. gmpo do Estado, que já dispõem de gabinetes dentários e em 
funcionamento. O serviço de assistência dentária é hoje o que era 
qua·.1o foi criado no govêrno Antonio Carlos; nas cidades de Belo-Ho-
rizonte, Juiz de Fora, São João Del-Rei, Itajubá. 

8.0 -"ENFERMEIRAS E ACADÊMICO AUXILIAR PARA O CENTRO 
DE SAúDE DE BELO-HORIZONTE"-Foi mantida a verba, de acôrdo 
com a exposição do Sr. Diretor da Saúde Pública. 

9.0 -AUMENTO DE VENCIMENTOS DE DIVERSOS FUNCIONÁ-
RIOS DA COLONIA SANTA-ISABEL-Foi atendida a sugestão. 

10.0 -REDUÇÃO DA VERBA PARA CONSTRUÇÃO DE-LEPROSA-
RIOS- -Atendida a sugestão. 

11 .0 -"PRATICANTE DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA HOSPI-. ; 

TALAR-Não pôde ser atendida. O cargo existe desde o ano passado, 
criado por decreto e está provido. E' indispensável a sua manutenção 
conforme declara o Sr. Diretor da Assistência Hospitalar, na exposição 
que me fez em 17 do corrente e que junto por cópia. 

12.0 - cDISTRIBUIÇÃO DE ECONOMIAS --Atendida a sugestão 
com ligeira rnodilicação proposta pelo Diretor da Saúde Pública. 

Observação e reparos sôbre aumento da verba para ·a 
Instrução pública primária 

Sendo o ensino obrigatório por lei e aumentando-se anualmente a 
população escolar é óbvio que o número de professores há de acompa-
nhar o aumento progressivo da matrícula nos estabelecimentos de en~ 

-sino primário. 
São poucos os novos grupos que serão instalados e quasi todos ·jà 

criados em anos anteriores. E' pequeno o aumento de despesas com a 
· instalação dêsses estabelecimentos insistentemente reclamados pelos 

municípios que dispõem de prédios escolares. 
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Todo o orpm:mto cing~~se aos ve cim3ntos de diretores, portei-
ros e serventes, pois o professorado continuará o mesmo das escolas 
singulares das localidades, escolas estas que concomitantemente com a 
instalação dos grupos serão suprimidas . 

Não fôra a autorização dada pelo Conselho para a instalaçã dêsses 
grupos, seria possível atender à sugestão do me mo. Publicada, porém, 
aquela autorização foram tomada providênci21.s, 'á p ~la Secreta ria, já 
pelas Prefeituras locais, o que impede a tender à sugestão. 

São êstes, Sr. Interventor, os esclarecimentos que tenh) a honra de 
prestar a V. Exda., acrescentando que já pessoal e diretamente, já 
por instruções dadas às duas diretorias subordinadas á Secretaria da 
Educação e Saúàe Pública. fiz quanto em mim coube para atender, o 
que consegui na maioria dos casos, às sugestões do ilustre Conselho 
Consultivo do Estado, tão empenhado como V. Exc. numa obra con-
junta de engrandecimento de Minas, dentro de restrições de despesas 
aconselhadas pela velha prudência e pelo ·tacto proverbial no cará~r 

mineiro. 
A V. Excia. apresento a · homenagens do meu profundo respeito. 

- N oraldino Lima. 
Anexos 

Belo-Horizonte, 12 de maio de 1934.-Exmo. Sr. Secretário da 
Educação e Saú de Pública. 

Depois de exar.1inar cuidadosamente as sugestões que o Conselho 
Consultivo apresentou ao govêrno do Estado a propé sito da proposta 
orçamentária da Saúde Pública cheguei à seguinte conclusão: 

a) E scola d e Enfermagém-Os srs. Conselheiros reduziram os 
vencimentos da sua diretora de 1 :540$000 para 1 :000$000. O govêrno 
mineiro contratou, no Rio, os serviços de uma enfermeira especializada 
por um conto de réis; além dêsse ordenado pago pelo Estado, ela que 
é funcionária do Departamento Nacional da Saúde Pública , recebia dos 
cofres federais 540$000. 

Um recente decreto do Govêrno Provisório suspendeu o pagamen-
to de quaisquer gratificações ou ordenados aos funcionários federais à 
disposição dos govêrno.s estaduais. Além disso, a diretora teve, êste 
ano, as suas funções ampliadas com o au ,nento do número de aulas 
da Escola · Carlos-Chagas ,. , de que é também professora São as se-
guintes as suas funções: Superintendente do corpo de enfermeiras de 
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Saúde Pública, Diretora da Escola c Carlos-Chagas• e professora dessa 
mesma Escola. 

Pelos motivos que acabo de expôr sou de parecer que se equi-
parem os vencimentos da Superintendente e Diretora da Escola «Car-
los Chagas • aos dos inspetores da Diretoria de Saúde Pública. 

Quanto à supressão do internato da Escola de Enfermeiras, estou 
de acôrdo. 

b) Sltpressã':J da verba para mais um técn ico no Instituto 
"PastBur" de Juiz de Fora-De ac5rdo. 

c) Diárias e despBsa de tr.-m <;p 'Jrtes a mé::lioos, engenheiros, f ar-
macê•tticos e outro fttn ~ionários-Entetldo que se deva conservar a 
verba proposta para 1934, que é ainda deficiente. Posso afirmar que 
a diminu'ição da verba vai causar sérios prejuízos nos serviços de Saú-
de Pública no interior do Estado. 

d) Centro de Saúde de Belo-Horizonte-Entendo que se deve 
conservar o aumento de cinco enfermeiras e de dois acadêmicos auxi-
liares, 

Aliás, quando propuz êsse aumento, estava conciente das necessi-
dades dos Serviços Sanitários da Capital. Sem enfermeiras visitadoras 
e auxiliares de di spensário especializádas é impossível qualquer servi-
ço eficiente de Saúde Pública, principalmente os serviços de Higiene 
Infantil, prenata1 tuberculose e doenças venéreas, ainda muito precá-
rios entre nós. 

e) De acôrdo com o quadro de aumento proposto pelo Conselho 
Consultivo para o pessoal do Serviço de Lepra. 

f) De acôrdo com as modificações feitas nas seguintes verbas: 
Chefia do Dispensário Central; Hospital de Lázaros de Sabará-Labo-
ratório; Colônia Santa-Isabel-Instalação do Gabinete, aparelhamento 
cirúrgico, etc. 

g) Verba de 500:000$000 para construção de mais dois leprosá-
rios e instalação de 3 dispensários de lepra no interior do Estado. 

Quando no início do ano, incluí esta verba no orçamento, havia 
tempo de aplicá-la ainda êste ano, porém, com a demora de promul-
gação do orçamen o, modifiquei os meu projetos e pretendia mesmo 
empregar uma pa1:te dela na «Colônia Santa-Isabel ,. , não para am-
pliá-lu, sinão para melhorar as instalações de energia elétrica e abas-
tedrr.ento dágua, que estão a exigir uma urgentíssima solução. Assim , 
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estou de ocOrdo com a sugestão apresentada pelo Cons~lho de desti-
nar 100:000$000 para a Colônia, desde que êles sejam destinados prin-
cipalmente a melhorar sinão fazer completamente as instalaçõ~s. de 
água e usina hidro-elétrica da Colónia Santa-Isabel. Para êste ult1mo 
serviço já conto também com 100:000$000 distribu'idos à Saúde Pú-
blica do Estado de Minas pelo Govêrno Federal , da renda do fundo da 
Educac:ão e Saúde Pública. 

De acôrdo com a dotação . de 30:000$000 destinada á Sociedade 
de Proteção aos Lazaros . 

h) Sugere o Conselho que o resiante da verba eja empregada 
no combate à tuberculose. De acôrdo. Penso, entretanto, que se deve 
destinar uma parte ao serviço de higiene infantil e pre·natal. Devo 
salientar que o Govêrno já iniciou o seu programa de combate à tuber-
culose à intensificação do serviço de proteção à infância e á materni-
dade, mandando construir nos terrenos da Associação de Assistência 
aos Tuberculosos Proletarios, um grande pavilhão para indigentes e 
pensionistas, e, na Creche «Menino Jesus ", um dispensário para higie-
ne infantil, e pré-natal, como um lactario . 

i) Sôbre a modificação do quadro da Inspetoria de Engenharia 
Sanitaria. Preciso de autorisação para contratar um engenheiro sani-
tário, que é cargo técnico; de acôrdo, quanto á maneira de prover os 
demais cargos constantes do quadro. 

E' êste 0 meu pan~cer sôbre as excelentes sugestões feitas ao Go· 
vêrno pelos dignos Membros do Conselho Consultivo do Estado .-Ma-
rio Alvares da Silva Campos. 

Belo Horizonte, 17 de Maio de 1934.-Sr. Secretário. 
Venho expor a V. Excia. o quadro comparativo do orçamento da 

Assistencia Hospitalar em 1933 e do projeto para orçamento de 1934. 

Diretoria de Assistência Hospitalar, pessoal e 
material . ...... . . .............. . . . .. . ..... . 

Instituto cRaul Soares, pessoal e _material. ... . 
Hospital Colonia Barbacena, pessoal e ma-

terial. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hospital Psiquiátrico de Oliveira .. .... • • • • ·-
Hospitais Regionais (três) . . ... . . .. .... .... -

1933 1934 

46:220$000 
365:240$000 

989:953$600 
243:586$000 
270:000$000 

1.914:999$600 

78:280$COO 
438:680$000 

907:153$600 
270:000$000 
270:000$000 

1 . 950:311 $600 
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Como verá V. Excia. ha no projeto de orçamento para 1934.. um 
excesso de Rs. 36:212$000 sôbre_ o orçamento de 1933. 

~ste acréscimo decorre da criação de cargos novos, indispensaveis 
à execução da reforma por que acaba de passar a Assistência Hospita-
lar, e teve o • placet » do Conselho Consultivo que, em 19 de setembro 
de 1933, autorizou o Govêrno do Estado a abrir um crédito de .. ... 
196:560$000 destinado a custear as despesas com a reforma dos ser-
viços de Assistência Hospitalar. 

Baseado nessa autorisação poderíamos nos limitar,-ao apresentar 
a V. Excia. os dados relativos à confecção do orçamento da Assistên-
cia,-a adotar o orçamento de 1933, acrescido dos 196:500$000 autori-
sados pelo Conselho. 

Em obed~ência, porém, às reiteradas recomendações de V. Excia . 
no sentido de restringir despesas, organisamos um projeto com um ex-
cesso apenas de 36:312$000 sôbre o orçamento de 1933, quando só o 
cargos novos incluídos exigem a soma de Rs . 155:340$0001... 

Si considerarmo , porém, que os cargos criados só entrarão a figu-
rar nas despesas do mês de junho em deante, e mais que o seu cus-
teio mensal é de Rs 12:945$000; teremos que a economia realisada 
nesses cinco meses, de Janeiro a Maio, e que se estima em Rs. 
64:725 000, cobrirá o excesso de despesa sôbre o orçamento de 1933. 
fazendo baixar o orçamento para 1934-(que é de 1.950:311$600. 
a Rs. 1.886:586$600, ou seja uma economia de 28:413$000, sôbre o 
orçamento de 1933. 

Nos cargos novo inclui um logar de praticante, absolutamente 
indispensá\'el ao bom funcionamento dos serviços a mim confiados. 
-Atencio as audações. Zoroast'I"O Vianna Passos. 

Exposição do Sr. Secretário da Agricultura 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Belo-Hori-
zonte, 19 de maio de 1934. 

Exm.0 Sr. Interventor Federal. Tenho a honra de devolver a V. 
Excia. o projeto de orçamento para o corrente exercício, com as modi-
ficaçües feitas de acOrdo com as sugestões do Conselho Consultivo do 
Estado. 

Verba 1-A-2-Suprímtdo o lugar de Secretá1io Particular. 
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Verba 1-A-3-Modificação correspondente=na gratificação ao pessoal 
do Gabinete. 

Verba t-A-l-Suprimido o lugar de Inspetor do Ensino Agrícola 
Verba 1-A-2-Modificação correspondente. 
Quanto ao cargo de chefe de secção da Inspetoria do Ensino Agrí-

cola, o Conselho Consultivo opinou julgando mais acertada a trans-
ferência da Secretaria do Interior do chefe de secção encarregado dês-
se serviço naquela Secretaria. Procurando atender a essa sugestão, ve-
rüicou-se, no entanto, que na Secretaria do . Interior a secção não era 
exclusiva para êsse fim, a ela competindo vàrios outros serviços , de 
modo a tornar impossível a transferência sugerida. 

Quanto ás sugestões sôbre restrições aconselháveis nas verbas-
Instituto B~ológko-Penitenciária de Juiz de Fora - Foruns e Cadeias --· 
Edifícios Escolares, pela nova organisação do serviço. de construção 
essas verbüs ficam nesta Secretaria á disposição das Secretarias corre -
pondentes á natureza da construção, ás quais cabe a determinação das 
óbras a serem feitas dentro dos limites orçamentários. 

Aos respetivo ti ulares encaminhei, pois, as sugestões referentes 
ás restrições aconselhadas. 

Do estudo feito pelo Conselho Consultivo e das sugestões apre-
sentadas, resulta a impressão da eficiência do Conselho Consultivo 
como órgão especialisado de cooperação na Administração do Estado 
e do brilho e dedicação com que os atuais conselheiros desempenham 
suas funções. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a V. Excia. os protestos de 
minha alta estima e mui distinta consideração. 

Israel P in heiro-Secretário da Agricultura . 
-0 Conselho íica inteirado. 

Comunicação 
O Sr. A.nnlbal Oontljo-comunica que o sr. Socrates Alvim. 

por motivo justo, não comparece á presente sessão. 
O Conselho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. AblUo Mauhado - relator da peça n. 336., apresenta 

sôbre a: mesma o· seguinte 
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Parecer n. 307 

Serviços de eletricidade no muntciplo de Arceburgo 

(PEÇA N. 336) 

Tendo em vista o exposto, debatido e assentado na peça n. 336, 
o Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais re. o!ve opinar que 
o contrato-concessão, de 17 de setembro de 1913, celebrado entre o 
município de Arceburgo e a firma Rossetti & Centola, para os serviços 
de fôrça e luz, inéide na sanção do art. 7. 0

, ultima parte, do decreto 
federal n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, por contravir ao inte-
resse publico e á moralidade administrativa. 

Belo-Horizonte, 21 de maio de 1934.-Abilio Machado, rela-
to r. 

-0 parecer é aprovado e logo assinado pelos srs. conselheiros, 
sendo também voto vencedor o do sr. Socrates Alvim. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Secretário do Interior. 

Segunda parte da ordem do dia 

Porcentagem aos exatores e aos demais funcionários da Fa•enda 
Estadual 

(PEÇA N. 337) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra 
ao sr. Sebastião Lima, relator da peça n. 337, que sObre a mesma 
apresenta o seguinte 

Relatório 

Com o ofício datado de 8 do corrente mês, o exmo. sr. Interven-
tor Federal neste Estado remeteu ao Conselho Consultivo, no dia 14, 
a minuta de um decreto que pretende expedir, modificando o 
regime de abono de porcentagens aos exatores e estabelecendo outras 
porcentagens para todos os funcionários da Fazenda Estadual. 

Pelo regime até agora seguido, os exatores do Estado têm como 
remuneração uma quota fixa e uma porcentagem sôbre a arrecadação 
que realizarem, observadas as classes, limites e condições constantes 
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do Regulamento das Coletorias, aprovado pelo decreto n. 8.159, de 17 
de janeiro de 1928. 

Os demais funcionários da Fazenda, sem funções arrecadadoras, 
só têm vencimentos fixos, sem porcentagens, tal como se dá com todos 
os outros servidores do Estado. 

Agora, com o decreto em aprêço, o govêrno pretende conceder a 
todos os funcionários da Fazenda, sejam ou não exatores, uma porcen-
tagem especial, que será de 6,25° f o sôbre a arrecadação geral dos tri-
butos que exceder de 108.000:000$000, que é a maior receita alcança-
da no último triênio, cabendo importância maior exclusivamente aos 
funcionários da Diretoria da Receita, da Fiscalização e da Inspetoria 
Fiscal no Rio de Janeiro. 

No ofício de remessa, o sr. Interventor explica que es a reforma 
tem por fim estimular a todos os funcionários do Tesouro para o maior 
acrescimo da receita do Estado. 

Quanto aos exatores, julga o govêrno neces árío inverter o crité-
rio até agora seguido para o abono das porcentagens a que fazem jús. 

Com efeito, tinham êles até agora uma porcentagem menor sô-
bre a arrecadação normal do exercício (até a lotação,) e uma porcen-
tagem menor pelo excesso de arrecadação . 

Pelo projeto, terão agora os exatores uma porcentagem pouco 
menor sôbre a arrecadação nornral e outra porcentagem maior sôbre 
o que exceder da dotação de cada exatoria. 

Com a minuta não veiu a tabela a que se refere o art . 1°. do 
projeto. 

Reclamando-se esta, a Secretaria das Finanças, remeteu uma ta-
bela provisória, alterando a do decreto n. 9.924. de 5 de maio de 
1931, por onde se vê que as coletorias vão ter agora sete classes, em 
vez de cinco que tinham, vindo também modificado o cálculo da mé-
dia normal da arrecadação de cada coletoria, as porcentagens aquem 
e além da lotação e as cauções dos coletores e escrivães. 

Assim relatado, passo o processo ao 1°. rPvisor, sr . conselheiro 
Werna MagalhGes. 

Belo-Horizonte, 18 de maio de 1934.- Sebastião Lima-re-
lator. 
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Parecer 

O Sr. SebastlAo Lima- Acho muito louvaveis os esforços 
que está envidando o Govêrno do Estado no sentido de aumentar as 
rendas públicas. Verificada a inconveniência da criação de novos impos-
tos ou majoração dos atuais, verificada a impossibilidade de no mo-
mento atual recorrer-se ao crédito, em empréstimos externos ou mes-
mo internos,- o único remédio para se eliminar o « dificit• orçamen-
tário é procurar elevar a arrecadação e comprimir as despesas . 

A reforma constante do projeto que estamos estudando, compõe~ 
se áe duas partes. 

Na primeira parte, determina-se a modificação do regime de abo-
no de porcentagem aos exatores, diminuindo um pouco a importân-
cia destas quando a arrecadação não excede a da lotação e aumentan-
do-a até 10°/0 quando a arrecadação se eleva acima da lotação. 

Os funcionários da exatória não são prejudicados, pois que a di-
minuição das porcentagens até a lotação é insignificante (cerca de 2°/0 

menos do que agora recebem), sendo fartamente compensada pelo 
grande aumento que vão ter quando a arrecadação exceder da lo-
tação. . ; 

Como é provisória a tabela que nos veiu, é de esperar~se que na 
tabela defi nitiva o Govêrno procure fazer justiça ás coletorias, relati -
vamente a sua classificação e calculo das porcentagens. 

Quanto á segunda parte do projéto, isto é, a criação de novas 
porcentagens para os funcionários da Secretaria das Finanças, da Fis-
calização e da Inspetoria Fiscal no Rio de Janeiro, a principio achei 
que era uma inovação injusta e inconveniente. . 

Entretanto estudei depois mais demoradamente a questão, ouvi a 
opiníão valiosa dos srs. Revisores e dos demais companheiros do Con-
selho, verifiquei que o Estado de S. Paulo já adotou um plano se~ 

melhante, até com bases mais amplas, visto como interessa os fun-
cionários da Fazenda em toda a arrecadação dos impostos, embora 
com taxa reduzida (0,293); e em vista da nossa situação financeira, 
achei conveniente concordar com as disposições do projéto, a título 
de experiência. 

Com a execução do decreto, verificar-se-á si a porcentagem de 
6,25° f., é excessiva e si há ainda outros inconvenientes a corrigir--se. 

Desde já noto alguns ponto--s qt1e ·convém modificar-se nu adi-
tar-se, a saber: 

1.o-Convem que se declare expressamente que os exatores não 
participam da porcntagem de 6,25°/0 , abonada aos outros fun~io~ários · 

2.0 -No artigo 3.0 , em vez de fixar em 108.000:000$000 o lmute pa-
ra o cálculo das porcentagens, acho que será melhor fixar-se um limite 
geral que não precise ser depois, modificado, dizendo-se após a pala~ra 
«Calculada", «sôbre o que exceder da arrecadação máxima anual venfi-
cada nos três últimos exercícios " e suprimindo-se o § l.o dêste ar~ 

tigo. 
3.0 -No mesmo artigo 3.'' convem acrescentar-se depois da pa-

lavra «títulos ~ as seguintes: «sem destinação especial, agora existen-
tes e pela taxação atual", suprimindo-se a última parte «OU que 
venham a se; ... criados pelo Govêrno do Estado • . 

4.o-N0 § 2.0 do mesmo artigo 3.0
, se inclue entre os impostos a 

.cobrança da dívida ativa, e que é uma impropriedade, convindo corri-
gir-se êsse lapso de redação, suprimindo-se no final do § a palavra 
.. e cobrança da divida ativa ", e aumentando-se mais um§ com a se-
guinte redação, mais ou menos: "§ .... O prodúto líq~ido da cobr.ança 
da divida ativa será também com,putado para os efeitos dêste artigo ". 

5.0 -Ainda no § 2.0 do artigo 3.8 é preciso retirar-se a taxa de 
matrícula de antom óve1·s, que tem destinação especial (Caixa Rodo-
viária). 

6. 0 -Convem excluir-se do benefício das porcentagens o fun-
cionários ·licenciados. 

7.0 -No parágrafo único do art. 8.0
, convem determinar-se Q< ~e a 

taxa de 10°1 o acima da lotação seja paga anualmente pela Sec-retaria das 
Finanças. 

Ao mesmo tempo convem ativar-se cada vez mais a fiscalização 
para evitar a evasão das rendas, isso sem oprimir e vexar os contribuin-
tes, cujos interesses também devemos zelar. 

Com essas medidas hem aplicadas e com uma compressão razoá-
vel das despeas públicas, melhorada a depressão econômica que vem 
torturando todos os povos, em pouco tempo o Govêmo conseguirá fazer 
desaparecer completamente o vultoso cdeficit• que há pouco tivemos 
de lamentar, voltando o Estado ao regime confortador dos saldos orça-
mentários, que tivemos durante tantos anos. (Muito bem! Muito beml) . 
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Discussão 

O Sr. Milton Campos:-Está em discussão o parecer. 

Como vota o sr . Werna Magalhães, 1.0 revisor? 
O SR. WERNA MAGALHÃES:-Acompanho o relator. 
O SR. MlLTON CAMPOS:-Como 2. 0 revisor, também aprovo o 

minucioso parecer do relator. 
Também a mim a princípio pareceu haver essa desigualdade, 

aumentando-se as vantagens dos funcionários da Fazenda sem se ex-
tender a medida aos demais funcionários. Parece, porém, que o Go-
vêrno espera, com êsse novo processo, dar estímulo aos arrecadado-
res ci as rendas públicas, procurando, assim, aumentar a receita do Es-
tado e enfrentar por essa forma o cdeficit » que se]verificou no orçamen-
to dêste ano. 

Bastaria, pois, a esperança de que serão profícuos e compensado-
res os resultados das medidas propostas para que o projeto merecesse a 
minha adesão, porque o momento, realmente, é das maiores dificuldades 
e tudo que puder contribui r para aumentar a arrecadação deve merecer 
o nos o aplauso. 

(1J1uito bem! Muito bem!) 
Os demais srs . Conselheiros manifestam-se igualmeute de acôrdo 

com o relator, sendo por isso proclamada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á promulgação do decreto cuja 
minuta lhe foi enviada, acrescentando-se-lhe as sugestões constantes 
do parecer do relator. 

-Devolva-se o processo ao relator para redigir o parecer final 

Volta ao expediente 

O Sr. SebastiAo Lima - requer se volte ao expedíente, afim 
de ser apresentado o parecer final sôbre a peça n. 337, que acaba de 
ser discutida pela Casa. 

- Deferido o requerimento, o mesmo Sr. lê e passa á mesa seguinte 
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Parecer n. 308 

Porcenta_qens ao!t exatores e aos demais funcionários da Fa•en· 
da Estadual 

(PEÇA N. 337) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo examinado 
e estudado devidamente a minuta de decreto que o Exmo. Sr. Inter-
ventor Federal submeteu á sua consideração, modificando o regime de 
abono de porcentagens aos exatores e criando porcentagens novas para 
os funcionários da Fazenda, é de parecer que o citado decreto póde ser 
legalmente expedido, a título de experiência, com as seguintes modifica -
ções e adiamentos : 

1.0 - Declarar-se expressamente, que os exatores não participam 
da porcentagem de 6,26° I 0 abonada aos outros funcionários, fi cando 
dela privados também os funcionários licenciados. 

2.0 - Dar-se a seguinte redação ao artigo 3.0 do decreto,· supri-
midas as últimas palavras «OU que venham a ser cr iadas p olo Govêr-
no do Estado•, bem como o§ 1.0

: 

c Fica estabelecida, a contar dêste exercício, a porcentagem de 6,25° I o. 

a favor dos funcionários da Fazenda Pública do Estado, porcentagem 
essa que será calculada sôbre o que exceder da arrecadação máxima 
anual verificada nos três últimos exercícios, na renda líquida dos tri-
butos, sem destinação especial, agora existentes e pela taxação atual ". 

3.0 - No § 2.0 , do artigo 3.0 (que agora ficará sendo § 1.0
) s·Jpri-

mirem-se as palavras «matrícula de o,utomóveis• e «a cobrançada 
df-vida ativa», acrescentando-se: 

§ 2.0 - O produto liquido da cobrança da divida ativa será também 
computado para os efeitos dês te artigo" . 

4.0 -Modificar a redação do parágrafo único do artigo 8.0
, deter-

minando que a taxa de 10° I 0 , além da lotação, será paga anualmente 
pela Secretaria das Finanças. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Belo-Horizonte, 21 de 
maio de 1934.- Sebastião Lima, relator. 

-O parecer é aprovado e, em seguida, assinado pelos srs. Conse-
lheiros . 
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-Devolva-se a peça, com o relatório e parecer, ao Sr. Interventor 
Federal. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o Sr. Presidente designa para 
a prox1ma sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Se-
cretaria do Conselho, com a anten edência necessária. 

- Levanta-se a sessão 

Reunião aos 22 de maio de 1934 
Presidência do sr. Milton Campos. 
Ás 20 horas acham-se presentes os srs. Milton Campos e Socrates 

Alvim, faltando com causas justificada os srs. Julio Soares, Annibal 
Gontijo, Abilio Machado, Sebastião Lima e Werna Magalhães. 

O sr. Presidente declara não haver sessão por falta de número 
legal, prevalecendo para a seguinte a mesma ordem do dia já anun-
ciada com acréscimo de outra qualquer matéria que dê entrada na 
Secretaria e pos a ser naquela inclui da · com a antecedência regi-
mental. 

214.a Sessão ordinária, aos 26 de maio de 1934 
PRESIDENTE: - Sr . Milton Campos. 
SECRETÁRIO:- Sr. Socrates Alvim. 

SUI\1ARIO: --Ata - Expediente - Nova distrlbu"içao de peças - Comunica-
çOes- 2.8 parte - Venda de terras devolutas - Relatório do sr. 
Socrates Alvirn - Diligência - Ordem do dia . 

A· hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim , Julio Soares, Sebastião Lima, Aníbal Gontijo e Abilio 
Machado. 

Abre-se a sessão. 
Atas 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da essão anterior 
(10.8 extraordinária). 
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E' igualmente aprovada a ata da reunião realizada a 22 do 
corrente. 

Expediente 

O sr. Secretário- traz ao conhecimento do Conselho o seguin-
te expediente : 

Oficio 

Concessão de f avores à «Exposição d a F eira Agro-Pecuária e In-
dustrial do Triângulo Mi neiro 

(PEÇA N. 341) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas. N. 356. Sr. Presiden-
te do Conselho Consultivo. 

Tenho a honra de remeter a V. Excia. o ·processo formado em 
torno do ofício em que o prefeito de Uberaba solicita isenção de im-
postos estaduais para todos os que exercerem atividades comerciais 
dentro do recinto da "Exposição da Feira Agro-Pecuária e Industrial 
do Triângulo Mineiro », a realizar-s~ no descurso do mês próximo, na-
quele município. 

Solicito a V. Excia. se digne submeter a matéria ao exame dêsse 
Egrégio Conselho, que já te-ve oportunidade de menifestar-se a respei-
to, em caso~ análogos, conforme se verá do processo. 

Tenho a honra de reiterar-l he os protestos de minha elevada es-
tima e consideração. Ovid io de Abreu, Secretário das Finanças. 

A solicitação do Prefeito 

Prefeitura do Município de Uberaba. Uuberaba, 21 de março de 1934. 
Exmo. Sr. Dr. Ovidio de Abreu, D. D. Secretário das Finanças 

do Estado. Devendo realizar-se, como já é do alto conhecimento de 
V. Excia., no período de maio a junho do corrente ano, nesta cidade 

' promovida por esta Prefeitura, a "Exposição-Feira Agro-Pecuária e 
Industrial do Triângulo Mineiro", venho solicitar-lhe se digne providen-
ciar no sentido de ser concedida isenção de impostos estaduais para 
todos os que exercerem atividades comerciais dentro do recinto da 
Exposição, isenção essa de imperiosa necessidade para o maior brilho 
e êxito do referido certame. 
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Aproveito a oportunidade para reiterar-lhe os mais altos protestos 
de subida estima e mui distinta consideração. Guilhermino de Olivei -
ra Ferreira, Prefeito. 

Informação do Diretor da Receita 

Secreta1·ia das Finanças d o Estado de Minas-Gerais 

Sr. Diretor Geral. O pedido do Prefeito de Uberaba encontra 
apôio nos precedentes constantes dos decretos juntos, por cópia, e no 
que há pouco concedeu idêntico favor à exposição de Petrópolis. 

A rigor o caso se iguala bem é aos dous decretos juntos. 
Contudo o parecer do Conselho Consultivo é indispensável. 17. V. 

Arinos. Sr. Secretário : 
Estou de acôrdo com o sr. Diretor da Receita. 18. 5. 34. Maldo-

nado. De acôrdo. 21/5/34 Ovidio Xavier. 
O processo passa a constituir a peça n . 341, distribuída aos ~rs. 

Sebastião Lima, Annibal Gontijo e Werna Magalhães, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Recurso i nterposto por Orozimbo Gonçalves da Fonseca 

(Peça N. 342} 
Palácio da Presidência do Estado de Minas em 23 de maio de 

1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a honra de 

remeter a v: Excia. junto a êste, o recurso que contra ato desta Inter-
ventaria interpôs o Senhor Orozimbo Gonçalves da Fonseca, afim de 
que êsse Conselho preste sôbre o mesmo as necessárias informações, 
nos têrmos do art. 33, § 3.0 do decreto federal número 20.348, de 29 
de agôsto de 1931. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de mi-
nha elevada estima e distinta consideração. O Interventor federal, 

Benedicto Valladares Ribeiro 

O ofício do sr. Advogado Geral do Estado devolvendo o pro .. 
cessado ao sr. Interventor Federal 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. N.0 122. Belo-Horizon .. 
te, 18 de maio de 1934. 
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Exmo. Sr. Interventor Federal, Tenho a honra de devolver a V. 
Excia. o incluso processado. 

Recorreu a parte de ato de V. Excia. e, nos têrmos ~da legislação 
em vigor, deverá o recurso ser informado pelo Conselho Consultivo e 
por V. Excia. e, em seguida, encaminhado ao Chefe do Govêrno Pro-
visório, publicando-se no orgão oficial dos poderes do Estado a noticia 
da remessa (art. 33 e seus § § do Dec. 20.348, de 29 de agôsto de 
1931}. 

Prevaleço-me do ensejo para apresentar a V. Excia. os meus pro-
testos de alta consideração.-Orosimbo Nonato da Silva, Advoga-
do Geral do Estado. 

O recurso interposto pelo Advogado da Parte 

Exmo. Sr. Chefe do Govêmo Provisório da Republica. OROZIM-
BO GONÇALVES DA FONSECA, por seu procurador, o advogado abai-
xo assinado, recorre para V. Excia., na forma do art. 33 do Dec. n.0 

20.348, de 29 de agôsto de 1931, do despacho do Exmo. Sr. Interven-
tor Federal nêste Estado que negou provimento ao recurso que inter-
paz do despacho do sr. Secretário da Agricultura do Estado de Mi-
nas-Gerais. As razões do presente recurso estão no processo respecti-
v..:> e na petição que nesta data endereçou ao Exmo. Sr. Interventor 
Federal ~ que fica fazendo parte dêste. 

Confiado no alto espírito de justiça de V . Excia., o recorrente es-
pera que lhe seja feita JUSTIÇA. 

Belo-Horizonte, 8 de março de 1934. P. í.P. Tancredo Martins. 
Exmo. Sr. Interventor Federal do Estado de Minas-Gerais. ORO-

ZIMBO GONÇALVES DA FONSECA, por seu procurador, o advoga-
do abaixo assinado, não se conformando, data-venia, com o despacho 
de V. Excia, que negou provimento a seu recurso por concordar com 
o Parecer do Conselho Consultivo do Estado, vem com a finalidade de 
poder ingressar em juizo, como preceitua o art. 31 do Dec. n. 20.348, 
de 29 de agôsto de 1931, dêsse despacho recorrer para o Exmo. Sr. 
Chefe do Govêrno Provisório da República. 

O presente recurso é interposto com fundamento no art. 33 do 
aludido Decreto, e as razões que o .ilustram são as seguintes: 
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O Conselho Consultivo do Estado examinando o processo do re~ 

corrente opinou no sentido de e ta r, nos têrmos do art. 6. 0 do Decre~ 

to n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, prr. orito o seu direito a qual~ 

que1· 'reolamctção administrativa . Não entrou, por isso, no mere-
cimento da cau a . 

Em que pese a alta auto ridade do Conselho Consultivo e sem de~ 
atender á reconhec· da cultura e honestidade de seus membros, o recor~ 

rente nfi.o se conforma com o seu modo de opinar que evidentemente 
se deu contra direito . 

O Govêrno Provisório da República, no Decreto Institucional, n. 
19.398, de 11 de novembro de 1930, art. 4.0

• manteve em vigor não 
so a Constituição Federal , as Constituições Estaduais sujeitas ás restri~ 

ções estabelecidas por êsse Decreto , como as proprias leis e decretos, 
e até a posturas Municipais. 

Claro, assim, que ao baixar o Decreto n. 20.910, de 1932, citado, 
nenhuma preocupação teve em legislar para os Estados e Municípios, 
no tocante á prescrição do direito de reclamações administrativas. Esse 
direito, é lógico, por conse~uinte, continuou regulado pelas leis, decre~ 
tos, regulamento dos Estados e Posturas Municipais. Assim era antes 
da Revolução de 1930, não sofrendo alteração o regimen observado, 
com o advento da Ditadura que no seu referido Decreto Institucional 
teve, ao contrário, a preocupação de expressamente, manter a legisla~ 

ção vigente, no que não contrariasse o novo regimen. 
E' obvio, aliás, que êsses prasos constituem mero fôrmalismo pro~ 

cessual administrativo que aos Estados e Municípios cumpre prevêr e 
fixar. Mais justo e natural mesmo que assim suceda, eis que só os Esta~ 
dos e Municípios podem cuidar do que diz respeito á sua propria vida 
interna, administrativa e econômica. São casos inherentes á sua eco-
nômia e a que podem, por conseguinte, atender com maior eficiência, 
precisão e utilidade do que a União que não pode estar atenta a tan-
tos interesses e, entre êsses, alguns mínimos, da vida dos Estados e 
Municípios. 

E no que se re~ere a estes últimos V. Excia. sabe que as Postu-
ras variam de um para outro, uma vez que a sua elaboração e apli-
cação dependem de circunstâncias várias que si ocorrem uns, não 
influem _por âlterar e modificar a situação de outros. 
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O recorrente tem como absolutamente claro o que está argurnen~ 
tando, pois, o contrário havia de perturbar, a cada passo, a administra-
ção do Estado ou a do Município, já fazendo uma mutação radical nos 
seus habitos e processos administrativos, já perturbando e prejudicàn-
do mesmo a sua própria vida econômica, a sua arrecadação, os seus 
negócios internos. 

Nem uma lei federal que tive se tal elasterio, contravindo á prá~ 
tica de tantos anos de República e de vida federativa, poderia trazer 
vantagens aos Estados e aos Municípios . Aniquilada esta ria sua auto-
nômia que o Decreto Institucional respeitou. Prejudicada sua adminis ~ 
tração, surpreendida, a cada momento, com um Decreto Federal que 
viesse alterar sua organisação, o regime de suas repartições e mes-
mo a sua escrHa. 

Compreendendo tudo isso foi que o Govêrno Provisório incluiu no 
Decreto n 19.398, de 1930, o texto do art. 4. 0 que manteve o que já 
estava feito, inclusivé as Posturas Municipais. 

Não é de se entender, portanto, que o texto do art. 6.0 do Decre-
to n. 20.910, de 1932 tenha aplicação nos Estados, em suas Secretarias 
e em suas Prefeituras. O Govêrno Provisório da República ao baixar 
aquele Decreto outra cousa não quis senão aplica~lo única e ·exclusiva~ 
mente ás repartições federais. Consultado pelo advogado que êste 
subscreve, o eminente Dr. Afonso Pena Junior, Ministro do Supremo 
Tribunal Eleibral, Consultor Jurídico do Banco do Brasil , e, sem 
favor, um dos mais notaveis jurisconsultos brasileiros assim opi-
nou: 

•Entendo, preliminarmente, que ao art. 6. 0 do Decreto n. 
20.910, de 6 de janeiro de 1932 não se estende ás reclama-
ções administrativas nos Estados e Municípios, mas é precei~ 
to peculiar á administração federal. Assim penso, porque as 
administrações locais ex-vi do Decreto Institucional do Govêr-
no Provisório, se conservaram autônomas, tendo as suas re~ 
partições públicas regime próprio, diferenciado do das reparti-
ções federais . De modo que a não haver na lei federal ex-
pressa mensão de Estados e Municípios, (como, por ex., no 
art. l.o do mesmo Dec. 20.910), tudo quanto nele se refira à 
administração se aplica apenas á da União• . 
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Como verifica V. Excia. que é jurista, o eminente jurisconsulto, 
nenhuma dúvida deixa a re!jPeito . Sua lógica é irretorquivel; límpidos, 
claros e convincentes são os motivos que deu para assim opinar. 

Dizem respeito à autonomia dos E tados e dos Municípios que 
nunca se puderam subordinar aos preceitos reguladores e ás nor~ 
mas admini trativas da União. Nem vantagens há para os Estados em 
se subordinarem a essas normas que, si vigorantes, iriarn alterar pro~ 
fundamente a própria organização municipal que as Posturas já regulam. 

._..onvém lembrar que o dr. Affonso Penna Junior não tem por si 
apenas a sua alta autoridade de Consultor Jurídico do Banco do Brasil 
nem a sua invulgar cultura da sciência do direito. 

E' um homem público que já ocupou os mais elevados cargos de 
administreção, tais o de Secretário do Interior do Estado de Minas e o 
de Ministro da Justiça. E nessé\ úliima função teve oportunidade de, 
em razão do cargo, expedir dezenas de Avisos interpretando Leis e Re-
gulamentos. 

E' dêsse modo autorizadíssimo intérprete, de autoridade que não 
pode ser recusada . 

Tratando-se de um assunto que não diz respeito sómente aos in~ 
terêsses das partes que Contratam com o Estado mas à sua própria 
Administração, o recorrente acredita que V. Excia. poderá mesmo an-
tes de fazer subir o recurso à instância superior, decidir por sua alta 
autoridade, reconsiderando o despacho proferido, como sucede nos 
casos de agravo em que o próprio Juiz que fez ·o agravo pode 
antes de sua «resposta» modificar e reformar o seu primitivo despa-
cho. Isso é da lei formal, não sendo assim de extranhar~se que nas 
instâncias administrativas o mesmo suceda. 

Tanto isso é razoável que o ilustre Dr. Lacerda Gama, advogado 
da União Federal no ruidosissimo caso das Loterias da Baía, no núme-
ro da «A Nação .,., de 25 de fevereiro último, assim argumentou em 
suas alegações: 

"Nada mais absurdo, entretanto, que o ministro re~ 
conhecendo embora o seu erro, ficasse inibido de repa-
rá-lo e tivesse de pedi'r ao Poder Judiciário a correção de 
seu despacho". 

Co'T!preende V. Excia., exmo. Sr . Interventor, o dano que o Pare, 
cer do Conselho Consultivo vai causar ao erário público e ao próprio 
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crédito e bom nome do Estado, e que resultará do fato de não ter 
aquêle Conselho, aberto, ao menos, ao Estado a porta de uma transa, 
ção com as partes, e que se inscreveu em nosso Código Civil. E' claro 
que o Estado à vista do que se opinou, será demandado por quantias lí-
quidas e certas e a cujo pagamento não pode de modo algum fugir, 
apenas porque as partes não podem mais pleiteá-las administrativamente, 
nem é lícito ao Estado transigir com os seus credores. 

Nenhuma dúvida tem o recorrente de que os ilustres, cultos e hon-
rados Senhores Conselheiros estão agindo com o alto pensamento de 
cumprir nobremente as suas funções, mas dúvida também não tem de 
que ao opinar da maneira por que o fizeram, os dignos Senho.res Con, 
selheiros não se lembraram do que agora acentua o recorrente. 

Pelo exposto o recorrente espera JUSTIÇA. 
Belo-Horizonte, 8 de março de 1934.-P. P. Tancredo Martins. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 342, distribui da aos srs. 

Milton Campos, Werna Magalhães e Sócrates Alvim, respectivamente, 
relator, 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Doação de terreno à Cruzada Mineira contra a TuberC?tlose 
(PEÇA N. 343) 

Palácio da Presidência do Estado de Minas-Gerais-Belo-Horizonte, 
em 23 de m:1io de 1934. 

Exmo . Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Afim de que sô, 
bre o assunto dê êsse Conselho o seu parecer, tenho a honra de en, 
caminhar a V. Excia., junto a êste, o: ofício em que a diretoria da Cru-
zada Mineira contra a Tuberculose solicita a doação de um próprio es-
tadual a essa instituição. 

Sirvo~me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos da minha 
elevada estima e distinta consideração. O Interventor Federal-Bene-
dicto Valladares Ribeiro. 

-Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo.-
Capital. 

Requerimento anexo ao oficio supra 

Belo,Horizonte, 16 de Maio de 1934.-Exmo. Sr. Doutor Benedicto 
Valladares Ribeiro.-D. D. Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais. 
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Os abaixo assinados, presidente e secretário da «CRUZADA MI-
NEIRA CONTRA A TUBERCULOSE», têm a subida honra de passar 
às mãos de V. Excia., com a planta, a escritura que estabelece a fina-
lidade e o plano geral dessa fundação que, em síntese, se destina a 
abrigar, as istir e tratar os tuberculosos pobres, inclusive os menores 
pre-tuberculosos. Esse plano deverá ser realizado progressivamente. 
E' todavia, necessário construir, no mais curto prazo possível, a parte 
essencial das obras, de maneira a poder funcionar o Hospital e o Di -
pensário, em face da notória exi tência de numerosos tuberculosos con-
tagiantes, espalhados por toda a cidade, não só em barracõP.s e casinhas 
como até em pensões e hoteis, isto em detrimento dos próprios doentes 
e da saúde pública em geral. Para es a construção inicial dispõe a CRU- . 
ZADA, no momento, de trezentos contos de réis, soma em verdade defi ci-
ente, razão por que vêem perante V. Excia., cuja elevada orientação no 
sentido de fomentar as instituições de real utilidade pública é manifesta, 
pleitear a doação à CRUZADA MINEIRA CONTRA A TUBERCULOSE 
do terreno de propriedade do Estado, a que se refere a planta ·anexa e que 
fica à rua Montes-Claros, entre as ruas Lavras e Alfenas, nesta Capital. 

Certos de que V. Excia pelos atos que vem realizando e pela nobre 
dedicação manifestada em ' relação aos nossos problemas sociais é um 
aliado natural da CRUZADA MINEIRA CONTRA A TUBERCULOSE, es-
peramos receber mercê-David Rabello-Presidente; .Antonio Mourão 
Guimarães-Secretário. 

Informação 

Diretoria de Saúde PúbHca do Estado de Minas-Gerais-Belo-Ho-
rizonte, 19 de maio de 1934.-A «CRUZADA MINEIRA CONTRA A 
TUBERCULOSE", por seus representantes, signatários, do ofício junto, 
pleiteia a doação de um terreno de propriedade do Estado, sito à rua 
Montes-Claros entre as ruas Lavras e Alfenas, desta Capital para nêle 
ser construido um edifício destinado à instalação de um hospital e dis-
pensário para tuberculosos. 

E' supérfluo encarecer a necessidade que tem o Estado de amparar 
e auxiliar as instituições dessa natureza, principalmente em nossa Ca-
pital, q ~1 e, por sua situação especialíssima de sanatório natural, é ponto 
de convergência de atacados dessa doença, o que constitue um grave e 
difícil problema de ordem sanitária a ser res·olvido entre nós. Acresce 
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ainda que os tuberculosos da classe média encontram-se em dificultuosa 
situação ao buscarem a necessária assistência, porque, não estando ao 
seu alcance o custeio do tratamento nos sanatórios atualmente existentes, 
não estão, por outro lado, nas condições de serem recebido nos servi-
ços destinados a indigentes . 

Em face dessa situação, a iniciativa da «CRUZADA MINEIRA CON-
TRA A TUBERCULOSE· é de tão alto alcance em relação ao interês e 
público que, sem mais considerações que se poderiam fazer, acerca do 
que ela pretende realizar, bastaria o citado aspecto para justificar ampla-
mente qualquer auxílio que a ela o Govêrno viesse a proporcionar. 

Em vista das considerações acima, opino pela doação de um ter-
reno como auxílio do Govêrno à meritória instituição.-Belo-Horizonte, 
19 de maio de 1934.-Mario .Alvares da Silva Campos-Diretor da Saú-
de Pública. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 343, distribuída aos 
srs. Annibal Gontijo, Abilio Machado e Sebastião Lima, respectivamente 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

R ecurso 1:n terposto por .Alfredo Dolabela Pcrtela 
(PEÇA N. 344) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas-Gerais.-N. 616.-
Belo-Horizonte, 26 de Maio de 1934.-Exmo. Sr. Milton Campos, D.D. 
Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Afim de ser informado 
pelo egregio Conselho Consultivo do Estado, passo ás mãos de V. Ex. 
o incluso processo, referente á construção da ponte sôbre o rio das Ve-
lhas, em Varzea da Palma. 

Ao ensejo, reitero a V. Exia. os meus protestos de elevada estima 
e mui distinta consideração. - Israel Pinheiro, Secretário da Agricul-
tura. 
Oficio do Advogado Geral do Es~ado devolvendo o pro-

cesso ao Sr. Secretario da Agricultura 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.- Belo-Horizonte, 18 de 
maio de 1934. 

Exmo. Sr. Secretario da Agricultura.-Tenho a honra de devolver a 
V. Excia. o incluso processado. 
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Recorreu a parte de ato de S. Excia. o Sr. Interventor Federal e, 
nos têrmos da Legislação em vigor, deverá o recurso ser informado 
pelo Conselho Consultivo e pelo Sr. Interventor e, em seguida, enca-
minhado ao Chefe do Govêrno Provisório, publicando-se no órgão ofi-
cial dos poderes do Estado a noticia da remessa (art. 33 e seus §§ 
do Dec. 20.348 de 29 de Agôsto de 1931). 

Prevaleço-me do ensejo para apresentar a V. Excia. os meus pro-
testos de alta consideração.-Orosimbo Nonato da Silva, Advogado Ge-
ral do Estado 

O despacho do _Sr. Interventor Federal 

De acôrdo com o parecer do Conselho Consultivo do Estado ne-
go provimento ao recurso interposto pelo empreiteiro Alfredo Dolabela 
Portela do despacho de fls., do sr. Secretario da Agricultura, V. e A. 
-2-3-34.-Benedicto Valladares Ribeiro. 

O parecer do Conselho Consultivo a que faz referência 
o despacho supra 

PaJrecer n. 283 
(PEÇA N. 297) 

Três vezes, o empreiteiro Alfredo Dolabela Portela reclamou, pe-
rante o Secretario da Agricultura, o pagamento de acrescimos feitos na 
ponte de concreto armado que para o Estado construiu, sobre o rio 
das Velhas em Varzea da Palma, município de Pirapora, sendo seus 
requerimentos sempre indeferidos. Reiterando, em setembro último, seu 
pedido, ainda teve despacho contrário, do qual recorreu para o sr. In-
terventor Federal. 

O terceiro indeferimento de sua reclamação saiu publicado no 
«Minas Gerais ", órgão oficial , a 3 de julho de 1932, e somente a 20 
de setembro de 1933, isto é, mais de um ano depois do conhecimento 
que teve do mesmo, reclamou ele novamente o pagamento que plei-
teava. Fel-o, assim, tardiamente, estando já prescrito o seu direito ã 
reclamação administrativa, por força do disposto no art. 6.0 do Decreto 
Federal n. 20.910, de ô de janeiro de 1932. 

Resolve, por isso, o Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge~ 
rais opinar pelo não provimento do recurso interposto pelo aludido 
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empreiteiro, a quem resta ainda, para ·defesa do que entende de seu 
direito, a via judiciária. 

Belo-Horizonte, 17 de fevereiro de 1934. Milton Campos, presi-
dente.-Abilio Machado, relator . - Socrate Alvim.- J nl·io S oa1·es. 
- Annibal Gontij o.- Werna Magalhães.- Sebastião Lima.-Olivei-
ra Andrade. 

O relato 'rio apresentado pelo sr. Conselheiro Abil io 
Machado sôbre a peça n, 297 

Em 28 de agôsto de 1925, contratou com o Estado o empreiteiro 
Alfredo Dolabela Portela a construção de uma ponte de madeira sobre 
o rio das Velhas, em Varzea da Palma, município de Pirapora, por 
240:000 000 (fls. 70 e segs). Alterado o projeto primitivo, em vários 
sentidos, ficou afinal combinado, entre os contratantes, a construção de 
uma ponte de concreto armado por 395:607 000, conforme se vê do 
termo de modificação a fls . 209, no qual se pactuou que o ,"contratante 
não poderia fazer reclamação alguma em juizo ou fora dele, sôbre a 
modificação do primitivo contrato, executando fielmente todos os servi-
ços especificados no novo orçamento e projeto respectivo, de que rece-
bia c pia, bem corno observaria todas as instruções relativas á constru-
ção de obras em concreto armado ». 

Em 27 de outubro de 1928, o construtor requereu ao Secretario da 
Agricúltura de então o pagamento de 158:976 928, de obras acrescidas 
na construção da ponte em aprêço, sendo a sua pretensão indeferida 
por despacho de 2-7-929 (fls. 30ôv). Antes dêsse daspacho, opinaram 
os drs. Francisco Sant'Ana, Inspetor de Pontes, e Alcidós Lins, Diretor 
de Obras. O primeiro, depois de salientar cque os empreiteiros, em 
face do contrato e do regulamento, não tem direito a indenização al-
guma, já porque alteraram o plano da obra, já porque não tiveram au-
torização para os aumentos, e já, finalmente, porque renunciaram a isso 
expressamente», termina assim: - «Entretanto, os aumentos se verifi-
caram; na parte referente á altura da ponte, eram indispensáveis; e na 
parte referente ao pilar aumentado, ficaram, inadvertidamente, cons-
tando do projeto relativo ao segundo aditamento. 

Por equidade, a Secretaria poderá, pois, pagá-los • . Achando que a 
exposição do sr. Inspetor de Pontes está muito expli ita e clara, opi-
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na o segundo «que, em face do Regul. e do contrato, em que o em-
preiteiro renunciou expressamente o direito a qualquer reclamação, 
ele não tem direito algum •; e conclue: «A obra, porém, está concluída e 
acusa, por medição, a diferença que êle reclama. Assim será de equi-
dade ordenar o pagamento. Estou de acôrdo, portanto, com o Inspe-
tor» , Posteriormente, o sr. Alfredo Dolabela Porte la reiterou o seu pedi-
do ao Secretário Noronha Guarany, que tambem o indeferiu, apesar 
de, como Consultor Jurídico da Secretaria, ter opinado antes que ao Se-
cretário «Competia resolver si as razões de direito deviam ceder as da 
equidade,.. (fls. 309 e 335-v}. 

Ainda uma vez, perante o Secretário Ovidio Andrade, solicitou o 
construtor Dolabela o pagamento dos acrescimos que alega ter feito na 
ponte em questão, havendo aquele titular indeferido a sua petição e 
mantido o despacho anterior (despacho de fls. 353-v). 

Finalmente, em requerimento de 20 de setembro do ano findo, vol -
tou o sr. Dolabela Portela a insistir no seu pedido. 

Indeferindo êsse requerimento, o Secretário Carlos Luz, em longo e 
fundamentado despacho (fls. 372 a 375) considera, preliminarmente, que 
se não devem admitir indefinidamente reclamações sôbre assuntos já 
resolvidos por via administ~ativa e, com apoio no decreto 20.910 do 
Govêrno Federal, de 6 de janeiro de 1932, e nos arts. 120 e 122 do 
cap. XIX do regi. estadual n. 7.544, de 1927, ainda em vigor, conclue 
que o construtor reclamante perdeu direito a recurso administrativo, es-
tando êste perempto, de vez que, apresentados e examinados pelo po-
der comretente, mesmo antes do recebimento definitivo das obras, quais-
quer reclamações ficam subordinadas á limitação geral do art. 120 do 
regul. n. 7 .544. Esse dispositivo estabelece, para recurso administra-
tivo, o prazo de 60 dias, dentro do qual o empreiteiro não recorreu. 
E o secretário Carlos Luz acrescenta que, ainda que se pudesse exa-
minar o merito do pedido, a decisão seria pela confirmação dos des-
pachos anteriores, contrários á pretensão do construtor, argumen-
tando:-

- que os acréscimos cujo pagamento pleiteia o sr. Dolabela já cons-
tavam do projeto que lhe fôra entregue e de que se encontra cópia a 
fls. 187, conforme frisa, em seu parecer de fls. 348 a 351, o sr. Enge-
nheiro Chefe, projeto êsse que se comprometeu a executar pelo preço 
global de 395:607$000; 
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-que tanto «é assim que, conhecedor do regulamento de Obras 
Públicas, não pediu o construtor autorização para novos aumentos ou 
para alterar o plano da obra. como lhe facultava o art. 87 db mesmo; 

-que sabia ser obrigadu «a não fazer óbra além das especifica-
das nos orçamentos, sem orde·rn escrita do encrenheiro » (art. 88}; 

- que nem se diga tenha havido consentimento tácito da Secreta-
ria, porque, como está expresso no art. 108 do Regulamento, nem or-
dens verbais se admitem : -- "reclamação alguma será recebida quando 
baseada em ordem verbal »; 

- que é, aliás , a regra do Cod. Civ., art. 1.246, segundo o qual 
o construtor que, por empreitada, se incumbir de executar uma obra, 
por plano aceito por quem a encomenda, não terá direito a exigir 
acréscimo no preço, ... nem ainda que se altere ou aumente, em rela-
ção á planta, a óbra ajustada, salvo si se aumentou, ou alterou, por 
instruções escritas do outro contratante e exibidas pelo empreiteiro; 
finalmente, 

-que, interpretando tal dispositivo do Cod. Civ. , firmaram os Tri-
bunais que «não é lícito, neste caso, considerar o ilêncio como mani-
festação de vontade • (Rev. de Direito, 46, 339}. 

Do despacho assim resumido recorreu o sr. Alfredo Dolabella Por-
tella para o sr. Interventor Federal neste Estado (ns. 384 a 386 v .). 

Em extensas e brilhantes razões, o aludido empreiteiro, por seu pro-
curador, o i!Jstre advogado dr. Tancredo Martins, tenta justificar a pro-
cedência de seu pedido e de seu recurso, sustentando que : 

a) o direito do recorrente regido está pelo art. 113 do Regu .. Ge-
ral de Obras Publicas, e não pelo dispositivo, invocado pelo Secretário, 
do art. 120 do decreto n. 7. 544; 

b} o recorrente, ao dirigir-se a vários Secretários, usou apenas de 
uma faculdade que a lei civil lhe assegura, não se tratando, no caso de 
recurso para o Presidente do Estado, que é do que cogita o art. 120 do 
decreto 7.544; 

c) os Regulamentos de caráter administrativo não podem influir 
por modificar textos claros de lei geral, tal o da alínea 6-8 do § 10 do 
art. 178 do Cód. Civ. Bras., que fixou em 5 anos o lapso da prescrição 
das dívidas passivas do Estado, da União e do Município, e o do de-
creto n. 20.910 do Govêrno Provisório; 
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d) As im, enquanto não estiver prescrito o direito do recorrente , 
permitido lhe é reclamar das autoridades administrativas; 

e) o direito é a •ar fe do bom e do eq~.titativo », pelo que se 
impõe seja o a sunto considerado também sob o aspecto da equidade, 
poder moderador que amenisa os rigores da lei e permite aos homen s 
repararem injustiças graves e danosas; 

{) não tendo ainda usado de recurso, na forma dos arts. 120 e 121 
do decreto n. 7 . 544, citado, conservou o empreiteiro Dolabella o seu 
direito de reclamação, mesmo sob o ponto de vista administrativo, pelo 
que improcedente é a preliminar do despacho recorrido; 

g) 0 dispositivo que se aplica ao recorrente é o do art. 113,_ d? 
Reg. Geral de Obras Públicas, por fôrça do qual podem os em?re1te1~ 
ros sempre reclamar : «antes de ser lavrado o têrmo de recebMnento 
def initivo das obras»; _ 

h) aos interessados é sempre lícito reiterar as suas reclamaçoes; 
i) não procede a citação que faz o Sr. Secretário do decreto n. 

20.910, de 1932, do Govêrno Provisório, referente às reclamações admi~ 
nistrativas que não tenham prazo fixado para se interporem, quando, no 
caso ocorrente, o prazo está no preceito do art. 113 do Regul. Geral de 
Obras Públicas; 

i) ninguem pode hoje recorrer às vias judiciárias, sem ter an~ 
te recorrido administrativamente, até ao Chefe do Govêrno Provisório 
em face do disposto no art. 31 do Dec. n. 20.348, de 1931, que é o Cod. 
dos Interventores; 

k) os acréscimos feitos pelo recorrente eram necessários, i'!ldis~ 
pensáveis e inadiáveis, devendo ser pagos, como opinam, a Us. 302 e 
309, 0 engenheiro Francisco Sant' Anna, que era o Inspetor de Pontes, 
e 0 dr. Alcides Lins, então Diretor de Obras; 

I) 0 engenheiro Esmeralda Borges, fiscal da construção da Ponte, 
informou no mesmo sentido, achando que os aumentos não foram au~ 
torizados pela Secretaria, si bem que ela tivesse conhecimento 
pelas inspecções e medições feitas pelos engenhei'ros do Estado, 
podendo nesse caso se aplicar o art. 71 das lnstruções de Pontes, 
se os poderes competentes concordarem; 

m) uma parte dos acréscimos ficou, corno diz o dr. Sant'Ann~, 
«inadvertidamente constando do projeto relativo ao segundo ad~~ 
tamento, e "<!S decorrentes da maior altura da ponte eram inevitaveis; 
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os decorrentes do pilar aumentado tiveram, ainda que p or um lapso, 
o consentimento tac1to da Secretaria• , pelo que não tem procedência o 
argumento do Secretário Carlos Luz, afirmando : • o que, entretanto, se 
verifica, é que êsses aumentos já constavam do projeto que lhe fôra 
entregue ... ,. ; 

n) si o motivo do indeferimento é não terem sido as obras au-
torizadas expressamente, quer dizer que foram f eitas, constituem 
acréscimo e alteTação, mas não deviam ser pagas, porque não auto-
rizadas, e, nesse caso, não constavam já do projeto e dos orçamentos 
aprovados; 

o) o empréstimo não renunciou o direito a qualquer reclamação 
como afirmou o dr. Alcides Lins, em seu citado parecer, pois a renúnci~ 
a qualquer reclamação só se pode dar com a assinatura do têrmo de 
recebimento definitivo da óbra; 

p) num têrmo lavrado para início de obras, não é possível haver-
a renúncia de reclamação contra atos ou fatos que somente ocorram 
no curso ou no final dessas obras . 

E conclue pedindo o provimento do recurso como óbra de Justiça. 
Com o ofício de fls. de 2 de janeiro corrente, o sr. Interventor Fe-

deral encaminha o processo ao Conselho Consultivo, para que êste opi~ 
ne sôbre o pedido do recorrente. 

Assim relatado o processo, passo~o ao 1.0 revisor, Conselheiro Se~ 
bastião Li ma. 

Belo-Horizonte, 22 de janeiro de 1934.- Abilio Machado, re-
lator. 

O recurso interposto pelo advogado da parte 

Exmo. Sr. Chefe do Govêrno Provisório.- Alfredo DolabeUa Por-
tella, por seu procurador e advogado abaixo assinado, recorre para V. 
Excia. na forma do decreto n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, do des-
pacho do Exmo. Sr. Interventor Federal neste Estado, que negou pro~ 

vimento ao recurso que interpôs do despacho do E:íuno. Sr. Secretário 
da Agricultura. 

As raiões do presente recurso estão no processo respectivo e' na 
petição que nesta data endereçou ao Exmo. Sr. Interventor Federal. 

Confiado no alto espírito de justiça de V. Excia. o recorrente es-
pera deferimento. 
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Belo-Horizonte, 24 de março de 1934. - Tancredo Martins, advo-
gado. 

Exmo. Sr. Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais- AL-
FREDO DOLABELLA PORTELLA, por seu procurador abaixo - assinado 
não se conformando, data venia, com o despacho de V. Excia. que, 
concordando com o parecer do Conselho Consultivo do Estado, negou 
provimento a seu recurso, vem do mesmo despacho, nos têrmos do art. 
31 do Dec. n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, recorrer para o Exmo. 
Sr. Chefe do Govêrno Provisório da República. 

Fundado o presente recurso nos preceitos dos arts. 31 e 33 do alu 
dido decreto, o recorrente passa a examinar o assunto sob seus diferen-
tes aspectos, começando pelo da prescrição que o Conselho Consultivo 
do Estado levantou como preliminar. 

PRELIMINARMENTE 

O DECRETO N. 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 

O Conselho Consultivo do Estado opinando sôbre o processo do 
recorrente que lhe foi remetido por V. Excia., excusou-se de entrar no 
exame do merecimento da causa, eis que levantou o seu relator a Pre-
liminar de estar prescrito o direito do recorrente a qualquer reclama-
ção administratriva, e com o culto e honrado Sr. Relator, votou todo o 

Conselho. 
Para assim opinar e decidir, afinal, fundou-se o Conselho no dispos-

to no art. 6.0 do Dec. n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Data 11enia 
não procede o fundamento da decisão. 

REGIME FEDERATIVO E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 

A nação brasileira, segundo está escrito no art. 1.0 da Const. Fede-
ral de 24 de Fevereiro de 1891, adotou como forma de Govêrno aRe-
pública Federativa, proclamada pelo Decreto n. 1, de 15 de novembro 
de 1889, o que vale afirmar a existência de duas qualidades de Govêrno 
no mesmo território -o Govêrno Nacional ou Federal e o Govêrno 

Estadual. 
A República Federativa, de acôrdo com a definição de A?trelino 

Leal, (Const. Federal Brasileira", pag. 23) é 
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c um conjunto de Estados, independentes ou da mesma 
nacionalidade, que sob a base de uma autonomia interior, 
mais ou menos ampla, se associam e formam uma só pessoa 
soberana•. 

Por isso, o art. 63 da citada Const. Federal determinou que os Es-
tados se regessem pela Constitu'ição e pelas leis que adotassem, respei-
tados, apenas, os princípios constitucionais da União. 

Comentando êsse artigo escreveu o eminente João Barbalho, em 
sua notavel obra, pag. 267: 

uO regime federativo é a fonna de govêrno pela qual os 
Estados se congregam debaixo de um govêrno comum . 

.• . Nestas condições, os poderes que ficam pertencendo 
á União não podem dl3ixar de ser rest1-itos. Os poderes 
em maior soma são os que f icam reservados aos Estados. 

Esse regimen observado há mais de 40 anos e que Decreto n. 
19.398, de 11 de novembro de J 930, Institucional do Govêrno Pro-
visório, não alterou, mas antes manteve .,expressamente, com o estatuí-
do em seu art. 4.0

, que considerou em vigor não só as Constitu"ições 
Estaduais, como as leis e decretos, e até as Posturas Municipais, salvo 
as restrições daquele Decreto. 

Mantida a autonomia dos Estados e a dos Municípios, a vida econômi-
ca e administrativa de cada um dêles continuou no mesmo rítimo harmônico 
e permanerte, rítimo êsse que nos Municípios o regime provisório das 
Prefeituras pouco alterou. Poucas modificações se fizeram em suas fór-
mas de carater administrativo e as suas Repartições Públicas, Estaduais 
ou Municipais, mantiveram-se no mesmo regime, feitas essas ou aquelas 
alterações e reformas que o próprio desel).volvimento do Estado acon-
selha, mesmo nas épocas normais. 

Nem o Govêrno Provisório tem tido a preocupação de estar modifi-
cando por atos seus o regime administrativo dos Estados e Municípios 
que sempre gozaram e ainda: 

c ••• gozam do direito de legislar sobre assuntos de in-
teresse local e, por isso, melhor conhecidos em suas parti-
cularidades pelos habitantes da cidade ou vila ., Carlos Ma-
ximiliano, 

Const. Federal, pag. 667)., 
podendo, s~gundo o comentário de Barbalho, obr. cit., pag. 282: 

8 
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" ... zelarem conforme mais conveniente entendessem. 
tudo quanto se refere à sua vida economica e administ'ra, 
tiva, sem dependencia alguma de extranha autoridade . • . • 

Como está vendo V. Excia., houve, desde a nossa lei· básica, a 
preocupação de distinguir os negócios da administração dos Estados, 
daqueles da União Federal, tanto que no Capítulo IV da Con~t. de 24 
de f evereiro de 1891, referente às Atribu'ições do Congresso Federal, no 
art. 34, n. 33, inscreveu-se o seguinte : 

«33 - Decretar as leis e resoluções necessárias ao exercí-
cio dos poderes que pertencem à União». 

E comentando êsse inciso 
de sua citada obra, escreveu: 

" A Constitu'ição dizendo 

o eminente João Barbalho, à pag. 138 

c os pederes pertencentes á U nirio,. , 
refere-se às atribu'ições que ela confere ao Govêrno Federal, a cada um 
dos órgãos dêle, legislativo, executivo e judiciário, e excluiu (com o em-
prego d'essas palavras, e obedecendo nisso à í ndole do sistema) as 
leis e resoluções nece. sarias ao exe'rcicio dos poderes dos Estados, 
cuja autonomia assim ressalvou, de acordo com o art. 65, n. 2 ,. , 

E tanto assim se entendeu que o Govêrno Provisório, no seu De-
creto /nstitucional, art. 4. 0

, manteve em vigor todas as Leis, Decretos 
e Posturas Municipais•. 

O tato de estar o atual Govêrno investido de poderes discricioná-
rios não vale como argumento em contrário, eis que êsse mesmo Go-
vêrno, no Decreto aludido, traçou limites a seu próprio arbítrio . 

E, no caso, exercendo as funções do Legislativo, tal a de promulgar 
leis, não foge às normas que regem êsse Poder, conforme argumenta 
0 Dr. Mendes Pimentel no Laudo proferido no Juizo Arbitral instituído 
para o caso das Loterias da Baía, citando o Conselheiro Lafayte, na c Ga-
zeta Jurídica de S. Paulo •, vol. 38: 

... .. a autoridade, que reüne diversos poderes, quando 
exerce um dêles, está obrigada a seguir as regras, limites e for-
mas dêsses poderes ». 

Lógico, então, que baixando o Dec. n. 20.910, de 1932, referente 
a reclamações administrativas, só teve o Govêrno Provisório o pensa-
mento de aplicá-lo ás repartições da União, jamais dando-lhe o ·elastério 
de referir-se aos Estados e Municípios que, em suas repartições, tem 
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um regime próprio e distinto do das federais : c Deminimus non cu-
rat Pretor». 

E não seria mesmo possível preocupar-se o Govêrno da República 
em prescrever normas e prasos para andamento de processos nas re-
partições do Estado e nas dos Municípios, consequentemente. 

Autônomos, embora federados, para a formação de um unico Es-
tado:soberano, os Estados e Municípios continuam a reger-se, no que 
se refere a normas administrativas pelas que sempre vigoraram nesses 
44 anos de República, com as modificações e reformas que o proprio 
tempo e o desenvolvimento dos negocios de sua administração e eco-
nomia, aconselham, ás vezes, de ano para ano. 

Não se pode admitir que o Decreto cit. n. 20.910, de 1932, tenha 
contrariamente à índole do regimen federativo adotado e cor.trariamen-
te ao que se tém observado em tantos anos de Republica, compreendi-
do as repartições publicas dos Estados, traçando-lhes normas, proces-
sos, prasos e prescrições, quando ao Estado e ao Município i cumbe, 
com maior eficiencia e utilidade, legislar sôbre o que de perto interessa 
á sua economia e à sua administração. 

O comentaria de Barbalho é, nesse ponto, felicíssimo : 
cgosam do direito de legislar sôbre assuntos de interesse 

local, e, por isso, melhor conhecidos em suas particularidades 
pelos habitantes da cidade ou vila». 

O pensamento do Govêrno Provisório foi, assim, legisla r somente 
para suas pr)prias repartições. 

Quem sustenta essa tése e o faz com aquele brilho invulgar, como 
sempre sucede em todos os trabalhos jurídicos de sua autoria, é o emi-
nente jurisconsulto dr. Afonso Pena Junior, que é, sem nenhum favor, 
um dos mais notaveis e acatados juristas brasileiros. 

Ouvido pelo advogado que estas subscreve, aquele eminente juris-
consulto, sôbre o Decreto aludido n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932 e 
sôbre o parecer do Conselho Consultivo, assim opinou na Preliminar 
que levantou : 

«l-Entendo, preliminarmente, que o art. 6.0 do Decreto 
n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932 não se estende às recla-
mações administrativas nos Estados e Municipios, rnas é 
preceito pecul-iar à administ'ração federal. Assim penso, 
porque as administrações locais, ex-vi do Decreto Institucional 
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do Govêrno Provisório, se conservam autonomas tendo as suas 
repartições públicas regime próprio, diferenciado o do das re~ 
partições federais. De modo que, a não haver na lei federal 
expressa menção de Estados e Municípios (como por ex. no 
art. 1.0 do mesmo Dec. 20.910), tudo quanto nela se refira à 
adm·inistração se aplica apenas à da União ». 

Impossível, Exmo. Sr. Interventor Federal, haver raciocínio mais 
logico e tranquilo. A verdade do asserto deflue naturalmente, tanquila~ 

mente, dos termos em que a questão foi posta. 
A opinião do dr. Afonso Pena Junior é a lógica conclusão do ra~ 

ciocinio que o recorrente veiu desenvolvendo quando examinou, ainda 
que ligeiramente, o assunto sob o ponto de vista d J Direito Constitucio~ 

nal e da Const. de 24 de fevereiro de 1891. 
Embora no regime discricionário mas mantidas as instituições em 

vigor, não seria natural fosse o Govêrno Provisório da República violar 
o principio sempre respeitado da autonomia dos Estados e dos Munici~ 
pios, para baixar Decretos que di~sessem respeito à vida administrativa 
dos Estados e dos proprios Municípios, mais autorizados, sem duvida, a 
regular negócios internos e às suas praxes e estilos administrativos. 

Porque alterar todo um regime administrativo observado desde os 
tempos da Província 7 

A que altos interesses da União atenderia, nos Estados, esse De~ 
ereto 7 

Valeria apenas como uma perturbação da vida administrativa de 
cada Estado ou Município que, nesse caso, melhor que a União pode 
atender a seus interesses e normas administrat ivas, sujeitas à influencia. 
de varios fatores e circunstâncias de carater exclusivamente local. 

Convem fazer notar que o dr. Afonso Pena Junior não é apenas 
o acatado jurista de largo renome, o Consultor do Banco do Brasil, 
instituto federal de credito, eminente Ministro do Superior Tribunal 
Eleitoral. E' também um conhecido homem público que já exerceu os 
elevados cargos de Secretario do Interior do Estado e de Ministro da 
Justiça. No exercício dessas funções, principalmente nas do ultimo car~ 
go, teve a contínua oportunidade de expedir Instr·uções e Avisos in~ 
terpretando Leis e Decretos, para sua melhor aplicação e execução. 

cOs decretos sôbre interesse individual ou local, as ins~ 
truções e avisos para a boa execução das lei e quaisquer atos 
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de privativa atribuição do Poder Executivo ,. (Art. 5.0 do 
Dec. n. 572 de 1890). 

. O Parecer do dr. Afonso Pena Junior, tem, para isso, a seu favor, 
a urecusavel autoridade de quem se habituou a interpretar as leis. 

E aquele eminente jurista respondendo ao 2. 0 quesito da consulta 
formulada insiste ainda na preliminar levantada, com as seguintes pa~ 
lavras : 

c Quando mesmo, porém, o se queira dar ao dispositivo uma 
amplitude repelida pela estrutura federativa, que a Revolução 
manteve, embora sob intervenção federal • ... 

Só essa doutíssima opinião bastava, Exm.0 Sr. Interventor, pam 
deixar claro que o Decreto não tem aplicação no Estado. Mas o recor~ 
rente levanta uma outra questão, para a qual de certo P.ão atentou 
aquele juriscuonsulto, tal a de que 

O DECRETO N.0 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932, E' RE-
FERENDADO, APENAS, PELO SR. OSWALDO ARANHA, MINISTRO 
DA FAZENDA. 

Sustentando essa tese o recorrente lembra a V. Excia. urna cir~ 
cunstância interessantíssima: 

O Decreto n. 20,910, de 6 de janeiro de 1932, é referen-
dado, apenas, pelo sr. Oswaldo Aranha, Ministro da Fa~ 
zenda. 

Lógico, então, irretorquivel o argumento de que êsse Decreto se 
refere apenas às repar tições f ederais, e mais restr itam ente, apenas 
as que 8e acham subordinadas ao M inistério da Fazenda. Não é 
possível que o Govêrno Provisório tenha legislado para todo o territó~ 
rio nacional, para todos os sens Ministérios: para o da Agricultura, 
Educação, Interior, Viação, Exterior, Trabalho, Marinha e Guerra, refe~ 
rendado o decreto, apenas pelo Ministro d a Fazenda ! 

Nunca se viu isso nesses longos anos de República Federativa. 
Não é do regime, não é das normas da administração, não é dos 

estilos e não é da Lei : 
Incrível seria pretender legislar o Govêrno Provisório para os Es~ 

tados aplicando~se a Lei a todas as sua~ Secretarias, sem estar o De~ 
ereto ou a Lei, sequer, referendado pelo Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores. 



638 CONSELHO -CONSULTIVO DO 

Os decretos que V. Excia. expende são subscritos pelo titular da 
pasta a que os atos se referem e só á respectiva Secretaria dizem res-
peito. Nos decretos contendo medidas de carater geral é indispensável 
a assinatura de todos os Secretário~ . V. Excia. sabe disso mais do 
que o recorrente . 

Como se querer extender, então, a Minas-Gerais, e acho demais 
Estados do Brasil, ás Secretarias de cada um dos Estados da Federação, 
Secretarias que superintendem serviços diferentes e distintos, um decre-
to rvferendado apenas pelo Ministro da Fazenda? O assunto do 
decreto não diz respeito apenas á Secretaria das Finanças ou á da 
Fazenda mas a todas, e essas Secretarias tem finalidades diferentes a 
atingir, superintendendo negócios bem distintos dos daqueles da 
Fazenda. 

O art. 49 da Const. Federal de 24 de fevereiro, de 1891, preceitua 
o seguinte: 

"Art. 49- O Presidente da República é auxiliado pelos 
Ministros de Estado agentes de sua confiança, que lhes subs-
crevem os atos, e cada um delles presidirá a um dos Ministé-
rios em que se dividir a administração federal". 

X 

O art. 49 da Const. Portuguesa está assim redigido: 
·'Art. 49 - Todos as atos do Presidente da República deve-

rão ser referendadas pelo menos, pelo Ministro competente. 
Não o sendo são nulos de pleno direito, não poderão ter exe-
cução e ninguem lhes deverá obediência". 

Comentando o texto acima, o eminente sr. Marnoco e Sousa, um 
dos maiores juristas portugueses, assim se manifesta: 

"A referência é a assinatura que o ministro opõe aos 
atos emanados do chefe de Estado. Sob o ponto de vista 
do direito constitucional, é uma conseqüência da irresponsá-
bilidade política do Presidente da República e da responsábi-
lidade ministerial, e, sob -O ponto de vista administrativo, 
serve para certificar a assinatura do chefe de Estado, e mos-
trar que o ato 'referendado se harmoniza com as reg1 as 

do ramo de administração confiado ao respectivo ministro". 
Pode haver consa mais clara? 
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Diante disso, d?s regras de Direito Público e Constitucional, Ad-
ministrativo e dos estilos da Administração e do regime, pode-se 
afirmar que um ato referendado apenas pelo Ministro da Fazenda, de-
va-se aplicar, nos Estados, ás suas Secretarias da Agricultura, Educa-
ção, Interior e Finanças? 

Carlos Maximiliano, em sua cit. obra pag. 530 aceita o concei-
to de MaTnoco e Sousa, cuja opinião transcreve. 

E Barbalho, á pag. 49 de sua obra comenta: 
"Os atos do poder executivo sob a forma de decretos 

ou regulamentos são expedidos com a assinatura do presi-
dente da República e do respectivo ministro" 

E o caso em aprêço, então, tem especial importância. eis que sendo 
a prescrição, matéria de direito substanti vo, o Decreto 20.910, de 
1932, devia ter sido referendado, quando ?nenos, também pelo 
Ministro da Justiça. 

As reclamações administrativas nem sempre se 
referem a pedidos de pagamentos 

E' interesante fazer notar que as reclamações de carater adminis-
trativo nem sempre se referem a pedidos de pagamentos. V. Excia. 
sabe que essas reclamações se fazem relativamente a vários assuntos : 
O professor, desclassificado em um concurso, reclama contra o ato 
que reputa ate.1tatório de seus direitos; um funcionário preterido em 
uma promoção reclama contra a nomeação de outro, um velho servi-
dor do Estado reclama contra a contagem de seu tempo de serviço ; 
um engenheiro, um médico ou um advogado, reclama contra a re-
cusa de um registro de seu diploma, um proprietário reclama contra a 
medição que o Estado faça de suas terras, por considerá-las devolutas 
e do patrimônio do Estado ;um funcionãrio reclama contra uma pena 
que lhe foi imposta, contra a disponibilidade em que está, contra a 
supressão de sua cadeira; um qficial de policia reclama contra uma 
pena disciplinar; um contribuinte do imposto territorial reclama contra o 
valor dado á sua propriedade; um agricultor reclama contra uma estra-
da de rodagem que o Estado mandou abrir atravez de sua proprieda-
de agrícola ou contra o aproveitamento que de suas aguadas está fa-
zendo o Estado, indevidamente. 
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Todas estas reclamações são admúüst1·ativas e se algumas se 
processam na Agricultura e no Interior, outras correm pela Educação e 
Saúde Pública e outras pelas Finanças. 

Como pode um decreto referendado apenas pelo Ministro da F a~ 
zenda, traçar normas e fixar prazos para as rec~amações que os ofici~ 

ais da Marinha ou do Exército devam fazer aos seus repectivos supe~ 
riores e Ministros? Como subordinar a esse~ prazos os funcionários do 
Itamaraty, os Ministros Plenipotenciários, os funcionários do Ministério 
do Trabalho, os Reitores das Universidades, os Professores das Facul~ 
dades Oficiais, os funcionários do Ministério da Educação 7 

Isso sería uma Babel, uma balbúrdia, um tumulto. 
Como conviriam nisso os outros Ministros de Estado que não re~ 

ferendaram o dec1·eto7 
E êsse decreto não esclarece no malsinado art. 6.0 que se refere 

sàmeme às reclamações referentes a pedidos de pagamento : 
«Art. 6. 0 O direito à reclamação administrativa que não 

tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, 
prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do 
qual a mesma se originar" . 

o ~ termos são genéricos, a expressão «reclamações 
tivas -. é abrangente. Refere~se a qualquer espécie de 
As reclamações administrativas ·são várias e múltiplas. 

administra~ 

reclamação. 
E, por isso 

mesmo, só se pode entender que o decreto refere~se única e exclusiva~ 
mente ao Ministério da Fazenda. 

A outra conclusão não se pode chegar, eis que, desde o Império, 
nunca se viu o Ministro da Fazenda referendar decr~tos ou expedir re-
gulamentos para terem aplicação nos outros Ministérios. 

E se o decreto em questão não se aplica senão ao Ministério da 
Fazenda, porque se lhe dar tamanho elastério e extende-lo à Secretaria 
da Agricultura de Minas-Gerais 7 

AS LEIS TEEM LIMITE DE AÇÃO 

As leis e os direitos teem sua órbita de ação. Por isso, é que 
Geny, aquele grande Geny, no seu «Methode d'lnterpretation -., pag. 
119, estudando os limites traçados à ação legislativa, depois de se ex-
tender em várias considerações, emite o seguinte conceito: 
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•TI faut donc que le legislateur vise un double objectif: 
d'une parte, qu'il se représent exactement la portée de la ré~ 

gle qu'il entend eriger en loi; d'autre part, qu'il sache faire 
entrer tout son vouloir legislatif dans la formule qu'il adapte. 
Et, i l ne peut pretender faire respecter et appliqum como 
loi, ni une regle étrangére á son hori~ont effecti f, ni cel~ 
le que texte, libelle p ar l zti, ne traduizai t pas d'une f a-
çon suffisement claire -. . 

Esse eminente jurista refere-se ainda ao fato de pretender um le~ 

gislador para «Compreender um grande número de hipóteses, conside• 
rar categorias gerais que liga a várias disposições articuladas numa 
fórmula elástica ou abstrata-.. Mas, conclue: 

«Encore faudra-t-il, malgré tout, pour que l'interpréte puis~ 
se, á telle situation donnée, applíquer une décision legale, 
que, par ses elements essentiels, cette situation corresponde 
exactement au cadre fixé par le texte. (Obr. cit. pag. 119). 

E o intérprete pode aplicar essa decísão legal convencido de que 
ela, embora compreendendo várias hipóteses, na expressão do expo~ 

sito r, 
ccorresponda exatamente ao quadro fixado pelo texto 7,. 
O texto do art. 6. 0 dêsse decreto, examinando o assunto nos ter-

mos ·em que foi posto, pode-se aplicar exatamente, a cada uma das 
hipóteses formuladas em todas as Secretarias e em todos os Ministerios, 
traçando um só Ministro, embora discricionário, normas e preceitos re-
gulamentares aos outros que não lhe são subordinados 7 

Que o faça para as repartições que lhe são subordinadas, mas para 
as outras que têm regimen diferenciado das suas, não é possível. 

Ainda num regimen discricionário isso não seria admissivel, sem 
flagrante desrespeito ao próprio decreto n. 19.398, de 11 de novembro 
de 1930, Institucional do Govêrno P1·ovis6rio, que em seu art. 17 
preceituou: 

Art. 17. Os atos do Govêrno Provisório constarão de de-
cretos expedidos pelo Chefe do mesmo Govêrno e subscritos 
pelo Ministro respectivo". 

Só se aplica, dêsse modo, o decreto citado, ao Ministério da Fa-
zenda. 
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AINDA APLICA VEL O DECRETO AO ESTADO DE MINAS, SERIA 
INAPLICA VEL NO CASO EM APREÇO 

Admitida a hipótese, ad argumentandum, que o decreto tenha 
aplicação no Estado de Minas, da própria redação do seu art. 6. 0 , ver-
se-ia imediatamente que êle não regeria a hipótese em aprêço. 

No longo e cuidadoso trabalho feito nos autos do processo, o re-
corrente deixou demonstrado que estando o assunto disciplinado já pe-
los artigos 107, 113 e 128 do Regulamento Geral de Obras Públicas, 

~ não se poderia invocar o texto do cit. art. 6. 0 que só fixou o prazo da 
prescrição à reclamação administrativa 

«que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formu-
lada ». 

Mas como os seus argumentos claros e convincentes não foram 
atendidos, o recorrente procurou submeter o assunto ao e~ame de ju-
ristas conhecidos: Dr. Estevam Pinto, Dr. João Franzen de Lima, Dr. 
Alberto Deodato, Dr. Lincoln Prates, Dr. Affonso Penna Junior, todos 
professores da Faculdade de Direito de Minas-Gerais. 

Ouviu ainda, os drs. José Bernardino Alves Junior e Fernando de 
Mello Vianna, juristas dos maiores do nosso Estado. 

Convem acentuar que dêsses eminentes juristas, os drs. Estevam 
Pinto, Fernando de Mello Vianna, José Bernardino Alves Junior, Affon-
so Penna Junior e Lincoln Prates já ocuparam elevadíssimos cargos de 
Administração. Assim o primeiro foi Secretário do Interior do Estado 
de Minas-Gerais e o segundo Sub-Procurador Geral, Advogado Geral, 
Secretário do Interior, Presidente do Estado e Vice-Presidente da Repu-
blica. O t~rceiro foi não só Diretor Geral do Tesouro, Presidente do 
Conselho Consultivo do Estado, como duas vezes foi já Secretário das 
Finanças. O Dr. Affonso Penna Junior foi Secretário do Interior, Mi-
nistro da Justiça e é o atual Consultor Jurídico do. Banco do Brasil. O 
Professor Lincoln Prates foi Secretário Geral do Estado do Amazonas 
e deputado federal em duas legislaturas. 

Tudo.~·sso tem uma importância enorme para o caso em exame, 
pois, ao exercício dessas funções tiveram os eminentes juristas opor-
tunidade de interpretar a lei e de aplicá-la, diáriamente. São profun-
dos conhecedores <L n()ssas leis, decretos e regulamentos que no exer-
cicio de seus elevados cargos, compulsaram a cada momento, os inter-
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pretavam e os aplicavam na defesa dos interêsses públicos ou nos 
negócios da Administração. 

Não são, por isso mesmo, juristas, apenas familiarisados com o 
estudo do Direito, mas homens públicos, profundos conhecedores da 
técnica administrativa. Os outros são professores de renome e advo-
gados militantes de grande cultura e de largo prestígio no fôro, não 
se devendo esquecer, ainda, que o dr. Lincoln Prates é o vice-diretor 
da Faculdade de Direito e o vice-presidente da Ordem dos Advogados. 

O dr. João Franzen de Lima leciona a cadeira de Direito Civil e 
o Dr. Alberto Deodato a de Direito Internacional da Faculdade, sendo, 
além do mais, o Dr. Estevam Pinto o «batonier" dos Advogados Mi-
neiros, pois é o Presidente da Ordem dos Advogados, na Secção de 
Minas-Gerais. 

Todos êsses advogados, Exmo. Sr. Interventor, segundo se vê dos 
Pareceres que emitiram, afirmam que não està prescrito o direito 
ás reclamações administrativas. 

Opinam os Drs. Fernando de Mello Vianna, João Franzen de Lima, 
Alberto Deodato e Affonso Penna Junior que antes da lavratura d o 
têrmo de recebimento de j inif.ivo das obras, podem ser feitas todas 
as reclamações. 

Entendem mais liberalmente ainda, os Drs. Estevam Pinto e José 
Bernardino Alves Junior. que o prazo de prescrição só começa a cor-
rer depois do recebimento definitivo dessas obras. 

A divergência é só quanto a êsse ponto, pois, examinado por ês-
ses juristas, o caso em debate, opinam todos, em concerto, que o 
Exmo. Sr. Secretário da Agricultura e o Conselho Consultivo aão estão, 
data venia, com o direito. 

De qualquer modo, afinal, lícito era ao recorrente reclamar admi-
nistrativamente, como fez, não podendo ser considerado prescríto o seu 
direito a essa reclamação. 

Examinados êsses Pareceres que são incisivos, lógicos e brilhantes, 
é o caso de se perguntar:-Será possível qne todos êsses juristas que 
advogados da estatura intelectual e moral dos que emitiram êsses Pare-
ceres tenham unanimemente errado no interpretar um Decreto? 

Será possível que homens habituados ao estudo do Direito, em seus 
vários ramos, e familiarizados com os negócios da Administração tenham 
falhado assim no entender um texto de lei? 
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Não, não é isso admissivel, Exmo. Sr. Interventor, o engano foi do 
Exmo. Sr. Secretário da Agricultura; o engano foi do Conselhp Consul-
tivo do Estado que, pela primeira vez, aplicou o Decreto n. 20.910, de 
1932. Não é que ao então titular da Agricultura e aos ilustres e íntegros 
Senhores Conselheiros faltassem cultura, isenção de ânimo e brilho. 

O Exmo. Sr. Dr. Carlos Luz é um acatado e conhecido advogado 
e cultor do Direito. No Conselho Consulti•; o há também conhecidos e 
acatadissimos juristas: Os Drs. Oliveira Andrade, Milton Campos e Abi-
lio Machado.-0 primei ro ficou conhecido como uma das mais notá-
veis figuras do Tribunal da Relação, Juiz íntegro e sábio. O Dr. Milton 
Campos foi Advogado Geral do Estado; é jurista de talento original , 
homem público de atitudes raras, claras, paradigma de sua classe. O 
Dr. Abilio Machado foi Diretor da Imprensa Oficial, ocupando, assim , 
também, como os outros, um alto cargo da Administração Mineira, é um 
advogado brilhante e um homem de bem. Os outro~ Senhores Conse -
lheiros são varões honrados e cultos . Mas, a primeira aplicação de um 
preceito é quasi sempre falha. Isso se observa nos Tribunais onde a ju-
risprudência, em casos semelhantes, varia, diverge e custa a firmar-se 
definitivamente. Por isso, o natural engano ocorrido. Já os subscritores 
dos pareceres juntos, ;dadas as decisões proferidas, examinaram o as-
sunto com redobrada atenção, chegando, por êsse motivo, a uma con-
clusão oposta. O recorrente está, assim, convencido de que o próprio 
Conselho consideraria o caso de outro modo examinando-o de novo, 
em seus vários aspectos e chegando também a uma conclusão diferente 
da primeira. 

O recorrente deixa de se referir separadamente a cada um dos Pa-
receres, porque estão juntos a estas alegações e podem ser lidos aten-
!amente por V. Excia. que é jurista, advogado militante que foi e ho-
mem público. 

V. Excia. examinando o caso chegará inevitavelmente a uma das-
seguintes conclusões: 

a)--- Que o decreto n. 20.910, de 1932, só se aplica às Re 
partições Federais; 
, r b)-Que, restritamente, seu art. 6.0 só se aplica ao Mi-
n isterio da Fazenda e repartições que lhe são subordina-
das; 

c)-Que, se aplicavel ao Estado de Minas-Gerais, é inapli_ 
cavei à hipótese versada, regida pelo Regulamento Geral de 
Obras Públicas que é um Regulamento de delegação legislativa 
e assim lei subsidiária na expressão de Ruy Barbosa (Rev. Fo-
rense, vol. VII, pag. 36 e segts.). 

d)-Que, ex-vi, dos arts. 107, 113 e 128 dêsse Regulamen-
to, se prescrevesse o direito de reclamação, o curso dessa pres-
crição estaria subordinado ao evento de uma co:d ição: (Cod. 
Civ. arts. 119 e 170, n. I) a assinatura d o termo de recebi-
mento das obras. 

PARA QUE A PRESCRIÇÃO? 
Que vantagem haveria, exmo. sr. Interventor, em invocar o Estado 

a prescrição administrativa, quando prescrito não está o direito da par-
te, e quando não prescreveu ainda o seu direito de ação? A própria Uni-
ão Federal, por seu advogado no ruidoso caso do Juizo Arbitral das Lo-
terias da Baía, recentissimo, alegou o seguinte: 

«Decisões administrativas passadas em julgado!... 
Tais despachos em assuntos administrativos, não teem pra-

zo estabelecido em lei para qualquer recurso e não transitam ja-
mais em julgado . . . . . . . • . . . . . ... ... . .. ....• . ...•. . ..... . 

O DIREITO DE NÃO INCIDIR NO ERRO: Nada mais ab-
surdo entretanto, que o ministro reconhecendo embora seu êrro, 
fi r.asse inibido de repará-lo e tivesse de pedir ao Poder Judi-
ciário a correção de seu despacho". (Razões da União, na "A 
Nação • , de 25 de fevereiro de 1934). 

Exercendo as fun ções de desempatador, o eminente ministro Herme-
negildo de Barros, assim decidiu quanto a reformas de despachos de 
natureza administrativa: 

«Reclamado o parecer do Consultor Geral da República ad-
hoc que o emitiu em sentido contrário ao registo efetuado, um 
outro Ministro da Fazenda, o dr. José Maria Whitaker, reconsi-
derou a 4 de maio de 1931 o despacho de seu antecessor, 
mandou que se cancelasse o registro e se devolvesse a caução 
recebida, visto como não existindo ~m nosso d ireito o con-
tenci oso administrativo, os despachos ministeriais podem 
ser livremente reformados .. . . ... «A Nação • , de 10 de mar-

ço de 1934. 
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Eis ahi, exmo. sr. Interventor, a propria União Federal e o Mi~ 
nistro Hermenegildo de Barros sustentando, depois do Decreto no.···· 
20.910, de 1932, a tése que o recorrente vem sustentando. 

Sem o contencioso administrativo os despachos administrativos 
não fazem casos julgados, não tém prazos para recursos e podem ser 
reformados livremente. 

A EQUIDADE 

No minucioso trabalho feito para defesa de seus interesses, o re~ 

corrente examinou cuidadosamente o assunto deixando demonstrado 
que todos os tecnicos da Secretaria da Agricultura, a começar de seu 
diretor de então, o Dr. Alcides Lins, opinaram, de modo claro e 
formal no sentido de lhe ser paga a quantia requerida, correspon~ 
dente aos acrescimos feitos na ponte construída sobre o Rio das Ve~ 
lhas. 

Inutil e desnecessario trasladar para aqui, de novo, êsses pare~ 
ceres, quando transcrito jà estão no trabalho inserto no referido processo 
e que nenhuma duvida podem deixar no espírito de ninguem. O Dr. 
José Bernardino Alves Junior, no brilhantissimo parecer 1que emitiu 
e que está junta a estas alegações citando Albert Christofle, notavel 
escritor francez, em sua obra Traité Th. et Prat. Des Travaux Publics", 
tomo 1°. n°. 799 e seguintes, demonstra com argumentos irrefutaveis 
que os trabalhos ou óbras devem ser pagos «quando a sua utilidade 
não pode ser posta em duvida e se dêles a Comuna tomou posse 
por seus representantes legais». Transcreve, no original, a opinião dês~ 
se expositor, de que ninguem pode locupletar~se á custa alheia- Ne~ 
m o alterius damnus loaulpetare potest. 

" C'est une consideration de cette regle fondamentale dans toute 
legislation basée sur les principes de l'equité naturelle » ... 

O civilista francez invoca o art. 555 do Cod. Civ. Francez que 
contem disposição correspondente ás dos arts. 545 e seguintes do 
nosso Codigo e diz: 

«Or, l'entrepreneur qui depasse les previsions du devis 
se trouve exacternent dans la situation prévue par l'article 
555, car il est peu important, au point de vue de l'appli~ 

cation de cet article, qu'il s'agisse de simples argumenta~ 

tions á une constrution commencée, ou d'une construction 
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entiére. La commune a toujours le droit de refuser les ou~ 
vrages, par lequelles il a éte fait des depenses non autori~ 

sées. Lorsq'au contraíre elle prend possession de ces ou-
vrages, lorsqu'elle les reçoit de{initivement et y installe 
les services commzmaux, elle déclare impliciterncnt qu'el~ 
le entend usant de l'option que lui est donnée pm· l'ar~ 
ticle 555, conserver les augmentations qui ont pu être 
f aites ... 

Como verifica V. Excia., é o caso típico exatíssimo dos autos. 
O notavel escritor francez doutrina para a hipotése em apreço. 
Não a Comuna, mas no caso o Estado, usando, do direito de 

opção que tenha, de aceitar ou recusar as obras, segundo o art. 107 
do Reg. Geral de Obras Públicas, «receber as obras difinitiva~ 

mente ..... . 
. . .. conservando os aumentos fei tos», segundo as propriatJ 

expressões do civilista citado. 
Continuando no exame do assunto, Albert Christofle, distinguiu os 

acréscimos voluntarios dos uteis e necessarios para opinar pelo 
pagamento dos últimos. 

Lendo~se a pagina luminosa dêsse civilista, chega~se a ter a ilu~ 

são de que êle foi consultado a respeito ·do caso do recorrente pois, 
linhas adiante escreve: 

«Dans l'hypotése que nous venons d'examiner, aussi bien 
que dans le cas d'urgence, i! n'y a aucune distintion á fai~ 

re entre les simples modifications au plan et les travaux nou-
veaux et distincts des travaux adjugés. Dans l'un et l'autre 
cas le prix doit être payé á l'entrepreneur par la commune 
qui en a pris possession, et qui entend les conserver ... 

Mas, o recorrente não foi pago porque, embora "necessa1 ios in~ 
dispensaveis e inadiaveis• os aumentos, e, portanto urgentes, no 
conceito dos técnicos, não pediu autorização previa. 

lista. 
Que fale, ainda, respondendo a essa objeção o referido civi-

cPour les modifications au plan d ont l'urgence ou 
l'utilité sont certaines, on ne peut pas reprochm· á l'en-
trepreneur l'omission de f ormes legales, puisque si on 
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avais un recours, il est indoubitable que les travaux au-
raiant été auctorisés•. 

A resposta do mestre não pode ser mais perfeita e conforme á 
objeção levantada. 

A opinião clara do escritor francez basta, por si sà, para resol-
ver o assunto e mostrar que o Poder Público não tem o direito de 
aceitar uma óbra, tomar posse definitiva dessa óbra, quando, de acôr-
do com suas proprias leis, podia recusa-la, e negar-se, afinal, a pa-
gai-a locupletando-se com o honesto labor do empreiteiro. 

O Dr. Estevám Pinto, conclue o seu parecer do seguinte modo: 
" . . . • O empreiteiro deverá recorrer para o Interventor 

do indeferimento sofrido e pedir por equidade e justiça o 
pagamento dos acrescimos, pois o E~tado não se deve locu-
pletar com a jactura alheia•. 

O Dr. Afonso Pena Junior, assim se manifesta, ainda que 
ligeiramente, pois, não foi formulado quesíto sobre mérito da 
causa: 

«A falta de têrmo de recebimento da óbra não impede 
o ingresso erh Juizo, desde que o Estado não possa alegar 
e provar motivo justo para a recusa, e ao contrário, o em-
preiteiro o têm para não assinar um têrmo no qual lhe é im-
pósta uma desistência de direito claro e irrecusavel• . 

Os juristas que subscreveram os Pareceres juntos não entraram 
na apreciação do merecimento da causa porque, embora exposta toda 
questão não lhes foi formulado nenhum quesito especial a êsse res-
peito. 

No caso, o conceito dos técnicos da Secretaria da Agricultura 
basta, pois, a autoridade dêsses altos funcionários é suficiente para re-
solver o assunto. Ninguem possue competência maior do que a dêl-
les para dizer si as obras eram «necessárias, indispensaveis e inevita-
veis• e si foram feitas á custa do recorrente. 

O proprio relator do processo do recorrente no Conselho Con-
sultivo, depois de fazer um histórico do caso, transcrevendo os pare-

..ceres dos técnicos da Secretaria, entre os quais se destaca o Exmo. 
sr. Dr. Alcides Lins que era o seu Diretor e foi Diretor da Rede Mi-

neira de Viação, Prefeito da Capital e Secretário das Finanças, diz o 
seguinte: 

clsso, porque dois técnicos autorizados da Secretaria da 
Agricultura reconheceram que os acrescimos em apreço exis-
tem, tendo sido feitos em prol da boa execução e con-
veniente segurança da obra•. 

SCIALOGIA, em seu cDizionár io Pratico dei Diritto Privato• 
pag. 850 e segs. faz um estudo completo da equidade, no Direito Ro-
mano, Idade Med!a e Direito Moderno, fazendo o rezumo de algu-
mas opinjões, como se vê: 

Lozzi {Interpret, delle leggi e dei contr. per via di equi-
tà) opina: cche l'equHà si a necessarí si a supplire la leggi, 
scrita, si a tempe arla, avendo riguardo a quelle círcunstanze 
che niunna legge puó d'=terminatamei,te prevedere, che alio 
stritto diritto non spetta mai fiudicare dei casi ::1 ubbi che: cl'e-
quità e l'ideale a cui per via delle condiziam reali tende a 
giustizia , e, fidente nella forza sua omnipossente consigUa il 
difensore a mettere anzitutto in relievo la moralità della causa , 
ché la potenza dell'onesto, quasi ultima ratio aequitatis, pe-
netrerà e trionferá sempre nella magistratura•. 

Diena (Dell'equità nella interpret. delle leggi e dei con-
trati) ii quale, nell'espere la propria teoria tiene conto dei ca-
··atiere informativo dell'equità da noi giá accenato, di rispon-
dere cioé ad un imperioso bisogno dell'animo umano, di esse-
re piú ché una disciplina scientifica, un sentimento accessibile 
alie concienze e piú oscure que puó dirsi essa illumini di vivi-
da luce ». 

Citando Francesco Branchi, continua Scialogia, diz que este 
"' . . . non solo I'azicne dell'equitá persiste nelle moderne Iegis-
lazioní, ma essa é necessaria, anzi inevitabile one della formu-
la che soffoca ed annienta, colla sua ferrea ed insensibile for-
za, ogni· sentimento ed ogni vita de conscienza; crediamo an-
che l'umanitá migliore in fondo di quanto in genere non se 
creda: quando l'uomo dia messo di fronte alia propria cos-
cienza e, rivestito della dignitá dei magistrato, abbia ben chia-

7 
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ra e certa la visione della propria responsabilità, é assai meglio 
affidare alla di lu i co sei e nza la rizoluzione delle vertenze 
che sí prestino a diversa soluzione o che de cara tter.e co.mpl~s~ 
so, non possono essere decise mediante una rigorosa e hmptda d1s~ 
pozizione scritta anziche veder naufragare una importante ~u~s~ 
tíone involgente forse la vita ed il patrimonio di una fam1gha, 
per il culto esagerato della parola della legge o peggio, della 
forma. Sovente, in questi casi, noi abbiamo veduto le alte 
Corte trovare delle scapattorie; interpretare utra largamente de-
gli articoli, fare delle applicazioni analogiche di legge for.se non 
strettamente applicabili al caso in esame, e questo eVIdente~ 
mente perche, essendo il piazo fundato sú di una giusta ra~ 
gione, forse non tutelata dal diritto positivo ma incarnata certo 
in quello naturale, esse sentivano che la coscienza imponeva 
loro de rendere giustizia ai di e forma sempre il substrato 
del leggi .. . 

São esses segundo Scialogia, os estremados partidarios da aplica~ 
ção da equidade. Ci~a depois Laurent, Demolombe e Deodati que a 
combatem para concluir que entre as duas doutrinas opostas surge uma 
terceira teoria média: 

«Che severamente ed obbietivamente considerasse la ques~ 
tione ». 

Entre os partidários dessa teória alinha Pacificí Mazzoni dizendo : 
« secondo questo autore il diritto ci dá una norma genera~ 

le ad astratta, l'equità lo tempera tenendo conto delle differen~ 
ze individuali concrete ». 

Cita Giuseppe Piola que embora reconhecendo a necessidade de 
se inspirarem os legisladores nas normas da eqüidade teme um pou~ 
co 0 seu arbítrio. Esse escritor, afinal, diz Scialogia: 

«ammette ché q-wando por la clecisione é necessario 
valutare ci1·constanza cleterminabili a priori in qualitâ, 
quantitâ e 1·eciproca influenza, é possibíle ai legislatore sta~ 
bilire una formula in base alia quale decidere , · · · 

Vê~se que esse jurista italiano não quer normas fixas para a dou~ 
trina da eqüidade mas sua aplicação a casos concretos. . 

Ainda, pois, acceita essa teória, no caso occurrente ella sena mais 
um motivo de deferimento do pedido do recorrente. 
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Apenas, não pode ser ·atendida a doutrina do aludido expositor 
italiano, sem restrições, tais as referentes ao receio que êle tem do arbí~ 
trio, como meio de opressão. Isso nunca se dada e a resposta que o 
próprio Scialogia dá a êsse infundado receio é magistral: 

«Quanto a noi, se temíamo !'arbítrio, come possibile mez~ 
zo d 'opressione e d'ingiustizia, temíamo ancor piú l'opressi~ 

fuori, ai disopra e malgrado la parola del testo ». 
Eis ahi a palavra do Mestre aplicada ao caso concreto em exame 

que por si tem a irrecusável autoridade dos tecnicos da Agricultura 
que ópinam pelo justo deferimento do pedido. 

E o próprio sr. Relator do Parecer do Conselho, embora não opi~ 
nasse sôbre a eqüidade, que a vista da prescrição alegada julgou fôra 
estemporaneamente invocada, transcreveu em seu relatório e conformou~ 
se com a opinião daqueles técnicos. 

Não é lícito ao Estado locupletar-se em prejuízo de terceiros e V. 
Excia. que é jurista, justo, eqüanime, e homem de bem, ha de atender 
o pedido do recorrente, reformando o despacho já proferido. 

Justiça, 
Belo~Horizonte, 24 de Março de 1934. - Tancreclo i}fartins. 

Os pareceres a que faz referência o advogado da 
parte 

PARECEP. DOS DRS. ESTEVÃO PINTO E LINCOLN PRATES 
A' vista da exposição feita e dos textos legais que ela transcreve, 

vejo que, de acôrdo com o art. 6, do dec. 20.910, de 6 de janeiro de 
1932, o direito á reclamação administrativa prescreve em 1 ano, conta~ 
do da daté} do ato ou fato de que ela se origina, dêsde que não haja em 
lei outro prazo estabelecido. 

De acôrdo com o Regulamento Geral das Obras Públicas do Esta~ 
do (dec. n. 7. 640, de 1927), em seu art. 113, não será aceita reclamação 
alguma sôbre a execução dos contratos de obras estaduais, que não for 
apresentada antes de ser lavrado o têrmo de recebimento definitivo 
das mesmas obras, o que significa, que, até que se tenha lavrado êsse 
têrmo de recebimento definitivo (para o qual o empreiteiro deverá ser 
previamente contratado, nos termos do art. 107), poderá o dito emprei~ 
teiro apresentar suas reclamações. 
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Nos expostos têrmos, o prazo de prescrição a que se refere o dec. 
20.91 o, de 1932, tem seu início na data da lavratura regular do tê r mo 
de recebimento definitivo das obras, assinado pelo empreiteiro, ou pro~ 
curador bastante, - ou á sua revelia, si tiver sido prévia e regular~ 
mente convocado. 

Nada importa que, anteriormente, tenha produzido reclamações e 
elas tenham sido improfícuas, poís em matéria administrativ~, ao re~ez 
da judiciária contenciosa, as reclamações se podem reproduzir e os m~ 
deferimentos não transitam :;m julgado e até p momento, por co~se~ 
rruinte do recebimento àefinitivo, podem ser presentes as reclamaçoes, 
5 , 

embora já repelidas. 
Si 0 contrato foi convocado para o recebimento das óbras, vale 

0 respectivo têrmo, ainda que não tenha comparecido e, portanto as~ 
sinado. 

0 ano da pre crição correrá dentre a data do meneio~ Neste caso, 
nado têrmo. 

Si não foi convocado, o têrmo não vale contra êle e o praso de 
r ~curso só terá início, depois de lavrado e assinado o que se fizer me~ 
diante sua citação. 

Têmos, que, dentro do ano, o empreiteiro deverá recorre~ p~ra o 
Interventor do indeferimento sofrido e pedir por eqüidade e Justiça 0 

pagamento dos acresdmos, pois o Estado não se deve locupletar com 
a jactu ra alheia. 

Belo-Horizonte, 4 de Março de 1934.-Esíevão L. de Maga,lhães 
Pinto. 

Concordo com o douto parecer supra . 
Belo~ Horizonte, 20 de Março de 1934 . - Lincoln Prates. 

PARECER DO DR. JOÃO FRANZEN DE LIMA 

Pelo histórico que me foi apresentado vê-se que A, empreiteiro_ de 
te de Cimento armado verificando a insuficiência do proJeto uma pon • .. 

quanto às fundações e altura da rn~s~a, fez na ~br~ os acres~1mos 

á · reputados aliás pelos tecmcos da propna Secretana da necess nos, • - • 
Agricultura, como indispensáveis. 

A medição da obra acusou tais aumentos e o empreiteiro requereu 
á Secretaria o pagamento correspondente. 

Seu requerimento foi indeferido em 2 de julho de 1932 e, reiterado 
em setembro de 1933, foi novamente indeferido, pelo que recorreu 
para o Sr. Interventor Federal, que pediu a audiência do Conselho 
Consultivo. Êste opinou pela prescrição do direito do empreiteiro de fazer 
qualquer reclam::~:;io administrativa, por fôrça do disposto no art. 6.0 

do ~ec. federal n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que constituiu tam-
bém um dos fundamentos do último despé!cho do Sr. Secretário. 

Em face do exposto, pergunta~se se á vista do estatuído nos arts. 
107, 112, 113 e 128 do Regulamento Geral de Obras Públicas, que tem 
fOrça de lei, se aplica no caso o referido art. 6°. daquele decreto fe~ 
dera L 

RESPOSTA 

O próprio art. 6 · 0 do decreto federal n. 0 20.910, de 6 de jãnêiro 
de 1932 contem a resposta. 

Diz êle: 
" O direito á reclamação administrativa q7t'3 não tiver 

prazo fixado em dis;wsição de lei para ser f ormulr.:.da, prescreve 
em um ano a contar da data do ato em face do qual a mesma se ori-
ginou". 

E' claro, portanto, que havendo na lei prazo fixado para reclama~ 
ção, não tem cabimento o que é instituído nesse art. 6.0 

Ora, o R.eg. Geral de Obras Pública , aprovado pelo dec. n. 7.640, 
de 1927, fix::L o prazo para as reclamações- adm1'nistrativas nas 
relações contratuais entre o Estado e o empreiteiro. 

Diz o art. 113 dêsse regulamen to: 
"Não será aceita reclamação alguma sôbre execuções de contratos 

que não for apresentada antes de ser lavraado o tê1'mo de recebimen~ 

to definitivo das obras". 
Assim sendo, o prazo para as reclarnaç6es ·administrativas de fatos 

oriundos de relações contratuais entre o E.5tado e o empreiteiro vai 
até o momento em que é assinado o têrrno de recebimento definitivo 
das obras. 

E' sabido que nos contratos de obras públicas o empreiteiro com~ 
promete~se a entregar o serviço concluído dentro do prazo certo, quando 
é feito o recebimento provisório. Daí por diante corre o prazo de con~ 

servação das obras que em geral, é de seis meses, findo o qual ha-
verá_o:recebimento definitivo. Até êste momento, pois, o empreiteiro poderá 
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fazer, administrativamente, as reclamações que entender. Não se aplica, 
no caso, o prazo do art. 6·c do decreto federal. 

Aos outros quesitos respondo: 
a) 0 empreiteiro não era obrigado a recorrer dos despachos dos 

Secretários e poderia renovar as suas reclamações até o momento de 
ser assinado o têrmo de recebimento defintivo; 

b) á vista do parecer do Conselho Consultivo, o emprei-
teiro . oderá dirigir-se ao sr. Interventor, por meio de um memorial 
em que demonstre o verdadeiro sentido do decreto federal sôbre pres-
crição, pedindo também a audiência do sr. dr. Advogado Geral do Es-
tado; . 

c) 0 ingresso em juizo não está condicionado aos recursos admi-
nistrativos. Pode, pois, o empreiteiro ingressar em juizo sem o recurso 
previsto no a rt. 31 do decreto n. 20.348, de 1931. 

É aconselhavel, porém, o recurso aludido, tão claro é o direito do 
empreiteiro e mais rápido o processo. 

É o que penso, 
S. M. J. 
Belo-Horizonte, 18 de feve reiro de 1934.-João Franzen de Lima. 

PARECER DO DR.' ALBERTO DEODATO 

Tendo em mão a consulta que faz parte integrante deste parecer, 
passo a responder os quesitos formulados da maneira seguinte: . 

Ao 1.0 -Absolutamente não. O art. 6. 0 do Dec. 20.910 de 1932 so 
se aplica às reclamações administrativas que não tiverem praso fix.ado 
em disposição de lei. No caso sub-judice, que se regula pelos artigos 
107 113 e 128 do Reg. de Obras da Secretaria, há um prazo marcado. 

' 0 empreiteiro só não poderá mais fazer reclamações depois de li-
quidado 0 contrato, isto é, depois do recebimento . das obra:; .definitiva-
mente, depois da quitação, da desistência, tudo tsso menCI'lnado no 
têrmo de recebimento definitivo. Nada disso foi feito ainda, Logo, o 
empreiteiro não perdeu o direito de reclamar. 

Ao 2.o-Não. Nada tinha a recorrer, pois, estava ainda no terreno 
das reclamações e nada ainda havia de definitivo. 

Ao 8.0-0 empreiteiro deve recorrer ao Interventor. Trata-se de 
um ato de equidade que êle reclama e a Suprema autoridade adminis-
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trativa é o Chefe do Executivo, que, diante de evidência· dos argumen-
tos legais, não pode deixar de tomar conhecimento de uma reclamação 
que o empreiteiro tem o direito de fazer e a faz em tempo. 

Ao 4. 0 -Minha impressão é a de que o empreiteiro não pode in-
gressar em juizo pedindo pagamento de acrescimos que não foram au-
torizados. 

Trata-se apenas de um ato de equidade que compete rosolver 
administrativamente. Entretanto, ratificada pelo Interventor a opinião 
do Conselho de: que está prescrito o direito de reclamação, pode o em-
preiteiro ingressar em juizo para por a limpo a não prescrição do seu 
direito de relamar. 

É o meu parecer. - Alberto Deodato, 27-8-34. 

PARECER DO DR. AFFONSO PENNA JUNIOR 

1.0 - Entendo, preliminarmente, que o art. 6.0 do Decreto n. 20.910, 
de 6 de janeiro de 1932, não se estende ás reclamações administra-
tivas nos Estados e Municípios, mas é preceito peculiar á administra-
ção federal. Assim penso, porque as administrações locais. ex-vi do 
Decreto Institucional do Govêrno Provisório, se conservaram autôno-
mos, tendo as suas repartições públicas regime próprio, diferenciado do 
das rerpartições federais . De modo que, a não haver na lei federal 
expressa menção de Estados e Municípios (como por ex. no art. 1.0 

do mesmo Dec. 20.910), tudo quanto nela se refira a administração se 
aplica apenas à da União. 

2. 0 -Quando mesmo, porém, se queira dar ao dispositivo uma 
a mplitude repelida pela estrutura federativa, que a Revolução manteve, 
embora sob intervenção federal, o próprio texto dêsse dispositivo, em 
c.Jtlironto com a legislação estadual, citada na consulta, evidencia que 
a prescrição de um ano, dele constante, não tem cabimento no caso 
sob exame. 

; - .~ O artigü, com efeito, subordina a prescnçao, à c inexistência de 
prazo fixado em disposição de lei para ser formulada a reclamação: 

Ora os preceitos estaduais reguladores da especie deixam fóra de 
dúvida que até o têrmo de recebimento das obras são administrativas 
todas e quaisquer reclamações do empreiteiro, e que só depois de liqui-
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dado o contrato, com êsse têrmo e entrega das cauções, é que ao em-
preiteiro são trancadas as reclamações . 

Respondo, po1· tudo isto, negativamente, ao 1." quesito da con-
sulta. 

3-Respondo, também, pela negativa ao segundo quesito. Não 
havendo na legislação administrativa do Estado (como não havia, até 
há pouco, na da União} limite algum aos pedidos de reconsideração de 
despachos, foi sempre licito formular tais pedidos, sem prejuízo de 
recorrer de algum dos despachos. Acresce, no caso especial da con-
sulta, que nenhuma decisão se pode ter como definitiva, até entrega da 
obra, como se infere dos preceitos legais reguladotes da e&pécie, cita-
fact os na consulta. 

4-0 empreteiro pode, dP.sde já, recorrer ás vias judiciais, que lhe 
foram, ali ás, apontadas pelo Conselho, em sua decisão. Não está obri-
gado a esgotar os recursos administrativos. A falta do têrmo de rece-
bimento da obra não impede o ingresso em juizo, desde que o Estado 
não possa alegar e provar motivo justo para a recusa, e, ao contrá-
rio, o empreiteiro o tem para não assinar um têrmo, no qual lhe é im-
posta uma desisCncia de direito claro e ir ecusável. Nenhum contra-
to pode excluir os pronunciamentos do Poder Judiciário, nem se . po-
deria chamar contrato o ato em que uma das partes impusesse á outra 
a sua vontade, sem possível a pêlo o êsse poder. 

Rio de Janeiro , 27 de Fevereiro de 1934.-Ajfonso Penna Junior, 
advogado. 

PARECER DO DR. JOSÉ BERNARDINO 

Esclarecido pelo consulente que se equivocou, o diretor de Viação 
e· Obras Públicas, quando, em seu despacho transcrito na consulta, afir-
ma ter o empreiteiro renunciado expressamente o direito a qualquer 
reclamação, respondo pe;a forma seguinte os quesitos propostos em se-
parado: 

Ao 1.0 -Sim. A' vista do disposto nos artigos 107, 112, 113 e 
128 do Regul. Geral de Obras Públicas, expedido em virtude de de-
legação legislativa, aplica-se ao caso o art. 6.0 do Dec. n. 20.910, de 
1932, do Govêrno Provisório da República. 

A meu ver, aquelas disposições não fixam propriamente prazo para 
ser formulada a reclamação administrativa, de sorte que prevalece o de / 
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um ano, a contar da data do ato ou fato de que a reclamação decor-
re, estabelecido no mencionado art. 6.0 do Dec. n. 20.910, se vigo-
rar êle para o Estado. 

Ao 2. 0 -Não. O empreiteiro não era obrigado a recorrer dos des-
pachos dos Secretários para o Presidente, na forma do art. 130 do Dec 
Est. n. 7.542, de 1927, quando só estava reclamando e não queria re-
correr, pois, ainda não entregue a obra, êsses despachos, segundo 0 
mesmo art. 120, não podiam ser definitivos, como bem pondera o 
consulente. 

Entendo que os debates provocados pelo empreiteiro, antes do re-
cebimento definitivo da obra, não tinham os requisitos da reclamação 
administrativa a ser formulada dentro de um ano, sob pena de decadên-
cia, de que trata o art. 6. 0 do cit. Dec. n. 20.910. Esses debates, que de-
vem ter visado a produção de prova em favor do empreiteiro e tiveram 
a virtude de esclarecer plenamente o assunto, pondo de manifesto que 
ele, empreíteiro, executou na obra acréscimos reconhecidos indispen-
saveis e não abria mão do direito de pleitear o respectivo pagamento, 
não podiam ter constituído ainda a reclamação administrativa a que alude 
o Dec. n. 20.910, pelo simples motivo de que, então não tinha nasci-
do ainda o direito a tal reclamação. 

Segundo o referidoart.6.0 doDec. 20.910,oprazodeumanose con-
ta da data do ato ou fato do qual a reclamação se originou. 

Quando ú empreiteiro abriu discussão sôbre o assunto perante a 
Secretaria da Agricultura, não havia ocorrido o ato ou fato, que sómen-
te depois se verificou e do qual se ia originar o direito de reclamar 
diferença de preço. 

Esse ato ou fato é, evidentemente, não póde deixar de ser, a acei-
tação da obra pelo Estado, é o seu recebimento definitivo, é a tomada 
de posse da ponte. Não podia ser a execução dos acrescimos, porque 
licito era ao Estado recusar a obra e nada pagar, caso não se confor-
masse com as alterações introduzidas pelo empreiteiro. 

Ora, a aceitação ou recebimento definitivo da obra, como esclare-
ce a consulta, só se verificou depois de 14 de novembro de 1933 isto 
é, há menos de um ano. Decorrido não está, portanto, o prazo ' den-
tro do qual pode o empreiteiro formular reclamação administrativa para 
obter pagamento dos acrescimos feitos. 
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Difícil não é demonstrar que a equidade, se não mesmo o direito, 
torna legítima a pretensão do empreiteiro no sentido de receber o preço 
dos aumentos que julgou necessário introduzir na obra. E' certo qu~ ele 
os executou, não há duvida que o Estado, por seus prepostos autonza-
dos reconheceu uteis, necessários, indispensáveis (ut pareceres trans-
critos na consulta) e está plenamente provado que o Estado recebeu 
a obra, de modo definitivo, entrou em posse dela, abriu a ponte ao tran-
sito público, tal como o empreiteiro a construiu. . 

Ora, consoante a lição, aplicavel á espécie, expend1da por Alber~ 

Christophle (Tra'ité th. et prat. eles travaux publics, Ilieme ed. port 
Paul Auger, tit. n. 799 e segs). 

"ll faut aller plus Ioin, et reconaitre que les travaux qu 
n'on y pas ce meme caractere d'urgenceet de necessité.~b~olue 
doivent encore etre payes par Ia commune, si leur utihte est 
hors de doute et si elle en a pris possession par ses represen-
tants legaux.' En effet, il est un príncipe aplicable aux mi-
neurs come aux individus qui jouissent de la plenitude de leu~s 
droits; cest que nul ne peut s'enrichir aux depenses outrom_: 
nenes alterius damus locupletari potest.- C'est en consJ-
ration de cette regle fondamentale dans toute Iegislation basée 
sur Ies príncipes de l'equité naturelle, que I e droit romain, pourtant. 
si formaliste, accordait une action au tiers lésé par sur acte 
du tuteur, accomplé en dehors de son mandat, lorsque cet acte 
avillt profité au pupille. . . . . . 

Je ne vois ancune raison pour ne pas apliquer auJourd hm 
les mêmes régles . Notre opinion trouve d'aiUeurs un appuié 
inébrantable dans l'article 555 du C. Civ., qui n'autorise le pro-
prietaire du sol sur leque] des plantations, constr~c.tions :t ou-
vrages ont été fait par une tiers et avec ses matenaux, a con-
server ces constructions, qu'á Ia condition de rembourser la 
valeur des materiaux et le prix de Ia main d'ouvre. Or, l'en-
trepreneur qui depasse Ies prévisions du devis se troux~ exacte-
ment dans la situation prevue par la article 555, car il est peu 
important, au poi nt de vue de I'application de cet. article, qu'il 
s'agisse de simples augmentations à une construction c~mmen
cée, ou d'ur.e constrution entiére. La commune a to~Jours le 
droit de refuser les ouvrages pour lesquelles il a été frut depen-
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s:s non autorisées. Lorsque au contraíre elle prend possession 
de ces ouvrages, lorsqu'elle Ies reçoit defioitivement et y ins-
talle les services communeaux, elle declare implicitement qu'elle 
entend, usant de I'option que Iui est donnée parl'article 555, 
conserver Ies augmentions quí ont pu être faits . Au surplus, 
cette a~ceptation ne peu avoir de consequences pour la com-
mune qu'eu ce qui touche les travaux dont I'utilité n'est pas con-
testée. Les depenses d'omamentation et d'aquement, ceUes qui 
sont occasionées par une execution plus parfaite qu'il n'etait 
necessaire, par I'emploi de materiaux non pas plus solides, 
mais pius Iuxueux, ne doivent pas entrer no cornpte ... 

Dans I'hypotese que nons venons d'examiner, aussí bien 
que dans le cas d'urgence, il n'y a aucune distinction á faire 
entre let; simples modifícations au plan et les travaux nouveaux 
et distints des travaux adjugés. Dans l'un et l'autre cas, Ie 
prix doit en êtr ~ payé á I' entrepreneur par Ia commune qui en 
a pris possess:on, et que entend Ies conserver. Pour Ies mo-
difications ou plan dont I'urgence ou l'utilité sont certaines, 
on ne peut ~~s reprocher à l'entrepreneurs I'omission de formes 
lega!~ , p!.li que, si on y avais en recours, il est inàubitable que 
les í.r~T!~Ix auraint éte autorisé . Pour les travaux entierement 
nOl_:·.·e~ux et que Ies devis n'ont pas prevus, cette raison peut fort 

: . :1 au pas exister, mais Ia prise de possessiou couvre l'irre-
.c: ..: :::rité courise et l'art. 555 du C. Civ . s 'oppose a ce que la 
c::::mmune s'enrichisse aux depens de l'entrepreneur. Cette 
~ aJution a été consacrée par un certain nombre d'arrêts .. _ En 
C:ehors des circonstances exceptionalles que nous venons de 
mentioner, Ia regle generale reprend son empire, et Ia necessi-
té de l'autorisation administrative reparait dans toute sa rigueur .. . >> 

r-r .te-se que o nosso Código Civil contem disposições, correspon-
dente3 .:!O art. 555 do Cód. Civ. francês, invocado por AJbert ChristopWe, 
e que são os art. 545 e seguintes. Note-se ainda que o a~t. 1.793 do 
Có~ · Civ. francês, que consagra regra idêntica à do art . 1.246 do nosso 
Código, não constituiu embaraço à opinião do ilustre tratadista, cuja 
lição transcrevemos acima . 

E' fora de dúvida que outra solução seria amoral. 
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e'teiro deve renovar sua Aos 3 °s e 5 o quesitos respondo que o empr 1 

· · d do despacho do Interven-reclamação administrativa, usando e recurso d' to no 
tor para o Chefe do Govêrno Provisório, de acôrdo com 0 lspos f . 
art. 31 do Dec . n·. 20.348, de 1931. Ademais, é pruden:e iued~m=~:~ 
para não vir ~decair da ação que tenha de propor, pe o un t 31 do 

d · · t fvos a que o mesmo ar · de que não usou dos recursos a mm1s ra I 
Dec. n. 20.348 alude 

E' êste o meu parecer, que submeto à censura dos doutos . 

3 d ,..,, arço de 1934. - José B ernardino Alves Belo-Horizonte, e , .. 
Junior, Advogado. 

PARECER DO DR F. MELLO VIANNA 

R esposta 
Ao 1. 0

- Não. 
de obras públicas estaduais (art. 113) faculta .r~~ta

até ser lavrado têrmo de recebimento defimtivo 
O regulamehto 

mação de empreiteiro 
das mesmas . . 

Donde enquanto ê~te não for lavrado, a reclamação é sempre, opor-

tuna (art. 119, Cód. Ôv.). 1 6 o 
Inaplicável, destarte, é, aqui, o preceito de ordem gera ' do art. . , 

do dec 2o 916 de 6 de janeiro de 1932. 
· · ' . ·t 'd a aqueles casos em que A prescrição de um ano fôra msti UI a par 1. ·t 

No caso da consulta, o 1m1 e 
se não havia prefixado limite de tempo. . d tA d 

d b . data da fe1tura o ermo e es1i marcado no regulamento e o ras. a . . d' ·t d . t não realtzar VIgora o uet o e recebimento destas, e, enquanto es a se ' 
reclamar ( cit. art . 119, Cód. Civil)· 

Ao 2.0 -Sim. 
· d Muito embora 

O empreiteiro pedia pagamento de ob.r~s acresct ads. O despacho 
. · · Secretano desaten eu · os pareceres dos func10nanos, o . . . 't 

punha têrmo à reclamação, dividindo-a em seu objetivo ou men o. 

Era definitivo · - · de-
. t 12-1 (dec 7 544) creou o recurso nao so _para as 

Dema~s, ? ar . . . outros d es achos, vale dizer, definitivas 
cisões defmthvas, com para os p sentido. dos 

- I· . n1o há palavras reduntantes e sem . ou nao, porque na ~ ~ . . . 
despachos e deci.·ões defin~t~vos, dlz o art. 120 . 

Ao 3.0 -Nenhum. 
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O Conselho não decide; não julga. E' orgão Consultivo, chamado 
pelo Interventor para emitir parecer sObre a reclamação do consulente 
-empreiteiro (art . 8, letra b, do dec. n. 20.348, de 29 de agôsto de 
1931). 

A decisão é do Interventor. Cumpre esperá-la. 
Ao 4. 0

- Afigura-se-me indispensável o recurso administrativo ao 
Govêrno Provisório para que o ato do Interventor possa se .· apreciado, 
no seu mérito, proficuamente, pelo Judiciário, si por ventu r:-!, o Interven-
tor se conformar com o parecer e decidir contra o empreií~iro. 

O recurso fôra instituído, de modo extensivo, de qualquer ato do 
Interventor (art. 11, § 8.0

, do dec. 19.398, de 11 de novembro de í930), 
e, nas excepções do art . 31, do dec. 20.348, não se ajusta a espécie 
da consulta, e se não podem ampliar (art. 6.0 Introdução do Cód. Civil). 

E' meu parecer à consulta em três fôlhas dactilografadas, rubricadas 
Vianna, por mim. 

Belo-Horizonte, 27 de fevereiro de 1934. Recebi a consulta a 26 
de fevereiro de 1934.-F. de Mello Vianna. 

- O processo passa a constituir a peça n. 344, distribuída aos sr&. 
Abilio Machado, Sebastião Lima e Annibal Gontijo, respectivamente, re-
lator, 1.0 é 2.0 revisores . 

Oficio 

[nden ização a FTancisco Luiz Camargos 

(PEÇA N.0 345) 

Prefeitura de Belo-Horizonte, 25 de maio de 1937. 
Exmo. Sr. Dr. Milton Campos. M. D. Presidente do Conselho 

Consultivo. De ordem do Sr. Prefeito, tenho a honra de passar às mãos 
de V. Excia. o incluso processo, no qual se pede o pagamento de Rs. 
156:308$219, indenizações que esta Prefeitura foi condenada a pagar 
ao sr. Francisco Luiz Camargos e outros. 

S. Excia. o Sr. Prefeito pede a êsse ilustre Conselho a necessária 
autorização para abertura de um crédito especial que o habilite a sol-
ver aquele compromisso, e espera que devidamente examinado o proces-
so, êsse egrégio Conselho se digne conceder a autorização pedida, 
a exemplo do que se resolveu com relação à firma Gluck & Compa-
nhia. 
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Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. protestos de estima e 
consideração. João Lucia Brandão. 

Requerimento anexo ao oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Prefeito Municipal de B. Horizonte. 
Francisco Luiz Camargos, fazendeiro, residente nesta Capital, por 

seu advogado infra-assinado, requer se digne V. Exc. de ordenar lhe 
seja paga a quantia de Rs. 48:796$808 (quarenta e oito contos sete 
centos e noventa e seis mil oito centos e oito réis), em que foi conde-
nada a Prefeitura de Belo-Horizonte, conforme o acórdão e a conta 
das custas que se oferece por certidão, assim discriminadas 48:560$000, 
importância da indenização; 218$608, de custas proporcionais, jâ dedu-
zidas as custas, na mesma proporção, contadas ao Dr. Sette Câmara, 
digno advogado da Prefeitura, isto é, 10$242 e 18$200, feitio da cer-
tidão do acórdão. Outrossim, requer o pagamento dos juros legais 
pela mora, a que têm direito em virtude da execução do acordão, os 
quais devem ser contados sôbre aquela importância total, desde a data 
dê~te requerimento até o dia em que se verificar o pagamento ora re-
querido, que se espera seja em breve tempo, visto tratar-se de uma 
condenação judicial, cujo pagamento deveria ser efetuado no prazo de 
24 horas, se promovida judicialmente a execução do julgado. P. de-
ferimento . Belo-Horizonte, 9 de fevereiro de 1934. P. P. Manuel dos 
Rei s Corrêa. 

Informações 

Prefeitura d e Belo-Horizonte 

Para o pagamento aqui reclamado é essencial seja aberto o ne-
cessário crédito de vez que nosso orçamento não dispõe de verba pró-
pria para êsse fim. Assim reputamos essencial que o Sr. Advogado 
da Prefeitura a êste relacione os demais casos em que o fisco muni-
cipal venha a ter decaído, para que S. Excia. o Sr . Prefeito ajuíze da 
extensão do crédito a ser providenciado. 

A' Secretaria. 27-3-934-Longobardo Bandeira. 
Exmo. Sr. Prefeito. Reputo necessário verba de Rs. 200:000$000 

para o serviço de indenizações no corrente exercício, porque além do 
presente caso e do referente a Gluck & Cia. Ltd., jâ julgado, temos 
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ainda em grau de 1 -
C '. - ape açao duas causas-de Abilio Gonçalves e D 

once1çao Porto além de ç- d · ria . ' a oes que evem ser propostas por d. Ma-

Ih
. 't~e Cordeiro e outros por indenizações ainda referentes m e. a rede de 

B. Horizonte, abril de 1934. J. Sette Camara. 

ao N~t~-Além dos casos acima não foi paga a indenização abonada 
espoho do Cel. Sinfronio Brochado també . . . I d • 

requerido pelos interessados. , m Ja JU ga o e ha tempo 

B. Horizonte, abril de 1934. J. Sette Camm·a. 
feitura. Advogado da Pre-

Ciente-Soares de Matos. 13-4-34 
Sr. Prefeito. 

A' vist~ do exposto pelo Sr. Advogado da Prefeitura é essencial 
que V. Excia. nos ordene a abertura de um cre·dJ'to 
d 200 000$000 especial do valor e : · Longorbado Bandeira-17 -4-934 

Providenciar:-Soares de Matos. · 

Sr. Prefeito. A providência por nós lemb d . b ra a e que V Exc1a hou ve por em determinar fosse posta em prática . d .' . -
efetiva um . ' so po era se tornar 
tivo. a vez que seJa homologada pelo Egrégio Conselho Consul-

' 
Estamos certos que os ilustres d t d e ou os Conselheiros ajuizando a providência dêsses pagamentos e forma com . . 

autorizarão v E · 0 devem ser l1qmdados . xc~a. a se socorrer do único recurso . 
c~so: abertura de um crédito especial, para solvênc· d ~ossivel neste 

:~~~:~·L~a~:~mplo do que já resolveram com referên~~ a::se:r~.o~i:~~ 
O crédito agora preciso reduzir-se-á a 200·()()0<t-IV\n 

156:308$219. . ~-43:791$781-

Diretoria da Despesa e Contabilidade 18 d . 
b d . • e ma10 de 1934 L go ar o Bandetra. .- on-

Oficie-se ao Conselho Consultivo, nos têrmos 
23-5-34. O Prefeito Soa·res de Matos. do parecer acima. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 345 
S s distribuída aos rs. ocrates AI vim Julio Soares e M'lt C ' 

I ' 1 on ampos respecti t reator, l.o e 2.o revisores. ' . vamen e, 
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Oficio 
Favores pleiteados pelo .Automóvel Clube de Minas-Gerais 

(PEÇA N. 307) 

d 11.11'1 G a·s Belo-Horizon-Palácio da Presidencia do Estado e 1n1nas- er I · 
te 25 de maio de 1934. ' o p 'd t do Conselho Con-Exmo. Sr. Dr. Milton Campos. D. · resi en e . 

4 sultivo do Estado. Em resposta ao ofício de 7 de fevereuo de 1 9~ ' 
em que v. Excia., em nome dêsse egrégio Conselho, pede informaçoes 
ao Govêrno sôbr~ os ônus fiscais a que está sujeito o Automó_vel Clube 
de Minas-Gerais, tenho o prazer de informar que são os segumtes: 

Para com o Estado: 
1:062$800 Imposto territorial, Viação e adicionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . 3:543$400 

Imposto sõbre bebidas, relativos aos anos de 1927 1928 e 1934. · 
Imposto de iüdústrias e profissões, relativo aos anos de 1928, 1932 e 

3:021$300 1934 ... .. .. .... .. ......... . ... .. .. .. . ...... ... .... ..... ..... . ... . 

Para com a Prefeitura: 5:5715400 Imposto predial , esgôto, taxa sanitária, calçamento e adicionais·· · · • · 
Cumpre no.tar que 0 Automóvel Clube tem const~temente :eclama-

do contra 0 seu lançamento como contribuinte dos Impostos sobre be-
bidas e de indústrias e profissões. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os meus protestos de 
estima e consideração.- Benedi to Valadares, Interventor Federal. 

-Junte-se à peça 307. 
Nova distribuição de peças 

Por motivo do falecimento do sr. conselhei~o ?li~e~ra Andrade, as 
307 e 313 Passam a ter a seguinte d1stnbmçao: peças ns. 111' 

Peça n. 307 (favores pleiteados pelo .Automóvel C~ube de tn~s-
Gerais); relator, conselheiro Werna Magalhães; 1. 0 reVJsor, conselheuo 

S t AIVl·m· 2 o revisor conselheiro Julio Soares. ocra es ., · ' · s 
Peça n. 313 (venda de terras devolutas), relator, consel~eJro e-

1 o · conselheiro Socrates Alvim; 2. 0 reVIsor, con-bastião Lim::~.; . reVIsor, 
selheiro Julio Soares. 

Comunicações 

O S Abllio Machado - comunica que, juntamente co_m os 
r. G .. d unen 
Ih · ·os Werna Magalhães e Annibal ontiJO, eu cumpr -srs. conse eu 
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to á missão de levar ao conhecimento da familia do desembargador 
Oliveira Andrade as homenagens que o Conselho deliberara prestar á 
memoria imperecível dêsse eminente e saudoso companheiro. 

O Sr. Annlbal Gontijo comunica, igualmente, que o sr. con-
selheiro Werna Magalhães, por motivo de fôrça maior, deixa de com-
parecer á sessão. 

-0 Conselho fica inteirado quanto ao objeto das comunicações. 

2.a Parte da ordem do dia 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 340) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra 
ao sr. Socrates Alvim, relatcr da peça n. 340, que sôbre a mesma apre-
senta o seguinte: 

Relatório 
Com o ofício n. 475, de 17 de maio corrente, envia o sr. Secre 

tário da Agricultura ao Conselho Consultivo o processo constante desta 
peça e relativo á venda de 14 lotes de terras devolutas situadas nos 
munícipios de Fruta!, Aimorés, Manhuassú, Peçanha, Caeté, Araguarí e 
Antonio Dias. 

Cada uma das glébas de que trata o processo em apreço excede 
á área de 100 equitares, motivo pelo qual solicita o Govêrno autoriza-
ção para venda dêsses terrenos, de acôrdo com o que dispõe o decre-
to federal n . 20.348, de 29 de agôsto de 1931, em seu art. 10, le 
tra «e». 

Consta do processo a relação dêsses terrenos, orgânizada pela Ins~ 
petoria de ConcessõE:s e Fiscalização de Contratos da Secretaria da 
Agricultura,com indicação da área de cada Ioie, sua localização por 
distritos e municípios bem como os:nomes dos respectivos ocupantes. 

Todos êsses lotes de terras excedem de 50 equitares, limite que o 
art. 61 do dec. 8.201 , de 31 de janeiro de 1928, permite seja vendido 
a um só adquirente na zona de 6 quilometros em redor das cidades, 
vilas e sedes distritais . Três dos referidos lotes excedem de 500 equi-
tares, máximo que o mesmo decreto permite seja vendido a um só ad-
quirente, em se tratando de terras para agricultura. Nenhum dos lotes 

8 
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em questão atinge a 4.000 equitares, area máxima que pode, pela ci-
tada lei, ser vendida ao mesmo comprador, no caso de terras para 
criação. 

O processo é omisso quanto a tais esclarecimentos exigidos pela 
lei estadual que regula a venda de terras devolutas. 

Assim relatada, passo a peça ao 1.0 Revisor sr. Conselheiro Julio 
Soares. 

Belo-Horizonte, 23 de maio de 1934.-Socrates Alvim, relator. 

Diligência 

O Sr. Socrates AI vim :- O art. 61 do decreto n. 8.201, de 
31 de janeiro de 1928, que regula a venda de terras devolutas, deter-
mina que numa área de seis quilometros em redor de cidades, vilas 
e sedes de distritos de paz, só podem ser vendidas a cada comprador 
terras cuja extensão seja, no máximo de 50 hectares. Esse mesmo 
art. estabelece que, em relação ás terras propriamente para agricultura 
a maior porção a vender-se ao mesmo comprador não poderá exceder 
de 500 hectares.. Quando, porém, se tratar de terras pastoris, o mes-
mo comprador poderá adquirir até 4 mil hectares. 

O processo não veiu expressamente informado nessa parte. Em 
todo caso, no oficio do sr. Secretário da Agricultura, s. excia. salienta 
que, de acôrdo com o Regulamento de Terras, o Estado deseja vender 
os terrenos em questão. De modo que, embora não haja um esclareci-
mento explicito, penso que o Conselho poderá, talves, dispensar outras 
informações, uma vez que os terrenos vão ser vendidos de acôrdo 
com o dec. n. 8.201. 

O SR. ABIUO MACHADO :- A palavra oficial merece crédito. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Não há duvida. Entretanto, penso 

que de~emos deixar consignado o nosso reparo, afim de que os pro-
cessos venham mais rígorosamente informados pela Secretaria. Trata-
se de uma questão de detalhe e sempre se deveria declarar se os ter-
renos são destinados á agricultura ou a indústria pastoril. O Conselho 
já uma vez, examinando um processo de vendas de terras devolutas, 
converteu a decisão em diligência, afim de ser preenchida essa formali-
dade. 

j 
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O SR. MILTON CAMPOS: - Nesse caso, poder-se-ia também 
agora proceder do mesmo modo, uma vez que o processo não veiu 
acompanhado das necessá rias informações. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA : - Parece-me até que o Conselho soli-
citou informações justamente quanto a peça n. 313, que foi hoje nova-
mente distribuída no expediente. 

O SR. MILTON CAMPOS : - Seria, pois, o caso de convertermos 
também a decisão em diligência . . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO : - Tanto mais quanto já existe pre-
cedente, conforme acaba de declarar o sr. Conselheiro Sebastião 
Lima. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Efetivamente, da peça n. 313, hoje 
novamente distribuída, consta a resposta do sr. Secretário da Agricul-
tura ao ofício que lhe dirigiu o Conselho quando procurou se informar 
sObre a situação dos terrenos a que se refere a mesmo peça. Diz 
s. excia: 

"Em atenção ao ofício 413, de 28 de fevereiro último, 
tenho o prazer de comunicar a v. excia. que nenhum dos lo-
tes a que se refere o meu oficio n. 207, de 19 daquele mês, 
está situado dentro do perímetro de que trata a última parte 
do artigo 61 do decreto 8.201, de 31 de janeiro de 19.28". 

Devem ser prestadas ao Conselho informações detalhadas. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Sem duvida. O funcionário encarre-

-- gado de informar os pocessos, afim de serem encaminhados ao Con-
selho, deve sempre satisfazer as exigências da lei. 

O SR. ABILIO MACHADO : - O Conselho poderia conceder a 
autorização pedida, com a declaração, porém de que a venda dos ter-
renos somente se realizaria, uma vez satisfeita todas as exigências le-
gais. Entretanto, será melhor pedirmos esclarecimentos ao Govêmo, 
afim de se regularizar o serviço. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- De modo que, se o Conselho esti-
ver de acOrdo em que se converta o julgamento em diligência ... 

O SR. MILTON CAMPOS:-· Eu estou de acôrdo. 
O SR. SOCRA TES AL VIM . . . como não se trata de assunto ur-

gente, requeiro a v. excia. sr. Presidente, sejam solicitados da Secre-
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taria da Agricultura os esclarecimentos exigidos pela lei estadual que 
regula a venda de terras devolutas. 

(Muito bem ! Muito bem!) 
Consultada a Casa, é aprovado o requerimento do sr. Socrates 

Alvim, sendo por isso, adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho, quanto a peça n. 340, converte a decisão em diligên-

cia, afim de serem solicitadas á Secretaria da Agricultura as informa-
ções legais. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas 
à Secretaria do Conselho, com a antecedência necessária. 

Levanta-se a sessão. 

215.a sessão ordinária, 'aos 29 de maio de 1934 

PRSIDENTE - Sr. Milton Campos. 

SECRETÁRIO- Sr. Socrates Alvirri. 

SUlUÁIUO : - Ata - Expediente - Comunicaçao - Voto de pesar - Discur_ 
so do Sr. Socrates Alvim - Segunda parte - Venda de terras de-
volutas - Relatório e ·parecer do sr. Sebastião Lima - Conclusao -
Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio Machado e Werna 
Magalhães. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O sr. Secretario traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente ; 

.. 
) 
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Oficio 
Do sr. Juizde Direito, em exercício, da Comarca de Bom-Sucesso, re-

metendo copia do têrmo de audiência em homenagem á memória do 
desembargador Oliveira Andrade. 

- Inteirado. 

Comunicação 
O Sr. Werna MagalhAes comunica que o sr. Annibal Gon-

tijo, por motivo justo, não comparece à sessão. 
- O Conselho fica inteirado. 

Voto de pesar 

O Sr. Socrates .A.Ivlm - Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS - Tem a palavra o nobre conselhei-

r o. 
O SR. SOCRATES ALVIM - Sr. Presidente, venho requerer a V. 

Exc. se digne consultar à Casa se concorda em que na ata da sessão 
de hoje seja consignado um voto de pesar pelo falecimento do profes-
sor Carlos Góes, (muito bem! ), que durante muitos anos prestou re-
levantes serviços à causa do ensino em nosso Estado. Embora não 
natural d~ Minas, êle era, pelo coração e pela inteligência, um genuíno 
mineiro. Grande conhecedor de nossa Iingua, fo· durante muitos anos. 
professor do Ginásio Mineiro e sob suas vistas, recebendo seus ensi-
namentos, passáram numerosos moços que hoje brilham em várias po-
sições de destaque em Minas e no Brasil. (Muito bem!) 

Esse digno brasileiro acaba de falecer, já residindo fóra daqui, no 
Rio de Janeiro, deixando um grande vácuo no coração e na alma de 
seus numerosos admiradores e amigos. 

O Conselho Cousultivo não pode ser indiferente á pêrda tão sensí-
vel que Minas e o Brasil acabam de sofrer, e é justo renda sua ho-
menagem a memória do illustre e saudoso patrício. Peço, pois, a V. 
Exc., sr. Presidente, se digne consultar à Casa se consente em que se 
inscreva em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do profes-
sor Carlos Góes. 

(Muito_ bem! Muito bem l) 
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O Sr. Milton Campos - Consultando à Casa se concorda com 
o requerimento do sr. conselheiro Socrates Alvim, manifesto, igualmen-
te, meu profundo pesar paio falecimento do eminente professor Carlos 
Góes, pois fui seu discípulo no Ginásio Mineiro, e como muitos moços 
que passàram por aquela casa de ensino. conservo a lembrança de 
suas luminosas lições e o exemplo e o estimúlo de sua figura real-
mente empolgante. 

( lJ1 ui to bem!) 

- O requerimento é aprovado unanimemente. 
Não havendo pareceres finais a serem apresentados, passa-se à 

Segunda parte da ordem do dia 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 313) 

E' anunciada a discussão da peça n. 313, sôbre a venda de ter-
ras devolutas. • 

O Sr. Sebastião Lima- Sr. Presidente, adotando integralmen-
te o relatório apresentadQ pe1o nosso respeitavel companheiro ha pou-
co falecido, sr. conselheiro Oliveira Andrade, vou fazer segunda leitura 
do mesmo relatório, que agora têm também o visto do novo 2°. re-
visor sr. conselheiro Julio Soares. 

E' o seguinte: 
Relatório 

Com o oficio n. 207- F. B. de 19 de fevereiro corrente, subme-
te o sr. dr. Secretàrio da Agricultura do Estado ao juizo dêste Conse-
lho o projeto de venda em hasta pública de quatro lotes de terras de-
volutas situadas nos lugares denominados •Ribeirão do ltueto•, «Cor-
rego da Boa Esperança ,. , cBarra do Alegre• e ·Barra do Carrego 
do V'eado •, nos municípios de Aimorés, Itanhomi e Antonio Dias, 
com as áreas respectivamente de 1 ,849. 750 - 4.217.250 - 1. 752.250 e 
2.589.750 metros quadrados, todos já ocupados também respectivamen-
te por Antonio Casagrande, Celestina Tan e filhos, Manuel Antonio 
de Carvalho e Rosalina A velino, como tudo consta discriminadamen-
te da relação que acompanha o mesmo oficio. 

- . 

... 
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Assim rela~do passo o processo ao sr. conselheiro Sebastião Li-
ma, 1°. revisor. 

Belo-Horizonte, 27 de fevereiro de 1934. - Oliveira Andrade, 
relator. 

Parecer 
O Sr. Sebastião Lima- Em sessão de 27de fevereiro último, 

o finado sr. conselheiro relator pediu a volta do processo à Secretaria 
da Agricultura, para que esta informasse se os lotes de terras constantes da 
relação remetida estava dentro do perímetro de 6 quilômetros em redor 
das sédes dos distritos. 

Tendo a Secretaria da Agricultura agora informado que êsses lo-
tes não estão dentro do perímetro proibido pelo artigo 61 do Regu-
lamento de terras para venda de mais de 150 hectares, e medindo 
cada um dêles menos de 500 hectares, sou de parecer que se opine · 
pela concessão pedida, afim de que sejam os lotes vendidos em has-
ta pública. 

(Muito bem ! Muito bem!) 

Sem debate é aprovado o parecer, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina pela concessão solicitada pelo sr. Secretário da 

Agricultura afim de sejam vendidos em hasta pública os lotes de ter-
ras devolutas a que se refere a peça n. 313. 

Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para a 

proxima sessão, além da parter regimentai da ordem do dia, discussão da1 
peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas à Secreta-
ria do Conselho com a necessária antecedência. 

Levanta-se a sessão. 
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216.8 Sessão ordinária, aos 2 de junho de 1934 

PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 
SECRETA'RIO - Sr. Socrates Alvim. 

SU~IA'U.IO: -- Ata- Expediente - Parecer final - 2.8 parte - lndenizaçao a 
Francisco Luiz Camargos - Vista do processo solicitada pelo sr. Ju-
lio Soares - Adiamento da discussao - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os sr. Milton Campos, So-
crates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Werna Magalhães e Abilio 
Machado, faltando, por motivo jnstificado, o sr. Annibal Gontijo. 

Abr,~·se a sessão. 

Ata 
Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sôbre a mes-

ma reclame, é aprovada. 

Expediente 
O Sr. Seeretárlo traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente: 
Oficios 

Do sr. dr. Arnaldo Orlando Teixeira de Moura, jui~ de direito 
da comarca de Uberlândia, remetendo cópia de têrmo da audiência 
em que foram prestadas homenagens à memória do dezembargador 
Oliveira Andrade. 

Do sr. dr. José Falei, juiz de direito da comarca de Prados, no 
mesmo sentido. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Seb-tiAo Lima: - apresenta o seguinte: 
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Parecer n. 309 
Venda de terras df.'volutas 

(PEÇA N. 313) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Gerais, a que foi pre-

sente o ofício do sr. Secretário da Agricultura, n. 207, de 13 de feve-
reiro dêste ano, pedindo autorização para vender em hasta publica, 
quatro lotes de terras medidas nos municípios de Aimorés, Itanhomi e 
Antonio Dias, ocupados por Antonio Casa Grande, Celestino Tom & 
Filhos, Manoel Antonio de Carvalho e Rotildino Avelino, tendo estuda-
do o processo e verificado que foram nele observadas as disposições 
do decreto estadual n. 8.201 de 31 de janeiro de 1928, é de parecer 
que se conceda a autorização solicitada. 

Saia das sessões do Conselho Consultivo, em Belo-Horizonte, 2 de 
junho de 1934. Sebastião Lima, relator 

O parecer é aprovado e logo assinado pelos srs. Conselheiros, 
Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 

Secretário da Agricultura. , 

Segunda J:arte da ordem do dia 

Indeni~ação a Francisco Luü Carnargos 

(PEÇA N. 345) 

Anunciada a segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra ao 
sr. Socrates Alvim, relator da peça n. 345, que sôbre a mesma apre-
senta o seguinte 

Relatório 

O Sr. Secretário da Prefeitura, em nome do Sr. Prefeito da Capi-
tal, envia ao Conselho, com o oficio n. 16, de 25 de maio corrente, o 
processo constante desta peça, afim de que, tomando conhecimento do 
mesmo, autorize o Conselho Consultivo a abertura de um credito espe-
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cial, na importância de 156:308$219, destinada ao pagamento de inde-
nizações a que a Prefeitura foi e espera ser condenada por sentença 
judicial. 

Acompanha o processo uma certidão do escrivão de apelações e 
Agràvos do Tribunal da Relação do Estado, pela qual se vê que a 
Prefeitura da Capital foi condenada em instância final, por sentênça do 
Tribunal da Relação, ao pagamento de 48:560 000 e custas, ao Sr. 
Francisco Luiz Camargos, indenização devida pelo prejuízo que o mesmo 
sofreu com a utilização, por parte da Prefeitura, das aguas de proprie-
dade do referido senhor, águas que moviam maquinismos industriais 
em sua fazenda. 

Vê-se, pela aludida certidão, que o pedido de indenização inicial do 
autor montava em 333:000$000. 

Submetida a causa ao julgamento de um tribunal arbitral, reconhe-
ceu êste que ao autor cabia a indenização já mencionada, de .. , • 
48:560$000, em quanto foi avaliado o custo, instalação e manuten1;ão 
de um motor a olefl, destinado a mover os maquinismos do autor, até 
então acionado por força hidráulica produzida pelas mencionadas águas. 

Requerido, afinai, pelo autor, o pagamento da indenização arbitra-
da, informou a Diretoria de despesa da Prefeitura que o pagamentÓ só 
poderia ser feito pela abertura de crédito especial, visto não existirem 
no orçamento vigente recursos a tais fins destinados. 

Sabendo o Sr. Diretor dessa repartição, da existencia de ações iden-
ticas em andamento contra a Prefeitura, opinou por que o Sr. Advoga-
do da mesma Prefeitura avaliasse o couantum :o do aludido crédito espe-
cial destinado ao pagamento dessa indenização e ao de «outros casos 
em que o fisco municipal venha a ser decaído". , 

Consta, a seguir, a informação do Sr. Advogado, estimando a refe-
rida importância em duzentos contos de réis. Enumera o ilustre juris-
ta os casos provaveis de condenação da Prefeitura a novas indeniza-
ções, citando, entre êles, c ações que devem ser propostas", etc. 

A exposição do ilustre Advogado da Prefeitura é manuscrita e 
pouco legível. 

Assim relatada a peça, passo-a ao 1.0 revisor, Sr. Conselheiro Julio 
Soares. 

Belo-Horizonte, 28 de maio de 1934.- Soarates .Alv,im, relator. 
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VIsta do processo 

O Sr. JuUo Soares, 1. o revisor, afim de melhor examinar o 
assunto, requer ista do processo, de acôrdo com o parágrafo 4. 0 do 
art. 15, do Regimento. 

Deferido o requeri mento, fica a discussão adiada para a sessão 
seguinte. 

Não havendo mais nada a se tratar, o Sr. Presidente designa para 
a proxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE- A regimental. 
SEGUNDA PARTE -Continuação da discussão da peça n. 345 (in-

denização a Francisco Luiz Camargos) e discussão de outros quais-
quer processos que devidamente relatados e revistos, forem enviados á 
Secretaria do Conselho com a precisa antecedência. 

Levanta-se a sessão. 

217. sessão órdlnárla. aos 5 de Junho de 1934 

PRESIDENTE - Sr. Milton Campos . 
SECRETA'RIO - Sr . Socrates A lvim . 

SUl\IA'RIO:- Ata -Expediente- Comunicações-Segunda parte-Indeniza. 
çao a Francisco Luiz Camargos - Parecer do Sr . Socrates Alvim - Dis-
curso do Sr . Milton Campos - Conclusao- Insençao de impostos à Ex-
posiçao da Feira Agro-Pecuária e Industrial do Triângulo Mineiro -
Relatório e parecer do sr. Sebastiao Lima - Conclusao - Ordem do 
dia . 

A' hora regimental, acham-se presentes os s rs. Milton Campos, 
Socrates Alvim, Sebastião Lima, Annibal Gontijo, Abilio Machado, 
Wema Magalhães e Julio Soares. 

- Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 
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Expediente 

O Sr. Secretário tras ao conhecimento do Conselho o se-
guinte expediente: 

Ofício 
IndeniJmção de vencimentos pleiteada pelo bacharel Washington 

de .Albuquerque 

(PEÇA N. 346) 

Secretaria do Interior do Estado de Minas-Gerais - Em 2 de ju-
nho de 1934. Do J/27JXJ1. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Passando às mãos de V. 
Excia. o incluso processo, em que o bacharel Washington Floriano 
Ricardo de Albuquerque pede indenização de vencimentos, peço só-
bre o mesmo a apreciação dêsse Conselho. 

Nêste ensejo, renovo a V. Excia. protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

O Secretário do Interior, - Carlos Lua. 

Requerimentos da parte 

limo. e Exmo. Sr. Dr. Secretário do Interior do Estado de Minas-
Gerais. 

Diz Washington Floriano Ricardo de Albuquerque, Promotor de 
Justiça dêste Estado que, o Govêrno ilaqueado em sua boa fé por 
falsas informações, por Ato publicado no Minas-Gerais de sete de ja-
neiro p . transato, puniu o Supe. transferindo-o para comarca distante, 
de dificil acesso e de inferior instância. 

O Supte. que fôra colhido de surpresa, com o devido respeito e 
imediatamente, protestou contra tal resolução governamental, não só 
por julga-la profundamente injusta, como, também sumamente atenta-
tória aos seus brios de homem cujos hombros suportam os pesados 
encargos de zelar por um nome que em varias gerações, vem pres~an
do seu concurso ao Paiz, e, os da exemplificação aos filhos; dru, o 
haver reclamado a abertura de uma devassa, pela qual, pudesse ar-
rancar, á todas as luzes, a lisura de seu procedimeeto. 
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Confirmando a intima convicção do Supte. o Procurador Geral do 
Estado, relatando o referido inquérito, no qual, diga·se de passagem 
ao Supte. não foi, siquer, assegurado o direito de defesa, termina 
aquella autoridade pedindo fosse dada ao Supte. urna boa comarca proxi· 
am à essa Capital, çor não haver encontrado a mínima base para a 
imposiç?..o de pena. 

Não havendo vaga nenhuma comarca nas condições apontadas 
no dito Relatório, V. Excia, no nobre escopo de reparar, ou melhor, 
de atenuar a injustiça praticada contra o supte. resolveu, sponte sua, 
adil·o ao Gabinete, afim de que, pudesse continuar a perceber, não 
os seus vencimentos, mas, sómente, seu exíguo e modesto ordenado; 
conforme tudo melhor consta, do oficio n. 68, de 17 do derradeiro mar· 
ço, expedido por essa Secretaria, à das Finanças. 

Devido a pertinás e cruciante enfermidade que reteve o Supte. ao 
I eito de dor durante cêrca de cincoenta dias, só agora, indo, elle, ao 
Tesouro, soube que V. Excia. o desligara do Gabinete desde o setimo 
dia de abril p. findo: idem o oficio n°. 75, de 6 do mesmo abril. 

V. Excia. é jurista, e, portanto, sabe melhor do que nós que, 
os honorários, substdios, vencimentos, ordenados, salários, e diárias 
não pertencem áqueles que, pelo labor intelectual ou material lhe fize-
ram jús, porém ás suas ~amilias; dai, o não serem penhoràveis, nem 
estarem sujeitos a quaisquer outras medidas judiciais·coercitivas. 

Assim, pois, forçoso é confessar que, esta última resolução de 
V. Excia. não afeta propriamente ao magistrado que, no dizer do 
Exmo. Sr. Dr. Proc. Geral, está imune de culpa, mas, à sua nume· 
rosa família. 

Dada a formação intelectual de V. Excia., maxime o pendor que seu 
espírito deverá ter ás causas da justiça, afigura·se, ao Supte. ser V. 
Excia. o maior interessado em fazer desaparecer" os desagradaveis efeitos 
oriundos daquela penalidade tão temerariámente imposta ao Supte. 

Ademais, se não pode conceber que um Govêrno que Ieaderou 
uma revolução para a efetivação na República no respeito à Lei e 
ao Direito, possa, de um só golpe, castigar a familia de um magistrado 
que, mercê de Deus, sempre se portou com dignidade e com altivez, 
e outrossim, desprestigiar a Procuradoria Geral, que, em circunstanciado 
relatório, afirma, não merecer, êle, nenhum castigo, porém, uma boa 
comarca proxirna a :esta Metrópole. 

I· I 
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De conseguinte, o Supte., calmamente aguarda que V. Excia. 
inspirando·se nos sadios e alevantados principias de justiça e de Equi· 
dade, e, em fidalgo assomo de dignidade pessoal e de probidade ad· 
ministrativa, novamente, ordene as necessárias providências para que 
o Supte. torne a ser, até segunda ordem, colocado a disposição do 
Gabinête dessa Secretaria, retroagindo tais providências, ao oitavo dia 
de abril do atual ano. Ita Speratur. 

Belo·Horizonte, julho doze de 1931. Washington Floriano Ri· 
cardo de Albuquerque, Promotor de Justiça. 

llm.0 e Exm. 0 Sr. Dr. Secretário do Interior do Estado de Minas·Ge-
rais. O abaixo assinado, em 12 (doze) de julho de 1931 (mil nove· 
centos e trinta e um), requereu, se dignasse V. Excia. revogar a or· 
dem enviada pelo ofício n. 0 75, de 6 de abril daquele ano, á Secre-
taria das Finanças, para, dêsse dia em diante, não mais ser pago ao 
Supte., o ordenado de promotor de segunda entrância, por ter sido 
desligado do Gabinete de V. Excia. 

Embora comparecesse assiduamente á esta Secretaria afim de 
solicitar do ilustre Oficial de Gabinete de V. Excia. uma solução para 
aquele requerimento, só agora, soube que V. Excia. em meiados de 
junho do corrente ano, o submetera á apreciação do D. D . Advogado 
Geral do Estado. E, como não haja, V. Excia., até a presente data 
despachado a referida petl ·. 10, o Supte., a bem de seu Direito, e á 
mesma, aduzindo a argumentação que ora enunciará, requer se digne 
dar ao caso em aprêço, uma solução acorde com a justiça e com a 
Equidade. 

Por ato de 22 (vinte e dois) de julho de 1929 (mil novecentos e 
vinte e nove), o Govêrno nomeou o Suppte. pr~motor da comarca de 
Sabará. 

E' preceito legal em plena vigência que- cos promotores servirão 
por 4 (quatro) anos, podendo porém, ser demitidos ou removidos, caso 
o reclame a conveniência da administração da justiça, mediante pro· 
posta fundamentada do Procurador Geral •. 

O Govêrno, em sete (7) de janeiro de 1931 (mil novecentos e trin· 
ta e um) removeu o Supte . para outra comarca, baseado numa pro-
posta cujos fundamentos foram posteriormente e em processo regular 
reconhecidos e proclamados como mentirosos e irreais. 
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V. Excia., ficando, assim, por forma legal e segurissima, capacita-
do estar o Supte. imune de culpa, e, ipso-fato, percebendo com sua vi-
são de jurista que-» o Govêrno não tendo cump'rido a obrigação 
(a de respeitar a nomeação feita para Sabará, por quatro anos), f ica-
rá su.feito a responder por perdas e danos •,-num inteligente e no-
bre gesto de expontaneidade, colocou-o á disposição do Gabinete, con-
forme bem se vê do ofício n. 0 68, de dezesete de março de mil nove-
centos e trinta e um, também enviado á Secretaria das Finanças. 

E' obvio que, V. Excia. escrupuloso e honrado como é, não iria• 
lançando mão dos dinheiros públicos, abrir uma exceção a favor do 
Supte, colocando-o, sem função á disposição de seu Gabinete, se não 
estivesse reB-1 e firmemente convencido de que êle tinha direito á per-
ceber o ordenado do cargo de que, por exclusiva culpa do Govêrno, fôra 
injusta e ilegalmente afastado. . 

Egualmente, se não pode acreditar que V. Excia., membro proe-
minente de um Govêrno tão liberal que chegou a extremt> de apelar 
para o prelio das armas afim de refazer o prestigio do Direito e da 
Justiça, nem mesmo passageiramente alentasse a idéia de obrigar um 
magistrado cujo bom procedimento foi devidamente apurado em proces-
so regular, a cumprir urna pena tão pesada quão iníqua, como a de ir 
com numerosa família para uma comarca de inferior instância, mui dis-
tante desta Capital e de dificilimo acesso. 

Ademais, forçosamente muito deveria ter influído no animo de V. 
Excia. o pedido feito pela Procuradoria Geral para que fosse dada ao 
Supte. uma boa comarca proxima desta Metrópole. 

Aliás, essa intenção de V. Excia. de acatar o direito do Supte. 
a seu.; vencimentos, se evidencia, até mesmo, da circunstância de não 
ter o aludido ofício n. 0 68, prefixado data para o termino da adição do 
Supte. ao Gabinete, porquanto não era possível prever a ocasião em 
que se vagaria uma comarca nas condições eleitas pela Procuradoria 
Geral. 

Portanto, forçar o Supte. a cumprir aquela remoção seria muito cas-
tigar e com requinte de barbarismo, quem, sequer, uma falta cometera, 
seria desprestigiar a Procuradoria Geral, seria, enfim, faltar aos com-
promissos tão reiteradamente assumidos para com os governados de 
fazer surgir uma quadra de fidelidade á Lei, amor ao Direito e vene-
ração á Justiça. 

I 
I 
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Bem sabe o Supte, lhe não assistir um direito garantido por for-
ma expressa em Lei, de ficar á disposição do Gabinete, entretanto, 
continúa convicto, lhe assistir insofismavel e inconcusso direito de fruir 
os vencimentos do cargo para que fôra nomeado por um quatriênio, e, 
cujas atribuições escrupulosamente sempre desempenhou, mercê de Deus, 
com absoluta honestidade e correção, conforme resumbra da devassa 
feita a requerimento do Supte., pela Procuradoria Geral, nos atos por 
êle praticados na promotoria de Sabará. 

E, se deixou e deixa de citar textos é por deferência ao saber ju-
ridico da Autoridade a que se vem dirigindo, de quem, aliás, espera, o 
Supte. receber doutos Suplentos, para ambos seus trabalhos. 

Todavia, permanecendo o Supte. na mesma situação cuja anorma-
lidade levou V . Excia., sponte propria, a abrir urna exceção a favor 
do Supte., adindo-o ao Gabinête, afim de receber seus ditos venci-
mentos, achou o Supte ., rasoavel ou melhor, absolutamente logica a 
prorrogação daquela providência até que fosse dada ao caso, a solu-
ção lembrada pela Procuradoria Geral, por isso, teve a honra de sub-
meter á V. Excia. o seu já mencionado requerimento datado de 12 de 
julho de 1931 cujo deferimento aguarda confiante, por ser de inteira e 
absoluta Justiça. 

Belo-Horizonte, 31, de agosto, de 1931. Washington Floriano Ri-
cardo de .A.lbuquerqzw. Promotor de Justiça 

Outros documentos constantes do processo 

Procuradoria Geral do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizonte, 
22 de janeiro de 1931.-N. 75. 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado.-De posse de um ofício acom-
panhado de dois documentos, no qual o dr. Washington Floriano Ri-
cardo de Albuquerque pede reconsideração do ato que o removeu da 
Comarca de Sabará para a de Itamarandiba-ofício e documentos a 
respeito dos quais V. Excia. houve por bem mandar ouvir esta Procu-
radoria, tenho a informar a V. Excia. que no dossier desse funciona-
rio e, relativamente à sua atuação em Sabará, existe uma representa-
ção oferecida contra o mesmo pelo delegado de policia Tte. Antonio 
José Barbosa. 

Pedidas informações ao Dr. Juiz Municipal do Termo, esta autori-
dade não confirmou os fatos atribuídos ao reclamante. Assim, nesta 
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Procuradoria não existe prova de que êste mal agiu na comarca d'on~ 
de acaba de ser removido. 

Estou info rmado, entretanto, de que as provas existentes contra o 
Dr. Washington Flo;bno foram enviadas a V. Excia. pelo meu ante~ 
tecessor, acompanhando o relatório que motívou a remoção contra a 
qual se reclam a. 

Em livro existente nesta Procuradoria consta a seguinte nota, reJa~ 
tiva ao reclamante: «Sahiu de Ituyutaba incompatibilisado com a socie~ 

dade; o mesmo se dando em Santa Barbara, d'onde a sua retirada foi 
virtualmente forçada. Exagero nas funções; usurpação de funções poli~ 

ciais; pouca pratica no Ministerio Publico". 
Do clossier a que acima me referi consta também uma representa~ 

ção fe ita pelo Dr. Pedro Sçnta Ros:: contra o funcionário em questão, 
quando -3ste exercia o cargo de Promotor de Justiça em Santa Barbara. 
A representação está desacompanhada de provas. 

Finalmente, ha, no dossier, um telegrama em que o dr. Aristides 
Casaes, ju!z municipal de Santa Barbara pede providências urgentes 
contra o Promotor que o havia ameaçado de agressão á bala. 

O telegrama é de 1929. 
E' o que consta nesta Procuradoria a respeito do reclamante. 
Si V. Excia. entender necessáFio colher outros informes estou pron~ 

to a mandar apurar em inquerito administrativo, o procedimento do 
mesmo funcionário em Sabará. 

Agur~ rdo , pois, as suas ordens, neste sentido. Valho~me do ense~ 
jo para renovar a V. Excia. os meus protestos de muita estima e ele~ 
vada consideração. 

O Procurador Geral-A. Alves de Albuquerque. 

Procuradoria Geral do Estado de Minas~Gerais-Belo~Horizonte, 6 
de fevereiro de 1931-N. 116. 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado.-Desobrigando~me dR deli· 
cada missão que me foi entregue pelo Exmo. Sr. Dr. Procurador Ge-
ral do Estado, que por sua vez cumpriu as determinações de V. Exci:=t., 
venho prestar~lhe os esclarecimentos que consegui obter pelo inqueri~ 
to administrativo a que procedi em Sabará, sobre a remoção compul-
soria do sr. dr. Washington Floriano Ricardo de Albuquerque, quando 
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no exerciCIO do cargo de Promotor de Justiça dêssa comárca, inqueri~ 

to, aliás, motivado pelo fato de ter o mesmo requerido a reconsidera-
ção dêsse ato de V. Excia. 

No correr do inquerito a que procedi, limitei~me a apurar faltas 
funcionais do referido dr. Washington Floriano, deixando de parte qual· 
quer outra que pudesse ating·r à vida privada desse moço. 

Devo dizer, entretanto, que o dr. Washington Floriano, durante o 
tempo em que exerceu a Promotoria de Sabará, _manteve~se com a ma~ 
xima honradez no desempenho de suas funções. 

Do inquerito a que venho de proceder resulta a convicção de que 
o dr. Washington Floriano Ricardo de Albuquerque, quando Promotor 
de Justiça da comárca de Sabará, agiu com incuria, por diversas vezes, 
no desempenho das funções desse cargo, como passo a demonstrar. 

-a) Na penultima sessão de 1929 do Tribunal do Jury, foi absolvi~ 

do o réu Ernesto Pinto Brandão, libelado por crime de homicídio. 
Não tendo sido unanime a absolvição, ex~vi do disposto no artigo 

2.0 da lei 1.050, de 28 de setembro de 1928,-era obrigatória a apela~ 

ção por parte do Ministério Público. Entretantc. não obstante essa deter-
mina~ ão legal, e para ela ter o dr. juiz de direito da comàrca chama· 
do amistosamente a atenção do dr. Washington Floriano êste somente 
recorreu da dita sentença quando já havia decorrido o prazo legal (fls . 
20, 20v e 22); 

-b) Em varios processos, verifica~se que o dr. Washinhton Fio~ 

riauo deixou de oferecer a necessária denúncia no prazo legal, isto é, 
de 5 dias, contados da data em que os esclarecimentos e as provas lhe 
foram remetidas, como determina o Cod. do Proc. Penal, art. 22 (fls. 21 
27, 32 37v). 

-c) Algumas vezes, o dr. Washington Floriano, como promotor, 
reteve em seu poder autos para simples requerimentos de andamento 
dos mesmos, salientando~se entre êstes, os de investigação policial con-
tra o cabo Romeu da Costa Lopes, que tendo sido entregues ao refe--
rido dr., ha meses, até esta data, mesmo tendo deixado o exercício do 
cargo de Promotor de Sabará, não os baixou a cartorio (fls. 21, 27, 32, 
38v, 39v, 40 e 42v e 45). 

-d) O Dr. Washington Floriano, no correr do ano ultimo, tendo o 
dr .• Juiz de Direito dado 55 audiências, somente compareceu, como pro-
motor, a 11 (cert. fls. 33). 
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-e) O aludido representante do Ministério Público, em muitos 
autos, em vez de requerér o que fosse necessário aos interesses pelos 
quais devia zelar, limitou·se a lançar um inocuo F. J. {fls. 34, 35, 39v 
e 40). 

-f) Deixou, por vezes, de estar presente à hora designada para 
as sessões do jury {fls. 36). 

Em vista do apurado no inquerito administrativo que segue junto 
a êste ligeiro relatório, penso, o que declaro respeitosamente, não ter 
andado mal a Procuradoria Geral do Estado, pedindo a remoção do 
Dr. W ashington Floriano. 

Acho que o referido moço, que está incompatibilisado com os Jui· 
zes de Direito e Municipal da comàrca, alem de outras pessoas {fls. e 
il s) somente poderá lucrar, retírando·se para uma outra, como resolveu 
V. Excia. , e retirando·se, lucrará tambem a Justiça porque não se 
comprE'ende que esta possa caminhar bem em uma comárca onde exis· 
te incompatibilidade entre as autoridades judiciárias. 

Entretanto, permita·me V. Excia., que atendendo ao estado de 
saúde da Exma. Sra. do dr. Floriano, lembre a conveniência de 
não ser o mesmo mandado para Itamarandyba, como já transferido foi, 
e sim para uma outra corrtárca de mais facil comunicação. 

Eis, sr. Presidente, tudo quanto posso dizer, relativamente ao as· 
sunto da remoção do dr. Washington Floriano Ricardo de Albuquer· 
que. 

Sirvo-me da ocasião para apresentar a V. Excia. os meus protes-
tos de grande estima, respeito e consideração. 

Atenciosas saudações.- O Sub-Procurador Geral.-Alberto de S. 
Fonseca. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. -Belo-Horizonte, 28 de 
Junho de 1932. 

Na petição junta, o dr. Washington Floriano Ricardo de Albuquer· 
que alega o seguinte : 

O Govêrno do Estado, por ato de 7 de janeiro de 1931, o trans-
feriu da promotoria de Sabará para a de outra comarca distante, de 
difícil acesso e de entrância inferior. Como o ato lhe parecesse injusto, 
solicitou a abertura de um inquérito, a que se procedeu. E, no relató-
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rio com que encerrou tal inqué·ito, o dr. Procurador Geral, declarando 
nada haver apurado que autorizasse imposição de pena ao Sl,lplicante, 
propôs fosse dada a êste uma boa comarca, próxima desta Capital. 
Como não houvesse vaga de promotor em tais condições, o dr. Secre• 
tário do Interior resolveu adir o requerente ao seu gabinete, com o or-
denado de promotor, pelo ofício n. 68, de 17 de março de 1931, exp~ 
dido à Secretaria das Finanças. 

Estava o requerente nessa situação, quando, em julho de 1931, no 
Tesouro do Estado, soube que o dr. Secretário do Interior, pelo ofício 
n.0 75, de 6 de abril daquele ano, o desligára do gabinete. E reclama 
contra êsse desligamento, pedindo enfim que, até lhe ser designada boa 
comarca próxima da Capital, como propôs o dr. Procurador Geral, volte 
êle a ficar à disposição do gabinete do Secretário do Interior, retroa-
gindo essa providência até a data do desligamento determinado pelo 
oficio n. 0 75. 

Do exposto logo se vê que a situação reclamada pelo requerente 
não é um direito. Não se concebe mesmo que exista alguem com o 
direito de estar afastado de seu cargo e à disposição do gabinete do 
Secretario. Isso constitui até uma irregularidade, só justificada pela 
anormalidade de certas situações. E o próprio requerente o reconhece, 
tanto que não alega direito ao que pleiteia, nem mostra o fundamento 
legal de sua pretensão, mas se limita a invocar a eqüidade e o espírito 
de ;ustiça do dr. Secretário. 

Sob êsse aspecto, é justo salientar o que alega o requerente a pro-
pósito das conclussões do dr. Procurador Geral no inquérito a que pro· 
cedeu em Sabará para apurar as faltas de que era acusado o então 
promotor daquela comarca. Essa alta autoridade, verificando a impro-
cedência das acusações, reconheceu a injustiça da remoção do reque-
rente, tanto que sugeriu uma reparação, a qual consistiria no aprovei-
tamento dêle em boa comarca, próxima desta Capital. 

Mas, não se tratando no caso de direito do requerente e sim de 
apêlo aos sentimentos de justiça e eqüidade do sr. Secretário do Inte-
rior, só a êste é possível ponderar as circunstâncias do caso e dar·lhe 
a solução adequada.-Milton Campos, Advogado Gnal do Estado. 
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Gabinete do Advogado Geral do Estado.-N. 78.- Belo-Horizonte. 
16 de março de 1934. 

Exmo. Sr. Dr. Secretário do Interior.-Tenho o prazer de passar às 
mãos de V. Excía. o parecer, cujas conclusões subscrevo, emitido pelo 
dr. Auxiliar dêste Gabinete sôbre a pretensão do dr. Washington Fio· 
riano Ricardo de Albuquerque, constante do processo junto. 

Nêste ensejo, renovo a V. Excia. os meus protestos de distinto 
apreço.-Orosimbo Nonato da Silva, Advogado Geral do Estado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. -Belo-Horizonte, 12 de 
Março de 1934. 

Sr. Dr. Advogado Geral do Estado. - O dr. Secretário do Interior 
estando informado de que o bacharel Washington Floriano Ricardo de 
Albuquerque, ex-promotor de justiça da comarca de Sabará, pretende 
reclamar em juízo contra o ato que o removeu daquele comarca para 
a de Itamarandiba, e, assim, ser indenizado dos vencimentos que deixou 
de perceber por não se conformar com a remoção, remete a êste Ga-
binete as peças do processo incluso para que V. Ex:cia., opine sôbre 
a espécie. 

Os membros do ministério público não podem ser livremente de-
mitidos ou removidos pelo govêrno. 

A lei adicional n. 10, de 14 de setembro de 1920, fixou as nor-
mas fundamentais do estatuto dos funcionários do Estado. 

Determina o art. 19 dessa lei :-

«Não há outros funcionários vitalícios além dos desem-
bargadores, juizes de direito, membros dos tribunais superiores 
criados pela Constituição e aqueles serventuários de justiça 
que forem declarados em lei. 

Parágrafo-Os professores de ensino normal, secundário 
e superior, embora não vitalícios, só perderão os seus cargos 
no caso de incapacidade física ou moral, regularmente apura-
da, ou na hipótese de extinção do instituto ou supressão da 
cadeira em que professarem. 

Poderão ser removidos de cadeira ou de estabelecimento, 
sempre que for conveniente ao ensino. 
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' Parágrafo-A' lei ordinária cumpre estabelecer as condi-
ções de estabilidade dos juízes inferiores e· do ministério pú-
blico. 

Parágrafo-Os demais funcionários são livremente demis-
síveis pelo govêrno, independentemente de qualquer processo ~. 

Daí se verifica que aos juízes inferiores e aos membros do mi-
nistério público o legislador constituinte prometeu certa estabilidade, 
cujas condições seriam estabelecidas em lei ordinária. 

Foi o que se fez pela lei 912 de 1925. Em seu art. 103, § 1.0
, 

declarou que os promotores de justiça serviriam por quatro anos, 
podendo, porém, ser demitidos ou removidos caso o reclame a con-
veniência da administração da justiça mediante proposta fundamenta-
da do Procurador Geral. 

Os promotores de justiça, pois, deverão ser conservados em seus 
lugares durante quatro anos, salvo si a sua remoção ou demissão for 
conveniente á administração da justiça por proposta funda~entada do 
Procurador Geral. 

Nem se diga que tal como ficou definida, não se assegurou a 
estabilidade prometida, por se terem condicionado a dem!ssão e a re-
moção apenas a uma proposta fundamentada do chefe do Ministério 
Público, quando se devia estabelecer um processo em que fosse fa-
cultada a defesa do interêssado. 

A objeção não teria procedência, porque a fixação dos requisitos 
da estabilidade ficou ao livre arbítrio do legislador ordinário, e o le-
gislador constituinte quando quis instituir o processo administrativo 
como garantia do funcionário, declarou-o expressamente, como no pró-
prio texto se dispõe, para os professores do ensino normal, secundá-
rio e superior. 

Mas, no caso, fundamentou-se a conveniência da remoção? 
A proposta foi feita pelo ofício que está à fls. Nele o dr. Sub-

Procurador Geral, pelo dr. Procurador Geral, solicita a remoção por 
conveniência do serviço público, mas a propósta não está fundamenta-
da, de vez que se limita a referir a documentos que teriam sido envia-
dos ao Presidente do Estado. 

Ora, fundamentar é expôr os elementos da convicção, de modo a 
possibilitar o exame da conclusão (Rev. For. , vol. LV, pág. 227): 
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• Não está fundamentada a sentença que se limita a de-
clarar provado o direito da parte•. 

Assim, entendemos, data venia, que a proposta de fls. não auto-
rizava a remoção. 

Si assim é em princípio, a ilegalidade do ato malsinado ressalta-se 
do relatório com que o Sub-Procurador Geral encerrou uma sindicân-
cia posterior à remoção. Aí se salienta de início que o bacharel remo-
vido se manteve com a máxima honradez no desempenho de suas fun-
ções•. Verificou-se apenas que se havia com certa incúria ~no cumpri-
mento dos de\ eres do seu cargo. 

Mas. das faltas que aponta como tal, só uma reveste caráter de 
gravidade capaz de autorizar a demissão do funcionário si se tivesse 
apurado que êle a praticou de má fé. No entretanto, por essa falta não 
~;e podia remover o seu autor. Não existirá lógica capaz de convencer 
que a remoção se faria por conveniência da administração da Justiça. 
E' que a conveniedcia a que se refere a lei é relativa ao ambiente so-
ocial da comarca, em que se exercem as funções do cargo. 

Diz respeito às relações pess0ais do funcionário quando elas por 
circunstâncias especiais, comprometem a magestade da justiça. 

Assim, não nos parece que esteja isento de censura o ato que re-
moveu o bacharel Washington Floriano da comarca de Sabará para a 
de Itamarandiba. E si vai · êle ser levado ao conhecimento do poder ju-
diciário, provável é que se declare o vício apontado, o qual, pela inde-
nização que acarreta, autoriza uma transação destinada a resolver qual-
quer obrigação resultante da ilegalidade. 

E' o que submetemos à consideração de V. Excia. - Heitor de 
Souza,, auxiliar do Advogado Geral do Estado. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 346, distribuída aos srs. 
Socrates Alvim, Sebastião Lima e Abilio Machado, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Comunicações 
O S. Annlbal Gontljo: - Peço a palavra. 
o SR. MILTON CAMPOS:- Tem a palavra o nobre Conselheiro. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO: -Sr. Presidente, em março de 1932, ao 

se discutir a proposta do orçamento, tive ensejo de encaminhar ao Con-
selho uma representação em que se solicitava subvenção para a Esco-

--
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la Normal de Piunhí. Era essa, incontestavelmente, uma medida justíssima, 
e pleiteando-a perante os colegas de então, tive o prazer de vê-la aco-
lhida por suas excelências com a mais viva simpatia. Convertida em 
sugestão ao govêrno, ela foi por êste aceita, concretizando-se, desde 
logo, em realidade. 

Decorridos já dois anos, sr. Presidente, visitando agora Piumí, fui 
alvo das mais cativantes homenagens, promovidas pelas professoras e 
alunas da respectiva Escola Normal, que acolheram-me entre palmas e 
flores, que recebi desvanecido para traze-las ao Conselho, ao qual le-
gítimamente pertencem. 

O SR. PRESIDENTE agradece, em nome do Conselho, a comuni-
cação. 

O Sr. Socrates Alvlm comunica que deu desempenho à mis-
são que lhe foi conferida, de representar o Conselho nas fe tas que se 
realizaram no Regimento de Cavalaria da Fôrça Pública Estadual. 

-Inteirado. 
O Sr. lllllton Campos comunica que o dr. Odilon de Campos 

Andrade, filho do sr. desembargador Oliveira Andrade, ve·u pessoalmen-
te agradecer ao Conselho as homenagens por este prestadas à memó-
ria do ilustre extinto. 

-Inteirado. 

O MESMO SR. CONSELHEIRO declara não ter dado andamento 
à peça n. 342, que trata de um recurso interposto por Orozimbo Gon-
çalves da Fonseca, porque, tendo requisitado da Interventoria o processo, 
não lhe chegou ainda às mãos êsse elemento imprescindível de estudo. 

-Inteirado. 
Não havendo pareceres finais a serem apresentados, passa-se à 

Segunda parte da ordem do dia 

Indeniaação a F'ranoisoo Lui1! Oamargos 

(PEÇA N. 345) 

E' anunciada a continuação da discussão da peça n. 345, cujo re-
latório foi apresentado na sessão anterior pelo sr. Socrates Alvim, ao 
qual é dada a palavra para emitir seu 
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Parecer 

O Sr. Socrates Alvbn: -Solicita o S". Prefeito da Capital 
autorização do Conselho Consultivo para abrir um crédito especial na 
importância de 156:308$219, destinada ao pagamento de indenização a 
que a Prefeitura foi e espera ser condenada por prejuízos que causou 

a particulares com a captação e desvio de águas nas vertentes do rio 
Paraopeba. 

Embora tenha o Govêrno aceito a sugestão do Conselho Consul-
tivo no sentido da inclusão no orçamento do Estado e no da Prefeitu-
ra de verbas destinadas a pagamentos de despesas extraordinárias, 
afim de se evitar a abertura de créditos especiais, considerados preju-
diciais à boa ordem orçamentária, deixou de ser incluída, naturalmente, 
por esquecimento, tal verba no vigente orçamento da Prefeitura. 

Entre os pagamentos a se fazerem com recursos constantes do 
crédito para cuja abertura solicita o sr. Prefeito a necessária autoriza-
ção do Conselho, figura o de 48:560$000, ao sr. Francisco Luiz Camar-
gos, relativo à indenização por prejuízos que sofreu com o desvio de 
águas que moviam maquinismos industriais em sua fazenda situada em 
Ibirité. 

Trata-se, nêste caso, de um direito reconhecido por sentença ju-
dicial em última instância, direito perfeitamente líquido, contra o qual 
nada há que possa ser alegado. Quanto, porém, a outros pagamen-
tos a que se destina o restante do aludido crédito especial, são defici-
entes os escla:ecimentos constantes do processo. O Conselho Consul-
tivo está plenamente convencido de que o ilustre e honrado Prefeito da 
Capital saberá defender com inteira eficácia os legítimos interêsses da 
Prefeitura, nêsse como em quaisquer outros casos. Contudo, entendo 
que não devemos faltar com o cumprimento do nosso dever de deli-
berar com perfeita ciência dos fatos, ~o emitir nosso parecer sôbre o 
assunto em debate. Nas informações que, a fls. 7, verso do processo, 
presta o dr. Advogado da Prefeitura, consta que será paga com essa 
verba uma indenização cujo pedido não chegou ainda a ser proposto 
em juizo. 

Está o Conselho sempre pronto a atender com diligência ao exame 
de quaisquer matérias que lhe sejam submetidas pelo Govêrno do Es-
tado e pelo govêrno do município da Capital, bastando que os assun-
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tos venham convenientemente esclarecidos para que sôbre êles se pr<f-
nuncie sem demora o Conselho Consultivo, como lhe cumpre faze~ . 

Com estas considerações, julgo preferível concedermos a autorização 
pedida, mas por parte, á medida que os assuntos forem sendo conve-
nientemente elucidados, para que sôbre êles possa pronunciar-se o 
Conselho com pleno conhecimento de causa. Assim, sou de parecer 
que o Conselho Consultivo aprove a abertura de um crédito especial, 
não de 156:308$219, mas de 48:788$850, sendo 48:560$000 para paga-
mento de indenização e 228$850 de custas a que a Prefeitura foi con-
denada na ação que lhe moveu o sr. Francisco Luiz Camargos, com 
ganho de causa em última instância, conforme consta documentada-
mente desta peça. E' êste o meu parecer. 

(Muito bem! Muito bem)! 

Discussão 

O Sr. Milton Campos :- Está em discussão o parecer. Como 
vota o sr. conselheiro Julio Soares, 1.0 revisor? 

O SR. JULIO SOARES : - Estou de acôrdo com o relator. 
O SR. MILTON CAMPOS: -Sou segundo revisor do processo e 

voto também de acôrdo com o parecer que acaba de ser lido. 
O parecer da sr. relator limita-se a acatar o pronunciamento do 

Poder Judiciário em última instância e em sentença transitada em 
julgado. Por outro lado, acautela as prerrogativas e os deveres do 
Conselho, limitando a abertura do crédito à importância da condenação 
e deixancl.o que os demais possíveis créditos a serem abertos possam 
ser oportunamente examínados pelo Conselho, o qual não quer abrir 
mão de seu direito de opinar sôbre o assunto. 

Haveria a observar apenas a questão preliminar de pode~ ou não 
o Conselho concordar com a abertura de crédito especial. Parece-me, 
entretanto, que, depois de termos concordado com o orçamento defici-
tário votado para o corrente exercício já desapareceu o argumento com 
que alguns colegas desta Casa entendiamos que nos era impossível 
autorizar a abertura de créditos extraordinários . Com efeito, o art. 
13, n. 1, do Código dos Interventores, diz o seguinte. «As despesas 
autorizadas nas leis orçamentárias ou resultantes de créditos extraor-
dinários, suplementares ou especiais, não deverão exceder a receita 
ordinária orçada para o exercício•. 
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O fim dêsse dispositivo, como está declarado adiante, é precisa-
mel}te fazer com que se obtenha o equilíbrio orçamentário, tanto que 
não só os créditos extraordin:írios, mas também as próprias despesas 
previstas no orçamento, deverão manter-se dentro da receita Ofliada 

Ora, êsse equilíbrio, no nosso caso, não pôde ser obtido em vir-
tude das circunstâncias especialíssimas em que se encontrava o Estado, 
de s0rte que fomos obrigados, afim de não perturbar a marcha da ad-
ministração, a aprovar um orçamento deficitário. Para isso, aliás, con-
tribu:u decisivamente a própria deliberação do Govêrno Provisório, au-
torizando o Govêrno do Estado a exceder os limites impostos pelo Có-
digo dos Interventores a uma tantas despesas ... 

O SR. ABILIO MACHADO :- Como, por exemplo, no caso da 
Fôrça Pública. 

O SR. MILTON CAMPOS:- ... como, por exemplo, no caso da 
Fôrça Pública, conforme lembra o ilustrado colega, sr. conselheiro Abilio 
Machado. 

Dessa forma, foi o próprio Govêrno Provisório, autorizando despe-
sas além dos limites fixados na lei fundamental dos Estados, que é o 
Código dos Interventores, que placitou a organização do nosso orça-
mento com "deficit •. 

Nessas condições, não há possibilidade de se encontrar saldo em 
nenhuma verba. 

O SR. ABILIO MACHADO:- «Ad impossibilia nem o tenetur•. 
O SR. MILTON CAMPOS:- A não serem abertos créditos espe-

ciais, ficaremos privados de satisfazer obrigações imperiosas do Esta-
do e nenhuma o será mais, para nós, que somos espíritos obedientes às 
regras fundamentais de nossa organização, do que aquelas que decor-
rem de condenação judiciária. 

O SR. ABILIO MACHADO : -Acresce que as rendas industriais, 
são penhoráveis. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Lembrao nobre colega que poderíamos, 
negando crédito especial, levar a parte a penhorar aquelas rendas da 
Prefeitura que podem ser penhoradas, tais como as rendas indus-
triais, com evidente perturbação da administração municipal. 

O SR. ABILIO MACHADO : - E com aumento de dispêndio para 
a Prefeitura. 

ESTADO DE MINAS-GEBAIS 695 

O SR. MILTON CAMPOS:- Concedendo o cr~ito daremos uma 
demonstração do nosso acatamento ao poder ao qual incumbe resolver 
os litígios, encerrando-os com a palavra serena e definitiva da justiça. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Explicando, pois, desta maneira a questão preliminar, estou de 

pleno acôrdo com o parecer do relator. 
Continua a discussão. Como vota o sr. conselheiro Sebastião Lima? 
O SR. SEBASTIÃO LIMA:- Estou de acôrdo com o relator. 
O SR. MILTON CAMPOS:- E o sr. conselheiro Abilio Machado? 
O SR. ABILIO MACHADO: - Os meus argumentos são os mes-

mos do sr. 2.0 revisor, cujo voto acompanho. 
-Os demais srs. conselheiros manifestam-se igualmente favoráveis 

ao parecer, sendo, por isso, proclamada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho, quanto à peça n. 345, aprova a abertura de crédito 
especial na importância de 48:788 850, deixando, porém, de fazê-lo com 
referência ao que excede dessa quantia. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Isenção de i1npostos para a «Exposição da Feira Agro-Pecuária 
e Industrial do Triangulo Mineiro -.. 

(PEÇA N. 341} 

Finalmente, é anunciada a discussão da peça n. 341 , sendo dada 
a palavra ao relator, sr. Sebastião Lima, que sôbre a mesma apresenta 
o seguinte: 

Relatório 
Em ofício n. 356, de 21 do corrente, o exmo. sr. Secretário das Fi-

nanças remeteu a êste Conselho, para opinar a respeito, conforme o De-
creto Federal n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, um pedido do Prefei-
to de Uberaba, datado de 21 de março, no sentido de ser concedida a 
isenção de impostos estaduais para todos que exercerem atividades co-
merciais dentro do recinto da Exposição Feira Agro-Pecuária e Indus-
trial do Triângulo Mineiro a qual deve realizar-se no próximo mês de 
junho. 
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A' petição vieram juntos recortes dos números do "Minas-Gerais" 
que publicaram os Decretos ns .10.465 e 10.886 e a notícia da discus-
são havida neste Conselho por ocasião do pedido de isenção para a 
Segunda Feira Industrial e Agrícola de 1933. Nas informações presta-
das, os funcionários da Diretcria da Receita da Secretaria das Finanças 
invocando os precederLtes, ocorridos, opinam pelo deferimento do pe-
dido, sem dispensar o parec~r do Conselho Consultivo, opinão esta que 
é também subscrita pelo Diretor Geral do Tesouro e pelo Secretário 
das Finanças. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. Conselheiro 
Annibal Gontijo. 

Belo-Horizonte, 29 de maio de 1934. 
Sebastião Lima, relator. 

Parecer 
O sr. Sebastião Lima: Sr. Pesidente: De modo vário tem decidi-

do o Conselho Consultivo do Estado os pedidos de isenção de impos-
tos para as exposições e feiras temporárias que se tem realizado últi-
mamente. 

A primeira Feira Industrial e Agrícola de Belo-Horizonte foi a prin-
cípio desatendida em sua pretensão, quando os concessionários srs. Hy-
polito Rocha e José Rosciano entraram em acôrdo com a Prefeitura pa-
ra êsse empreendimento, opinando então o Conselho que se devia abrir 
concurrência, para se fazer a concessão a quem maiores vantagens 
oferecesse, isto em março de 1932; mas depois, em setembro, o mes-
mo Conselho aprovou implícitamente o decreto do Govêrno do Estado 
n. 10.465, que concedeu a isenção á referida Feira, e no ano seguinte, 
em maio de 1933, o novo Conselho concedeu todos os favores reque-
ridos para a Segunda Feira Industrial e Agrícola desta Capital, confor-
me o decreto estadual n. 10.886. 

Em setembro de 1932 o Conselho negou aprovação ã isenção de 
impostos requerida pelo Comité dos Lavradores de Carangola para a 
Exposição Agro-Pecuária daquele município, e em junho de 1933 con-
cedia os mesmos favores à Exposição Agro-Pecuária e Feira de 
Amostras de Goianá, no município de Rio Novo. 

Quanto ao pedido que estamos estudando, feito pela Prefeitura de 
Uberaba, acho qne o Conselho deve concordar com a isenção solicita-
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da para os impostos estaduais, tanto mais qtfanto a Prefeitura local 
já deve ter concedido a isenção para os impostos municipais. 

rrata-se de um ·certame comercial, industrial e agrícola, que inte-
ressa a uma zona vasta e importantíssima, que é o Triangulo Mineiro 
confinando com os Estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. 

As exposições e feiras, quando bem organizadas, são dignas de 
todo o amparo dos poderes públicos; pois estabelecem uma emulação 
sempre benéfica para o progresso e desenvolvimento econômico do 
Estado. 

A importância dos impostos que com a isenção temporariamente 
deixam de ser pagos ao Estado e às Municipalidades, é depois farta-
mente compensada pelo aumento de rendas proveniente dêsses torneios 
de trabalho inteligente e dignificador. 

O comércio local também não é absolutamente prejudicado com 
a isenção, porque a diminuição de lucros que possa ter uma ou outra 
de suas atividades, é contrabalançada com vantagem pela grande con-
corrência de farasteiros que comparecem a êsses certames e lhes tra-
zem maior movimento comercial. 

A petição inicial diz que a Exposição Feira do Triangulo Mineiro 
se realizaria no período de maio a junho dêste ano; mas os jornais 
noticiaram agora que o certame se realizará de 15 do corrente a 15 
de julho próximo, tendo a êle aderido todas as municipalidades da 
zona. 

No •Diário da Tarde•, de hoje, lê-se a notícia de que a inaugu-
ração oficial foi adiada para o dia 1.0 de julho, afim de que o ato 
possa ser presidido pelo sr. Interventor Federal, que prometeu compa-
recer. 

Concluindo, sr. Presidente, sou de parecer, que se opine favoravel-
mente quanto ao pedido de isenção feito pela Prefeitura de Uberaba, 
apenas limitando taxativamente o prazo da isenção a trinta dias. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Posto em discussão o parecer é unanimemente, aprovado, sendo 

adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aprova a isenção pleiteada, limitado, porém, o prazo 

da mesma a 30 dias. 
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-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 
Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a próxima sessão, além da parte regimental da Ordem do dia, discussão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Se-
cretaria do Conselho, com a precisa antecedência. 

Levanta-se a sessão. 

218.a Sessão ordinária, aos 9 de Junho de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Socrates Alvim. 
SECRETA'RIO- Sr. Julio Soares. 

~U1UARIO: Ata - Expediente - Comunicaç~o - Par~ceres. finais --: 2.a parte 
- Favores pleiteados pelo Automovel Club de Mmas-Gerrus- Ad~n· 
do ao Relatório anterior - Parecer do sr . Werna Magalhaes - Dis-
cussão - Conclusao - Instalaçao de um Matadouro Frigorífico na 
zona nordeste do Estado - Relatório e parecer do sr. Socrates Al-
vim - Discussão e votaçao por partes - Adiamento da discussão -
Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Julio Soa-
res, Annibal Gontijo, Abilio Machado e Werna Magalhães. 

Não se achando presente o sr. Milton Campos, assume a presiden-
cia o sr. Socrates Alvim, que declara aberta a sessão e convida o sr. 
Julio Soares a ocup~r o lugar de secretário. 

Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 
expediente : 

Oficio 

-Do sr. Manoel Vieira de Andrade, prefeito de Itanhomi, comunican-
do que o Conselho Consultivo daquela localidade inseriu em ata um 
voto de profundo pesar pelo falecimento do desembargador Oliveira 
Andrade. 

-Inteirado. 

\ 
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Comunicação 

O Sr. A.blllo Machado comunica que o -sr. Milton Campos, 
por motivo justo, não comparece à sessão. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Socrates Alvim apresenta o seguinte 

Parecer n. 310 

(Indenização a Francisco Luiz Camargos) 
(PEÇA N. 345) 

O Conselho Consultivo, depois de conveniente exame do processo 
constante desta peça, em que o sr. prefeito da Capital solicita a aquies-
cencia dêste Conselho à abertura de um crédito especial na importân-
cia de 156:308$219, destinado a pagamento de indenizações a que a Pre-
feitura tem sido condenada por sentenças judiciais, considerando que 
no processo apenas se encontra comprovação do direito que assiste ao 
sr. Francisco Luiz Camargos à indenização de 48:560$000, referente a 
prejuizos que lhe ocasionou a Prefeitura de Belo Horizonte com o des-
vio de aguas que moviam maquinismos industriais em sua fazenda si-
tuada em lbirité, indenização determinada por sentença em última ins-
tância, passada em julgado; considerando que, embora, convencido de 
que o sr. Prefeito da Capital defenderá convenientemente, nesse como 
em quaesquer outros casos, os legítimos interesses da Prefeitura, enten-
de o Conselho que não deve abrir mão de prerrogativas e deveres que 
lhe assegura e impõe a lei, quanto ao exame com pleno conhecimento' 
das questões que forem submetidas ao seu estudo e julgamento; conside-
rando que, em relação aos outros casos de pagamento de indenizações a 
que se refere esta peça, não existem no processo as informações indis-
pensaveis; considerando, por outro lado, que o áto do Govêrno Provi-
sório da República autorizando, no orçamento estadual vigente, despe-
sas em vulto excedente ao que permitem dispositivos do Código dos In-
terventores, abre a porta a interpretações mais liberais dos dispositivos 
dêsse Código referentes aos creditas especiais,-delibera o Conselho 
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Consultivo do Estado dar sua aquiescência á abertura de um crédito es-
pecial de 48:560$000, para pagamento de indenização ao sr. Francisco 
Luiz Camargos, e 228$850, para pagamento de custas a que a Prefeitura 
foi condenada no processo, negando, porém, sua autorização quanto ao 
excedente da verba pedida pelo sr . Prefeito da Capital. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, 9 de junho de 1934.-Socrates Alvim, presi-
dente e relator. 

-0 parecer é aprovado e, logo, assinado pelos srs. conselheiros 
presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Prefeito da Capital. 

O Sr. Sebastião Lima-apresenta, igualmente, o seguinte: 

Parecer n. 311 

Tsenção de imp ostos para a "Exposição da Feira Agro-Pecuária e 
Industrial do Triângulo-Mineiro 

(PEÇA N. 341) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, a que foi pre-
sente o ofício n. 356, do sr. Secretario das Finanças, transmitindo o pe-
dido feito pela Prefeitura de Uberaba, no sentido de ser concedida isen-
ção dos impostos estaduais para todos os que exercerem ati"..·idades co-
merciais dentro do recinto da Exposição-Feira Agro-Pecuária e Industrial 
do Triangulo Mineiro, prestes a inaugurar-se, tendo estudado devida-
mente o assunto e verificado que êsse certame vai beneficiar uma vas-
ta e importantíssima zona do Estado, com efeitos altamente reprodutivos 
para a economia mineira,-é de parecer que seja deferido o pedido, li-
mitando-se, porém, taxativamente o prazo da isenção a trinta dias. 

Belo-Horizonte, 9 de junho de 1934.-Sebastião Lima, relator. 
-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 

conselheiros. 
-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr 

Secretario das Finanças. 
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2.a Parte da ordem do dia 
Favores pleiteados pelo Automovel Clube de 1l1inas-Gerais 

(PEÇA N. 307) 

701 

Passando-se á 2. 6 parte da ordem do dia é dada a palavra ao sr. 
Werna Magalhães, novo relator da peça n. 307, que lê e manda á Mesa 
o seguinte: 

Adendo ao relatório anterior 
Adoto o mesmo relatório do finado sr. conselheiro Oliveira Andra-

de, tendo a acrescentar somente, o ofício do exmo. sr. Interventor Fede-
rai, a fls. 9, dando conhecimento ao Conselho sôbre os onus fiscais a 
que está sujeito o Automovel Clube de Minas-Gerais. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 Revisor sr. Conselheiro So-
crates Alvim. 

Belo-Horizonte, 5 de junho de 1934.-Werna Magalhães, re-
lator. 

O relatório a que se refere o adendo apresentado é o seguinte: 
Relatório 

Por escritura pública de 27 de agôsto de 1931, lavrada em notas 
do tabelião Everardo Vieira, e devidamente transcrita, adquiriu o Auto-
móvel Clube de Minas-Gerais, por compra e venda, da Prefeitura desta 
cidade, o terreno situado nos fundos do edifício de sua sede e limitado 
pela rua Goiaz e avenida Alvares Cabral, pelo preço de cem contos 
de réis, pagáveis em dez prestações mensais de dez contos cada 
uma. 

Por sua diretoria atual, vem agora o mesmo Clube, em requeri-
mento que àenomina memorial, pedir ao exmo. sr. dr. Interventor Fe-
deral dispensa dos encargos da referida escritura, a doação do terreno 
a que ela se refere, a isenção dos impostos e taxas estaduais e muni-
cipais. 

Justificando a sua pretensão, alega que é uma sociedade civil que, 
por seus objetivos e patriótico programa, mereceu desde o seu nasci-
mento as simpatias das altas camadas governamentais, que o distin-
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guiram com a credencial de utilidade pública, e que em sua vida tem 
sido um núcleo formador de novas e cada vez mais aprimoradas elites 
sociais, o pioneiro infatigável do automobilismo e colaborador valioso 
das festas e solenidades ofciais. Enumera o que diz ter feito pelo au~ 
tomobilismo, as recepções e festas que tem promovido em homenagem 
aos hospedes ilustres do Estado, e termina, julgando-se, pelo muito que 
tem feito pela civilização e pelo renome de Minas, merecedor dos fa~ 

vares que, em hora de angústia financeira, se vê na contingência de 
pedir. 

E' sôbre esta pretensão do Automóvel Clube d~ Minas-Gerais, que 
o exmo. sr. dr. Interventor Federal solicita o parecer do Conselho Con-
selho Consultivo, em ofício de 28 de janeiro do corrente ano. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Werna Maga-
lhães, 1. 0 revisor. 

Belo-Horizonte, 30 de janeiro de 1934.-0liveira Andrade. 

Parecer 

O Sr. Werna Magalhães- O Automóvel Clube de Minas-
Gerais solicita ao Governo, a i$enção de impostos estaduais e munici-
pais e a doação do terreno adquirido à Prefeitura, com a àrea de 
783m2,()() afim de completar as instalações necessàrias às suas finalida-
des sociais. 

Quando examinado êste processo, em fevereiro, o Conselho julgou 
acertado, primeiramente colher informações sôbre os onus fiscais qu .... 
oneravam o Clube, ficando adiada a discussão. O fato de ter o sr . 
Interventor Federal, encaminhado o requerimento ao Conselho, e êste, 
por seu turno, procurado informar-se dos onus que pesam sôbre o Clu-
be, indica que a pretensão pleiteada não é destituída de fundamento . 
Assim não fôra, o requerimento poderia, desde logo, ser negado. Como 
revisor que fui do processo e tendo-me manifestado sôbre a matéria, 
continuo a manter o meu modo de pensar, reconhecendo no Automóvel 
Clube de Minas-Gerais, não uma sociedade, simplesmente recreativa, 
mas, de certa utilidade e como tal, merecedora do amparo dos poderes 
públicos. 

Mantendo um programa que contém objetivos de intêresse geral, 
como sejam: 

; 
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promover o desenvolvimento do automobiHsmo; incentivar tudo que 
' diga respeito à construção e melhoramentos da rêde rodoviària mineira, 

organizar o guia do turiste e coligir cartas rodoviàrias, catalogas, leis; 
regulamentos e outras publicações sObre automóveis; promover congres-
sos, exposições; fazer estudos e experiências sôbre combustíveis nacio-
nais para motores de explosão; cooperador que ainda é do Govêrno• 
colocando à sua disposição, todas as dependências sociais para festas e 
solenidades oficiais, não se pode negar que o Clube seja um elemento 
de destaque de nossa sociedade, como instituição de ação civilizadora. 

Acredite que, se o seu programa não tem sido executado em 
toda a extensão, seja exatamente por deficiência de meios, em face da 
crise financeira que hoje afeta a quasi todas as organizações. 

Diminuída a receita, não tem sido possível atender aos compromis-
sos, não só dos encargos da escritura do terreno como dos elevados 
impostos, majorados pelas multas fiscais. O Govêrno nãc deve ser in-
diferente à sua situação atual. 

Entendo, uma vez que jà formada esta instituição, desde anos 
atraz, que é um órgão representativo da sociedade de Belo-Horizonte 
e que vem prestando valioso concurso, com incontestavel brilho em 
recepções oficiais, que, na quadra difícil que atravessa seja favorecida 
pelos poderes públicos em sua pretensão, senão integralmente, ao 
menos, em parte. 

Sou de opinião que o Conselho se pronuncie favoravelmente pelo 
cancelamento dos impostos em atrazo e pela isenção dos mesmos im-
postos déi presente data em diante, exceto para o restaurante público 
instalado no edifício de sua sede. 

Bem entendido, a concessão se fará, se o Clube mantiver e levar 
a efeito as disposições atuais, citadas, de seus estatutos. 

A isenção se justifica, como auxílio a um empreendimento de in-
terêsse geral. O Automóvel Clube de Minas-Gerais está nestas condi-
ções, porquanto a lei n. 978, de setembro de 1927, o reconhece de 
utilidade pública. 

Quanto ao terreno, que se prorrogue o prazo da escritura, sendo 
concedida a moratória por cinco anos, no mínimo, sem juros, proce-
dendo-se a um reajustamento para garantia dos contratantes. 
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Desta forma ficará o Clube em situação mais folgada e acautela-
dos seus interesses sociais. 

(Muito bernl Muito bernl) 

Discussão 
E' posto em discussão o parecer. 
O Sr. Socrates Alvim :-A isenção de impostos da presente 

data em diante, a que se refere o parecer, de v. excia., abrange os 
impostos estaduais e municipais? 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Todos os impostos, exceto para o 
restaurante público instalado no edificio do Automóvel Clube. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Como 1.0 revisor, mantenho o voto 
oue tive ocasião de emitir quando, pela primeira vez, o processo foi 
d~scutido nesta Casa. Dou, pois, meu voto ao parecer do ilustre re-
lator, propondo que se consigne a cláusula de reversão do terreno. á 
Prefeitura, na hipótese de pretender o Clube dar ao mesmo um fim 
diferente daquele a que se destina. Embora não se trate própriamen-
te de doação, como se propõe uma dilação vaga, sem limite, poderá 
c terreno ser alugado para outra aplicação, por longo prazo, o que 
eqüivalerá a uma espécie de alienação. Eis porque proponho a i?clu-
são de uma cláusula segúndo a qual o terreno reverterá à Prefeitura, 
se o Clube der ao mesmo outra aplicação. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA :-Salvo se êle for pago integralmen-
te pelo Clube. 

O SR. WERNA MAGALHÃES :-Eu proponho que seja concedi-
da moratória por cinco anos, sem juros, procedendo-se a um reajus-
tamento para garantia dos contratantes. 

O SR. SEBASTIÃO UMA :-Se o Automovel Clube pagar, fica 
senhor do terreno. 

O SR. SOCRA TES ALVIM :-Se pagá-lo integralmente em cinco 
ànos, estará bem. Mas fora disso, tal seja a dilação, por 50 anos, di-
gamos, o Clube pode arrendar o terreno para qualquer exploração 
mercantil, desvirtuando assim os objetivos determinantes do favor que 
0 Conselho Consultivo vai autorizar. 

o SR. ANNIBAL GONTUO :-0 prazo da moratória estabelecido 
pelo relator é pequeno. 

O SR. SOCRATES AIVIM :-Não se limita o prazo. 
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O SR. ANNIBAL GONTUO:-Cinco anos. • 
O SR. SOCRATES ALVIM:-:f:sse é o prazo mínimo, mas não e tá 

estabelecido o prazo máximo. 
A cláusula que proponho, se não for util, também não prejudica. 

Trata-s .... de uma questão il portante, porquanto o terreno, vale mais de 
IOO:OOOSOOO. Sendo assim, Ale deve reverter ao patrimônio municipal, 
um, vez que não seja aplicado exclusivamente para .. . 

O SR. WER" ' MAGALHÃES: - Co plemento das ins alações do 
Clube. 

O R. SOCRATESALViNI: - ... complemento das i.n talações ào Clube. 
O S •· SEBASTL.\0 LI iA: - E uma vez que se dê a rever ão, o 

Clube perderá qualquer quantia que já tenha dado por conta? 
O SR. SOCRA'fES ALVIM:-Perfeitamente, porquanto acho que se 

deve ser radical, uma vez que, no caso, o poder público faz um sa-
criticio em benefício ge a1 . 

O SR. ABIUO MACHAD0:- 0 contrato ficará sem efeito, no caso 
terreno para fins diversos daquele para que foi do Clu e se utiiizar do 

o mesmo obtido. 

O SR. SOCR <\ TES ALVIM:-Submeto, pois, á casa, o oarecer do 
relator com a cláusula aditiva por mim proposta. • · 

Como vota o sr. Conselheiro Julio Soares, 2.0 revisor? 
O SR. JULIO SOARES:- Estou de acôrdo com o parecer do relator 

e também com o aditivo apresentado por v . excia. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-E o sr. Conselheiro Abilio Machado ? 
O SR. ABIUO MACH.L\DO:-Devo declarar, de achdo com o re-

gimei1to, a min 1a suspeição, como sócio que sou do Automovel Clube. 
- Identica declaração é feita pelos srs . Sebastião Lima e Annibal 

Gontijo, entendendo, porém, o Conselho que o fato de pertencer ao A u-
tomovel Clube não constitue motivo de suspeição que possa impedir 
nenhum dos srs. conselheiros de tomar parte na votação da medida de 
que se trata . 

A' vista disso, são unanimemente aprovados o parecer do relator 
e o aditivo proposto pelo sr. Socrates Alvim, adotando-se a seguinte 

Conclusão 

O Conselho aprova o parecer do relator sôbre a peça n. 307, com 
a cláusula de anulação da venda e reversão do terreno à Prefeitura, 

3 
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na hipotese do Automovel Clube de Minas-Gerais dar ao mesmo aplica-
ção diversa daquela para que foi obtido, isto é, para complemento de 
suas instalações. 

- Volta o processo ao relator para a redação do parecer final. 

Instalação de um Matadouro Frigorifico na. •ona nordeste 
do Estado 

(PEÇA N. 333) 

E' anunciada a discussão da peça n. 333 sôbre a qual o sr. Socra-
tes Alvim apresenta o seguinte 

Relatório 

Para que o Conselho tome conhecimento do assunto e determine 
quais as bases que deverão ser adotadas na elaboração do respectivo 
contrato, enviou o sr. Secretário da Agricultura ao mesmo Conselho o 
processo em que o sr. João Americo Machado pede em favor do ma-
tadouro frigorifico que se propõe instalar na estação de Presidente-
Bueno, E. F. 'Baía e Minas, município de Teófilo-Otoni, nordeste do 
Estado, os benefícios constantes do decreto número 8.873, de 13 de 
novembro de 1928 e outras vantagens que enumera em seu requeri-
mento que consta dêste processo. De posse das bases oferecidas pelo 
Conselho Consultivo, elaborará a. Secretaria da Agricultura o respectivo 
contrato, cuja minuta voltará ao mesmo Conselho, afim de ser subme-
tida ao seu exame e aprovação final. 

Em sua petição inicial, de 9 de janeiro findo, solicita o sr. João 
Americo Machado os seguintes favores : 

a) Concessão de terrenos devolutas para a construção de Üm 
matadouro frigorífico, que deverá ser situado nos arredores da estação 
de Presidente-Bueno, E. F. Baía e Minas, município de Teófilo-
Otoni; 

b) Concessão gratuita de uma á·rea de 10.000 hectares de terrenos 
devolutas para a formação de pastagens para descanço, invernada e 
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criação de gado, nos têrmos do art. 22 da lei n. 27, d,e 25 de junho 
de 1892; 

c) Direito de desapropriação por ultilidade pública do terreno ne-
cessário ao matadouro frigorífico e suas dependências, inclusivé campos 
na proximidade do mesmo para descanço do gado destinado ao mata-
douro; 

d) Redução de 50° f o na taxa de exportação para o gado em pé 
que fôr abatido no matadouro e destinado à exportação para fóra do 
Estado; 

e) Isenção de imposto de indústria e profissão e quaisquer outros 
impostos estaduais e municipais e o de exportação sôbre a carne e 
sub-produtos beneficiados, preparados ou manufaturados, do gado que 
fôr abatido no matadouro; 

f) Isenção de imposto de exportação para as carnes exportadas 
para o estrangeiro, das quais será restituída a taxa na base de um boi 
para 225 quilos. 

Solicita mais privilégio de zona por 25 anos. 
Obriga-se o concessionário: 
a) construir um matadouro frigorífico para o preparo, beneficiamento 

e mPnufatura de carnes e sub-produtos de gado vacum, suino e de 
outros animais, de acôrdo com as plantas que forem aprovadas pelo 
Govêrno do Estado: 

b) A apresentar as plantas para a construção do matadou ro frigo-
rífico dentro do prazo de 6 mêses, contados desta data e a iniciar a 
construção dentro do prazo de 3 mêses, contados da data da aprova-
ção das plantas e a terminar a construção dentro do prazo de 12 mêser; 
contados do início da construção; 

c) A abater, no mínimo, uma média anual correspondente a 30 ca-
beças de gado vacum e suino por dia, em 8 mêses de safra. 

Logo que estejam aprovadas as plantas do matadouro frigorífico, 
póde a concessionária indicar ao Govêrno os lugares onde ela deseja 
estabelecer suas pastagens, em um ou mais lotes, obrigando-se o Go-
vêrno a mandar proceder à medição e marcação respectiva, por conta 
dêle, e a expedir os respectivos títulos de propriedade, dêsde que tenha 
sido' inaugurado o matadouro. 
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Si a Companhia necessitar de maior área de terrenos para desen~ 
volvimento de suas pastagens, o Govêrno se obriga a conceder~lhe 

as terras devolutas que ela requerer, mediante o abatimento de 50° f o 
sôbre os preços correntes na zona referida. A concessionária será fis~ 

calizada por um representante do Govêrno estadual, contribuindo ela 
com a quantia de quinhentos mil réis mensais, para o fim de examinar 
os animais abatidos e os produtos manufaturados, de acôrdo com as 
exigências da Saúde Pública. 

Decorridos dez anos da inauguração do matadouro frigorífico, o 
Estado fica com o direito de encampar os imoveis e instalações, medi-
ante o pagamento da importância efetivamente dispendida, acrescida de 
15° I o de bonificação. Fica entendido que o Estado não poderá transfe_ 
rir a outrem, por venda, a uguel, doação ou outra qu""lquer forma de 
cess~o. os imoveis encampado ou desapropriados. Durante o prazo de 
25 anos, o Govêrno não póde dar fa· ores iguais ou semelhantes aos da 
lei n. 8.873, de 13 de novembro de 1928, a outro concessionário na zona 
servida pela E. F. Baía e Minas. 

O Govêrno não poderá deixar de aprovar as plantas do matadouro 
frigorífico, d · sde que elas obedeçam ás ex'gências da Inspétoria de Car-
ne e Derivados do Iviini terio da Agricultura e serão elas consideradas 
ap:ovadas, dêsde que não haja impugnação do Govêmo do Estado den-
tro do prazo de 30 dias, co::1ta os da sua apresentação á Secretária da 
Agricultura. 

Será con iderado inaugurado o m::ltadouro frigrorifi co uma vez que 
os serviços tenham s:do executados ·e acôrdo com as plantas a pro a-
das, podendo, desde entãv, se. iniciada a matança dos an!ma:s. Na 
falta de profissional nomeado pelo Govêrno do Estado, a concessioná-
ria pod~!rá convidar um membro do corpo médico ou um veteriná rio 
titulado para suprir aquela falta, até que se apresente o funcionário no-
meado pelo Govêrno. 

Ficam também gosando dos favores desta concessão as carnes de 
carneiros, cabritos, coelhos, aves e caças e também os sub-produtos 
dêsses animais, os ovos, os couros verdes, salgados, envenenados, ou 
curtidos de todos os animais abatidos no matadouro, assim como as con-
servas de vegetais manufaturadas ou preparadas pela concessionária. 

Na falta da apresentação das plantas e início de obras ou sua con-
clusão nos prazos determinados na clausula «b », a concessionária in-
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correrá na multa de 100$000 a 500$000, marcando então o Govêrno 
novo prazo e multando-a no dôbro na reinciçiência. 

Ouvida sôbre a proposta do Sr. João Americo Machado, assim se 
pronunciou a Secção Técnica da Secretaria da Agricultura: 

Quanto :i letra a) - Deve ser acrescentada de .: a Juizo do Govêr-
no • . 

b) Deve ser uma área de L.OOO hec~árçs para descanço do gado. 
Se a matança for de 50 bois por dia, terem s nu:n mês 1.500 bois to-
cando, pois, mais de úm hectáre para cada boi. 

c) Declaração de que será dado o direito de desapropriação «a juizo 
do Govêrno ". 

d) Redução de 50° I 0 na taxa de exportação para o gado em pé 
que for abatido no matadouro e depois de frigrorificado, se se destinar 
á exportação para fôra do Estado. 

e) Isenção de imposto de industria e profissão e qualquer outro 
imposto estadual e municipal e o d~ exportação sôbre carne e sub-
produtos beneficiados, conservados, preparados e m;mufaturados, com 
exceção dos constantes da clausula •d" e do xarque, a não ser quan-
do êste constitúa 50° I 0 do peso líquido do gado abatido para exporta-
ção, desde que êstes produtos sejam provenientes do gado abatido no ma-
tadouro da concessionária. 

f) Póde ser aceita como está. 
Quanto ás obrigações: 
1 - Póde ser aceita. 
2- Idem. 
3 -A abater no mínimo uma media anual correspondente a 30 ca-

beças de gado vacum e 30 suinos por dia, em oito meses de safra. 
4- Acrescentar c a seu juizo• . 
5-Desde que fique provado ser a área cedida insuficiente para o 

serviço do matadouro, o Govêrno se obriga a conceder-lhe a seu juizQ 
as terras devolutas que ela requerer, mediante abatimento de 50°lo sôbre 
os preços correntes na zona requerida. 

6- A concessionária será fiscalizada por um representante do Go-
vêrno Estadual, contribuindo ela com a quantia de 500$000 mensais, 
para a fiscalização dos contratos e das carnes e sub-produtos destinados 
ao consumo interno do Estado. 
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7 -Decorridos dez anos da inauguração do matadouro frigo rifico, 
feita a desapropriação, digo, inauguração, os concessionários terão pre-
ferencia em igualdade de condições para o arrendamento do mesmo. 

8- Durante o prazo de dez anos, o Govêrno não poderá dar favo-
res iguais ou semelhantes aos do presente contrato a outro concessio-
nario numa faixa de dez quilometros de cada lado do eixo da estrada de 
ferro Baía e Minas. 

9-Como está. 
lO-Idem. 
11-Ficam também gozando dos favores desta concessão as car-

nes ·de carneiros, cabritos, coelhos, aves domésticas e também os 
sub-produtos dêsses animais, couros verdes, salgados, curtidos de 
todos os animais abatidos no matadouro, assim como os conservas 
provenientes de vegetais cultivados pela concessionária ou particulares 
e manufaturados ou preparados pela concessionária. 

12-Na falta de apresentação das plantas, de inicio das obras e 
sua conclusão e funcionamento do matadouro, nos prazos marcados 
no presente contrato, a concessionária incorrerá na multa de 50$000 
por dia decorrido do prazo, ficando sem efeito o contrato e reverten-
do ao Estado os favores concedidos desde que não funcione durante 
um ano com o ; mínimo estabelecido na cláusula 3. 

Tendo tido vista das observações feitas pela Secção Técnica da 
Secretaria, voltou o sr. João Americo Machado com as seguintes de-
clarações: 
Quanto à cláusula cba : A área de 2.000 hectares lembrada pela Sec-

ção é pequena, pois o desenvolvimento da iniciativa será grande, 
sendo que a planta projetada o foi para 150 bois por dia. A área 
necessária deve ser, no mínimo, 6.000 hectares e a área calculada 
pela Secção Técnica é para mínimo de 30 bois. As terras pedidas 
são devolutas e deverão ficar siturtdas na estrada de rodagem que 
liga a estação de Presidente Bueno ao Pampam, onde o gado 
virá fazendo paradas e descançando, terras que são de preço 
baixo, sendo que, a 3 quilômetros de Presidente Bueno, o Estado 
vendeu, em levereiro de 1933, lotes de terras, em hasta pública, 
ao preço de 9$200 o hectare, a Clemente José de Carvalho e 
outros. 
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Quanto á cláusula •c•:- E' de justiça e conveniênciâ ser o xarque 
isento de todo e qualquer imposto, visto ser uma indústria precá-
ria, sempre em crise e só preparado quando não se encontra apli-
cação mais remuneradora para a carne. Invez do imposto pro-
posto, deveria o Govêrno dar uma bonificação para o xarque que 
fosse aqui preparado, afim de dar consumo a cêrca de 60.000 
vacas velhas, inaproveitáveis para a criação, que existem nas pas-
tagens dos municípios de Jequitinhonha, Fortaleza, Salinas e Aras-
suaí, as quais eram outróra consumidas nas xarqueadas da Baia, 
hoje abastecidas pela pecuária baiana. O xarque só é feito de 
carne de animais inaproveitáveis para a exportação. 
Não deve ser cobrado imposto algum sôbre êsse produto, cuja 

indústria está em crise e cujo preço atual, de 1$300 o quilo no Rio de 
Janeiro, não dá margem para lucros. 
Quanto à cláusula 3 das Obrigações:- Não é possível a obrigatorie-

dade da matança de 30 porcos por dia, porque na zona a criação 
dos suínos não está desenvolvida. 

Cláusula 4 -Aceita. 
Cláusula 5-Invez de insuficiente para o serviço do matadouro, diga-se 

insuficiente para o serviço de descanço do gado. 
Cláusula 6-Aceita. 
Cláusula 7-Diga-se feita a desapropriação, os . concessionários terão 

preferência, em igualdade de condições, para o arrendamento do 
matadouro frigorífico ou para qualquer outra forma de cessão ou 
alienação que o Estado queira fazer. 

Cláusula 8-Invez de 10, diga-se 15. QuantJ às outras cláusulas-11 
e 12,-de acôrdo. 
Volta a Secção Técnica a falar : 
Quanto à área, estou de acõrdo com a sugestão do sr. João Ma-

éhado, desde que êle julgue ser a matança de 150 bois. A área seria 
então dada de acôrdo com o pedido até 6.000 hectares e daí em dian-
te, com 50°/ o de abatimento. Quanto ao xarque, a isenção só pode 
ser dada, desde que as 30 cabeças do mínimo da cláusula 3 sejam 
destinadas a carne frigorificada. 

18-4-934.-(a.) José Soares de Gouvêa. 
Assim relatada, passo a peça ao conselheiro sr. Werna Magalhães, 

primeiro revisor. 
Belo-Horizonte, 8 de Maio de 1934.-Socrates Alvim, relator. 
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A discussão e votação de cada uma das cláusulas se-
paradamente 

O s~. Socrntes Ahrim: Ante de emitir meu parecer, pro-
ponho à Casa que, para maior clareza, a discu são se faça pa rcela-
damente, sendo examinadas, cada uma de per si, as diversa cláu u-
las constantes do processo. São mui as essa clàu ulas e seria difí cil , 
examinando-as em conjunto, reter na memória todos os seus porme-
nores, afim de se proceder depois à respectiva votaç-o. Eis porque )rD-

ponho seja cada uma del · s discutida e votada separadamente. Os srs. con-
elheiros estão de ac0rdo? (Sina;s gerais de assentimento). 

Parecer 

O Sr. Soera es A.lvim:- Passo agora a emitir meu parecer. 
Farei, primeiramente, considerações de ordem geral, abordando o pro-
blema em t:onjunto e passando depois a examinar, uma por uma, as 
diferentes cláusulas. 

Propõe-se o sr. João Americo Mach~do, industrial estabelecido em 
Presidente Bueno, Estrada de Ferro Baia e Minas, municíuio de Teófi-. . . 
lo-Otoni, montar' e explorar naquela localidade um matadouro frigorHi-
co dotado de modernas e apropriadas instalações e destinado ao pre-
paro de carnes frigorificadas para o comércio estadual, inter-estadual 
e internacional, fazendo-o mediante a obtenção de favores oficiais e 
condições que enumera na exposição que acompanha seu requerimen-
to, constante desta peça. 

O sr. Secretário da Agr!cultura encaminhou ao Conselho Consulti-
vo o processo em aprêço, acompanhado das informações prestadas 
pela Secção Técnica da Secretaria e pediu determine o Conselho as 
bases que deverão ser adotadas na elaboração 'do respectivo contrato. 

Tratando-se de questão relevante, pela influência decisiva que de-
verá caber ao matadouro frigorífico no desenvolvimento econômico 
daquela região e pelo vulto e complexidade dos favores pretendidos, 
julguei acertado convidar para o estudo em conjunto da matéria os 
companheiros que comigo constituem a turma designada para relatar 
esta peça. "t:ste parecer foi, pois, elaborado depois de conveniente-
mente estudada a matéria por todos os membros da referida turma. 

I 
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O matadouro frigorífico é um aparelho destinado a completar a orga~ 
nização econômica das regiões criadoras. Sem o seu concur o, não teria 
sido possível o .extraordinário surto da moderna indústria pecuária dos 
Estados-Unidos, Austrália, Argentina, de alguns Estados do Brasil, etc. 
Admite-se que todas as despesas de preparação da carne fri.go rífice 
podem ser pagas pelo lucro advindo da indústria residuária dos mata-
douros frigoríficos. Assim não acontece com a xarqueada e os mata-
douros, onde o custo de produção é majorado por aquela ~ despe as, 
visto a utilização dos resíduos ser rudimentar e aleatória nestes esta-
belecimentos. 

As vantagens que o matadouro frigorííico leva à região em que 
se instala, não ficam reduzidas aos ben~fícios diretos decorrentes das 
explorações derivadas dessa grande e fufurosa indú tria. Ele exerce 
benéfica influência econômica, fomentando o desenvolvimento da cria~ 
ção pelo mercado próximo e seguro que oferece ao criador, ensinando 
é! êste os métodos racionais de exploração da pecuária e os benefícios 
resultantes da especialização industrial. 

Não pode haver dúvida alguma sôbre a conveniência que existe 
na introdução dessa moderna indústria em n::>sso Estado, que ocupa o 
segundo lugar entre os maiores centros pastoris do Bra il. 

Temos em Minas, a proposito de matadouros frigorífico , uma ex~ 
periência profundamente amarga, que deve ser rememorada na hora em 
que nos propomos ao estudo da concessão de auxílios em favor do 
matadouro frigorífico que um inteligente e incru savel batalhador patrício 
pretende fundar no Nordeste Mineiro, nossa Terra da Promissão. 

Há mais de 20 anos, concedeu o Govêrno do Estado a patrícios 
bem intencionados privilégio para montagem de matadouros frigoríficos 
no território mineiro. Surgiram, pouco depois, tentadoras proposta de 
poderosas empresas especializadas, que desejavam instalar entre nós 
estabelecimentos dêsse gênero. Os concessionários, porém, fizeram 
valer o privilégio que possuíam, e os matadouros frigodicos foram 
localizar~se em S. Paulo, para onde se desviou, de de então, es a for-
midável indústria, que deixa a perder de vista a nossa economia pecuá-
ria, diante do que ocorre naquela adiantada unidade da Federação. 

Os prejuízos que Minas sofreu com o desastrado privilégio são 
quasi incalculáveis, de milhões de contos de réis, seguramente. 
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E' mister considerar também que a indústria do matadouro frigo -
rífico não se completa apenas com a só instalação do matadouro. 

Ela reclama meios especiais de transporte, aparelhagem portuária 
e entrepostos frigoríficos destinados à armazenagem e distribuição das 
carnes congeladas. Sem material rodante apropriado na Estrada de 
Ferro Baia e ·Minas, instalações portuárias convenientes em Caravelas, 
transporte marítimo especializado, entrepostos nos centros populosos de 
distribuição e consumo do Pais, bem pequena será a utilidade do mata-
douro frigorífico que se projeta instalar no município de Teofilo-Otoni. 

Com os obstáculos ultimamente criados por toda a parte ao co-
mércio internacional, volveram-se as atenções dos exportadores para o 
comércio interno das próprias nações produtoras. Trata-se de desen-
volver e melhorar o abastecimento das populações nacionais, campo 
econômico vastíssimo no caso de países como o nosso, de grande ca-
pacidade consumidora, pelo elevado número de seus habitantes. Abre-
se, dêsse modo, uma era nova para as relações comérciais no seio dos 
próprios Estados produtores e dos Estados co-irmãos. S. Paulo' e Rio 
Grande do Sul preparam-se febrilmente para o aproveitamento dessa 
oportunidade sedutora. 

A exportação paulista para outros Estados da Federação atingiu , 
no ano próximo findo, à elevada soma de quatrocentos e quarenta e 
um mH contos de réis. No Rio Grande do Sul, cuida-se da instalação 
de pequenos matadouros frigoríficos regionais, destinados ao comércio 
interno gaucho, ao mesmo tempo que o Govêrno do Estado revoga, 
pelo dec. n. 5.497, de 27 de dezembro de 1933 cad referendum>> do 
Conselho Consultivo, as leis ns. 206, de 25 de novembro de 1916, e 
223, de 23 de novembro de 1917, que concediam favores aos mata-
douros frigoríficos, e cria o imposto de exportação, sob a denominação 
de taxa de expediente, de 2 1/2 °/0 sôbre as carnes congeladas. 

O matadouro projetado pelo sr. João Americo Machado está com-
preendido no tipo dos pequenos estabelecimentos regionais dessa natu-
reza. Infelizmente, porém, pouco poderá fazer, por enquanto, como 
matadouro frigorífico propriamente dito, pelas razões já expostas. Tor-
na-se necessária, portanto, a inclusão de cláusulas acauteladoras dos 
interesses da indústria pastoril do Nordeste Mineiro, nêsse particular, 
no contrato de concessão de favores de que trata esta peça. 
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De momento, terá êsse matadouro 'de trabalhar apenas em carnes 
conservadas por prõcessos aperfeiçoados, como oorned beef, Bacon, 
etc., produtos que oferecem boa aceitação, dentro e fora do pais. 

Isso, porém, não constitui indústria frigorífica, nem atende inteira-
mente às necessidddes urgentes da pecuária daquela riquíssima região 
mineira, onde existem, no dizer do requerente, sessenta mil vacas ve-
lhas à espera de matadouros. Um estabelecimento dêsse gênero, com 
capacidade para abater de trinta a cento e cincoenta rezes por dia, 
durante uma safra anual de oito meses, poderá matar e beneficiar sete 
mil e duzentos a trinta e seis mil animais por ano, sendo que a segun-
da cifra representa um máximo talvez imaginário. Vê-se que o mata-
douro projetado não dará vasão, nem mesmo às vacas de corte repre-
sadas nos municípios citados pelo requerente em sua interessante ex-
posiçao. A população bovina existente nos municípios cujas boiadas 
se escoam, normalmente, através a zona servida pela Baía e Minas, 
era a seguinte em 1931: 

Teófilo-Otoni .... o o . o o o ••• • o o • o • o • o. o o o 

Arassuaí. o •••••• o o o. o o o ••• • • o ••••• • •••• 

Jequitinhonha ....... ..... .. o ••••• o o •• •• 

Salinas ...... .... .. o ••• •• • • • o • • o o •• o o. o o 

Fortaleza ........... . .. .. . . . ......... . . 

Total . .. . . . o ••••• o •• o o ... o o o. o ••• o. 

53.611 rezes 
200.875 " 
171.814 » 

171.891 
154.541 ,. 

752.714 

Admitindo o rendimento util anual de dez a quatorze por cento. 
digamos doze por cento em média, sôbre o rebanho total, teremos no-
venta mil rezes disponíveis anualmente, metade das quais poderá ser 
exportada. Trata-se de 5 municípios, apenas, da região norte-mineira. 
Em 1933 exportamos para o Estado da Baía quarenta e cinco mil qui-
nhentos e setenta e oito bovinos vivos. Vê-se que não é exagerada 
a estimativa do sr. João Americo Machado, de quarenta e seis mil bo-
vinos exportáveis, anualmente, daquela zona. 

Se o matadouro projetado não oferece mercado suficiente à pro-
dução da zona, é lógico que não se lhe poderá conceder o direito de 
exclusividade, que pretende. 

E' merecedor, entretanto, dos demais favores que pleiteia e que 
não impliquem em privilégio de zona, favores que procuraremos redu-
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zir, nêste ligeiro estudo, a proporções razoaveis, que não prejudiquem 
o interesse público, nem amorteçam tão promissora iniciativa. 

De acordo com as idéias que, há tempos, sustentei no Conselho 
Consultivo. com o relator do processo de concessão de favores a uma 
grand2 usina e prod Jtos químicos e metalúrgicos, entendo que os be-
neficios pretend:dos pelo sr. João Americo Machado devem ser conce-
didos, em conformidade com o presente parecer e dentro do seguinte 
critério : 

Concessão em sua totalidade, durante os cinco primeiros anos, dos 
favores adiante enumerados. Do sexto ano em diante, sofrerá a con-
cessão uma reduç5.o anual de cinco por cento sôbre a totalidade dos 
favores concedidos, de modo a desaparecerem completamente os bene-
fícios da concessão no 25. 0 ano. O Estado poderá obrigar-se a não 
conceder a outrem, durante os primeiros cinco anos desta concessão• 
idênticos favores para estabelecimentos do mesmo gênero na zona tri-
butária da E. F. Baia e Minas, numa fai xa de dez quilômetros de cada 
lado do eixo da linha dessa estrada, em território do município de 
Teofilo-Otoni. 

Ficam naturalmente excluidos da mencionada redução anual de 
cinco por cent<;> os benefícios relativos à concessão de terras devolutas. 

Com estas considerações esclarecedoras, examinemos em seus por-
menores a pretensão de que trata a peça em debate, dividindo em 
clausulas ou ítens, para maior clareza, as matérias constantes das 
nossas sugestões. 

I 

Ao item «a» do requerimento :-«Concessão de terrenos devolutas 
para construção do matadouro frigorífico ». 

Essa concess·-o, devo esclarecer, é perfeitamente legal, pois o dec. 
8.873, de 13 d~ novembro de 1928, autoriza a concessão de terrenos 
devolutas pam a con tmção de matadouros. 

Acho razo. vel essa pretensão, desde que o Estado possua, dispo-
nível, em ~u:;a:- conveniente, nas proximidades da Estação de Presiden-
te Bueno, cs r.~cessários terrenos devolutas, e ficando a concessão a 
juizo do Gcvê · ~:o . 

Os srs. Consclhziros concordam com a medida? (Sinais gerais 
de assenti?nento ). 
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Está, portanto, aprovada a clausula I. 

li 

Item "b » :-"Concessão gratuita de dez mil hec~ares à e terras ct"-
volutas para pastagem de descanso, invernadas e ca npos de cri ~ ·-io 

de gado nos termos do ar t. 22 da lei n. 27, de 5 de julho de 180 ~ . 
Essa lei n. 27 é mais aplicada aos casos de colonizaç- e 2::toriza 

a concessão de terrenos até 1.250 hectar2s. O r-:.<!gulamento de Terras, 
porém, estabelece que poderão s r cedidos ao mesm3 adquirente até 
4.000 hectares. No caso de que se tra ta, n parte pediu 10.0GO hectares 
e a secção técnica da Secrebria da Agricultura ente~de que só devem 
ser concedidos, gratuitamente ô.OQO hecfares. 

A disposição da lei citada determina que os terrenos concedidos 
não devem exceder, como disse, de 1.250 hectare (12 1/2 quilô!'Tletros 
quadrados), ou cerca de 260 alqueires geor.1étricos, C.e 48.400 metros 
quadrados, cada um. 

O dec. n. 8.873, de 13 de novembro de 1928, que autoriza a con-
cessão de favores aos cinco primeiros matado!..lros frigoríficos que se 
instalarem no Estado, estabelece a concessão gratuita ae terras devo-
lutas para construção dos matadouros e apenas a preferencia ao con-
cessionários na aquUção de terrer:os devoluta.:. destinados á formação 
de pastagens, observadas as di~ posiçõ!!s d<t lei n. 27 de 1893, estabe-
lecendo, bem assim, a concess3o do dir ito de desapropriação por uti-
lidade publica P.ara os terren8s ncc8s<=ários aos estabcledillentos e S!..las 
dependencias, inclusive campos nas proximidades dos mesmos, para 
descanço do gado que se destine á matança. As concessões referen-
tes ao direito de desapropriação por utilidade pública visam, nat ral-
mente, a hipótese de não existirem terrenos devolutas conveaientes no 
lugar escolhido para instalação do matadouro e seus anexos, ou ainda o 
caso de preferir o concessionário comprar a particulares os terrenos ne-
cessários. 

Vê-se, do exposto, que a lei somente estabelece a «Concessão» gra-
tuita de terrenos devolutas para construção dos matadouros, dando aos 
concessionários apenas «preferência" na aquisição de terrenos devolu-
tas para á formação de pastagens, observadas as disposições da lei n · 
27 citada. 
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Contudo, acho que o Estado poderá ceder gratuitamente ao con-
cessionario até 4.000 hectares de terras devolutas. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA :-Isso, na hipotese de existirem ali ter-
renos devolutos. 

O SR. SOCRATES ALVlM:-Ha grande quantidade de terras devo-
lutas naquela região do Estado. O próprio requerente declara que no 
ano passado o Estado vendeu naquela mesma zona terras devolutas a 
9$200 o hectare. E', portanto, baratíssimo o preço das terras naquela re-
g.ao. Os terrenos de que se trata não se acham situados junto á estrada 
de ferro e, sim, ao longo da estrada que liga Fortaleza a Presidente Bu-
eno, e se considerarmos o valor venal dos mesmos, verificaremos que 
essa parte da concessão não chega a 40:000$000, porque 4.000 hectares, 
a 9$200 cada um, seriam 36:800$00. 

Embora pareça ser uma doação exagerada, não o é, efetivamente 
pois o terreno, na verdade, vale pouco. O concessionário é que irá de-
pois valorizá-lo com o seu esforço. 

Meu parecer, portanto, é por que o Estado ceda gratuitamente ao 
peticionário até 4.000 hectares de terras devolutas, destinadas a pasta-
gem para descanso do stock de gado a ser abatido no matadouro 
frigorífico. Mas que se inclua no contrato de concessão a cláusula de 
reversão dos terrenos com suas bemfeitorias e melhoramentos, ao Es-
tado, caso sejam êles, no todo, ou em parte, aplicados a fins diferen-
tes daquele a que são destinados, ou ainda na hipótese de ficar o ma· 
tadouro paralisado durante uma safra de 8 meses de matança. 

Se os srs. conselheiros concordam (sinai.s gerais de assentimen-
to), declaro aprovada a cláusula 11 

111 
Os terrenos de que trata a cláusula anterior, compreenderão uma 

ou mais glebas, e serão situados em lugar indicado pelo govêrno e 
cedidos a juizo deste. Poderão tais terrenos ser localizados na zona da 
estrada que liga Presidente Bueno a Jequitinhonha. passando por Pam-
pam e Juaima. Sua medição e divisão serão feitas pelo Serviço Geodé-
sico do Estado, correndo todas as despesas por conta do concessionário. 

Esta cláusula é proposta por mim, com o objetivo de acautelar os 
interêsses gerais. 

Os srs. conselheiros estão de acOrdo com a mesma? (Sinais ge-
rais de assentimento). Está aprovada. 

• :\ 
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IV 
Item c: 

"Direito de desapropriação por utilidade pública do terre-
no necessário ao matadouro frigorífico e suas dependências, 
inclusive campos nas proximidades do mesmo, para descanso 
do gado destinado ao matadouro". 

Acho razoavel a pretenção contida nesse item, mas proponho que 
a êle se acrescente: - "A juízo do govêrno, na forma da legislação 
em vigor, sendo a desapropriação levada a efeito pelo interessado á sua 
custa, e devendo o mesmo interessado submeter préviamente á aprovação 
do govêrno planta e memorial descritivo dos terrenos a_serem desapro-
priados. 

Se nenhum dos srs. conselheiros tem objeções a formular contra a 
medida (pausa), eu a declaro aprovada. (Signm's gerais de assen-
timento). 

v 
Item d: 

"Redução de 50 ° f o na taxa de exportação para o gado 
em pé que fôr abatido no matadouro e destinado á exporta· 
ção para fora do Estado". 

O item reproduz os termos de um dispositivo da lei 8.873, que foi 
mal redigida nesta parte. Essa lei teve sua origem em uma conclu-
são do Congres~o de Criadores Mineiros, reunido nesta Capital em 
maio dequele ano. A comissão incumbida de emitir parecer sôbre a 
tése V, da série Indústria e Comércio, sugeriu que, entre outros favo-
res, se concedesse aos matadouros frigorificos o seguinte: .... b) "O 
favor contido na seguinte obrigação: - Os impostos de exportação 
sObre produtos preparados e exportados pelos matadouros frigoríficos 
serão calculados na seguinte base: 210 quilos de carne congelada, res-
friada ou fresca, 35 quilos de couro verde e 25 quilos de sêbo ou graxa 
de matadouro, pagarão a mesma taxa de exportação que um bovino 
vivo de córte, isto é, na hipótese da pauta vigente para bovinos dessa 
classe, pagarão 12$000 de imposto de exportação. Esta disposição de-
verá ser garantida . por 20 anos"· 

O govêrno achou conviente aumentar o favor sugerido e estabe-
leceu, na letra d, do citado decreto, que êsse favor fosse elevado ao 
dObro, pagando os matadouros frigoríficos, pela exportação dos produ-
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tos resultantes da matança de um boi, apenas metade do imposto de 
exportação que incidiria sôbre êsse animal, se exportado vivo . Aliás, a 
conclus-o vitoriosa do Congresso de criadores foi a seguinte: c E' de 
conveniência a institui -o de frigoríficos no Estado, median te concessões 
oficiais rasoáveis e resguardados os princípios a livre concorrência ». 

Ac 10 rasoável a isenção de imposto de exportação para carne 
conservada por processos modernos e aperfeiçoados, e a concessão de 
50° I o de abatimento nos mesmos impostos, para produtos derivados 
e produtos residuários de tinados _. alimentação de animais e aduba-
ção de terras agrícolas, e.xcluido o xarque que constitue indústria per-
feitamente distinta. 

Como disse, o decreto 8.873, foi sugerido por uma discussão 
havida no seio do Congresso dos Criadores Mineiros. Mas foi apenas 
sugerido, porque a Govêrno deu ao itado decreto a forma e a orien-
ta<;ão que entendeu conveniente. 

Apenas, como reminicência histórica, cito o fato, porquanto fiz palie 
da com:ssão que, naquele Congresso, foi designada para e tudar o as un-
to. Essa cm11Lsão propus a concessão de alguns favor-es que o Oovêrno 
resolve-u depois ampliar. Apesar disso porém, não te. 1os ainda matadou-
ros frigoríficos no Estado, o que é uma grave falta. De fato, os mata-
douro:- frio-o íifcos determina a e1eção do g~do e completam a ação das 
xarque<liê..", vc:..lc:·:zadoras cos rebanhos. 

T estas sómente é abatido gado barato, poi o gado melhor de~ti

na-se ao frigorííic , que pod pagar ma·s, uma vez que faz a expor-
tação. A não e~tabelccermos os frigorífi o , não teremos a seleção do 
gado em Minas-flerais, pois não haverá interêsse em criar animais 
finos, desde que serão vendidos a baixo preço aos xarqueadores. 

Penso, portanto, que se deverá conceder a redução pedida. Os 
srs . conselheiros estão de acôrdo? (Signais ge·ra is áe assentimento.) 
Declaro pois, aprovada a claúsula V. 

VI 

Item e: 
«Isenção de imposto de indústria t- profissão e quaisquer 

outros impostos estadunis e municipais e o de exportação sõ-
bre a ca~ne e subprodutos beneficiados, preparado e manufa-
turados, do gado que for abatido no matadouro ». 
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Entendo que se deve conceder a insedção do imposto estadual 
de indústrias e profissões relativo ao matadouro frigorífico, bem como 
isenção do imposto de exportação para fora do Estado sôbre carnes 
e sub-produtos frigorificados, de acôrdo com o critério já referido, 
que é o seguinte: 

Concessão dos favores totais determinados nos itens dêste pare-
cer, durante os primeiros cinco anos da concessão, a redução anual 
de 5° I o sôbre êsses favores, a partir do sexto ano, de modo a de-
saparecerrem êles, em sua totalidade, no 25°. ano da c_oncessão, que 
abrangerá o prazo máximo de 25 anos. 

Como sabe o Conselho, são concedidos por lei favores espe-
ciais às indústrias novas que se fundarem no Estado. 

Ora, o matadouro frigorífico, que é uma indústria nova em Minas , 
gozará dos favores totais determinados nos itens dêste parecer du-
rante os cinco primeiros anos da concessão. A partir do sexto ano, 
começará a redução anual de 5° I 0 sôbre êsses favores, de modo a 
desaparecerem êles em sua totalidade, no 25°. ano da concessão, que 
abrangerá o prazo máximo de 25 anos. 

E' um processo que acho muito bom, êsse de diminuição gra-
dual dos favores concedidos, pois a indústria vai, progressivamente, 
se acostumando a precindir dêles. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-A isenção não é para todos os impos-
tos e sim apenas para o de indústrias e profissões e o de exportação. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Imposto de indústrias e profissões, co-
brado pelo Estado. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Depois de iniciada a obra? 
O SR. SOCRA TES AL VIM-Depois de inaugurado o matadouro. 
O SR. WERNA MAGALHÃES - Existe lei concedendo isenção 

completa de direitos de exportação ? 
O SR. SOCRATES ALVIM-Não há muito, fizemos uma concessão 

dessa natureza ao dr. Americo Giannetti. 
O SR. WERNA MAGALHÃES-No caso atual, porém, a medida 

irá de encontro à resolução do Congresso dos Criadores, porque, se a 
· isenção fôr completa, não será assegurado o princípio da concurrência. 

O SR . SOCRATES ALVIM-A resolução do Congresso dos Cria-
dores não foi adotada pelo Govêrno tal como passou naquele mesmo 

4 
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Congresso. O Govêrno, ao decretar a lei, modificou aquela resolução, 
já aumentando os favores, já alterando os princípios estabelecidos. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-A lei estabelece apenas a redu-
ção de 50 °/ 0 nos impostos e não a isenção completa dos mesmos. Nes-
te ponto, discordo de vossa exc. Entendo que se deveria conceder 
apenas redução de metade dos impostos e não a sua isenção comple-
ta, conforme deseja o requerente. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Nós não vamos conceder ao reque-
rente tanto quanto êle deseja . A concessão total será apenas nos cin-
co primeiros anos. Depois haverá a redução gradual dos favores até a 
extinção completa dos mesmos. 

O SR. WERNA MAGALHÃES -Seria preferível que e~se item se 
fundisse com o anterior, concedendo-se 50 ° j o de abatimento nos im-
postos. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Acho que não, pelo seguinte: num 
caso, trata-se de exportação e no outro de comércio interestadual. Sa-
bemos que, em geral, as rezes são aproveitadas, para carnes frigorifi-
cadas, apenas em seus quartos trazeiros mais desenvolvidos, onde ·se 
acha a carne melhor, e que por isso mesmo são destinados à exporta-
ção·. Os quartos dianteiros são aplicados na preparação de outros pro-
dutos. No caso vertente, o concessionário terá de aplicá-los em corned-
beef, por exemplo, que é uma carne salgada, enlatada, muito aprecia-
da pelos inglezes e que, mesmo em nosso país, tem hoje gran de con-
sumo. O corn,ed-beef é preparado e enlatado, como disse, de modo 
que se fôrmos tomar em consideração o imposto relativo ao peso, tor-
naremos bastante complexos os serviços de fiscalização, porque terá de 
ser levada em conta a taxa, e esta oscila conforme o material de acon-
dicionamento. 

Se, atendendo a um princípio muito natural de nacionalismo, e com 
o objetivo de não darmos maiores vantagens ao estrangeiro que a 
nossos próprios irmãos, estabelecermos uma taxa fiscal para o consu-
mo do co1·ned-bee f dentro do país e outra para a sua exportação, ire-
mos dificultar o serviço de fiscalização. 

Ao passo que, se estabelecermos as mesmas normas, quer para a 
exportação para o estrangeiro, quer para a exportação para outros Es-
tados, estaremos de acôrdo com os principias da solidariedade e da 
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fraternização que deve reinar entre os brasileirôs, dentro das condições 
da mais razoavel fiscalização, intensificando· uma indústria muito futu-
rosa para nós. O corned-beef, assim como os lombos preparados e 
outras conservas, encontram hoje amplo consumo nos grandes hoteis 
e restaurantes. 

Acho, pois, que a minha proposta deve ser preferida, porque, além 
de mais liberal, facilita a cobrança dos impostos. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-A isenção "'completa, concedida a 
uma única firma, virá prejudicar toda uma classe, que é a dos inver-
nistas, e que terá de pagar em sua totalidade, os impostos que recaem 
sôbre o gado em pé. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Acho que não ~rejudica, porque, no 
caso, não estão em jogo os invernistas. O invernista é o abastecedor 
do matadouro, de modo que não será prejudicado, porém benefi-
ciado. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Si houver aumento de preço, o bene-
ficiado será o criador. 

O SR. SOCRA TES AL VIM:-0 criador e o invernista. 
O SR. WERNA MAGALHÃES;-0 invernista, não, porque se êle 

quiser vender o gado diretamente, terá de pagar o imposto integral, 
ao passo que o frigo rífico goza de isenção completa dêsse mesmo 
imposto. De modo que :1s vantagens são grandes: além das terras e 
outros favores que lhe serão concedidos, o frigorífico ainda vai gozar 
de mais êste, que eu considero demasiádo. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Sem isso, não será possível a instala-
ção do frigorífico. Aliás, essa isenção já é estabelecida pelo decreto 

. 8.873. E' preciso não esquecer que se trata de uma industria nova, e 
ás industrias novas que se fundarem no Estado são concedidos, por 
lei, favores especiais pelo prazo de cinco anos. Nós apenas amplia-
mos êsse prazo, como já o fizemos em relação a outros casos aqui 
ventilados, com uma diminuição gradual dos favores concedidos. O 
invernista não é o exportador de gado. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Quem é então, o exportador de 
gado? 

O SR. SOCRATES ALVIM:-E' aquele que exporta gado para os 
matadouros de fóra do Estado. 

O exportador costuma ser designado pêlo nome de marchante. 
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O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Invernista é aquele que inverna o 
gado para engordar e o exporta depois. Acumula as duas coisas. 

O SR . SOCRATES ALVIM:-Então temos de desdobrar as fun~ 
ções, porque é preciso considerar os interêsses do invernista e os do 
criador. O exportador de gado chama~se marchante ou o que quise-• 
rem, mas não é, propriamente, invernista. Conheço invernistas que são 
ao mesmo tempo, exportadores, mas, em regra, exportam maior quan~ 
tidade de gado engordado por outros invernistas do que engordado em 
suas próprias invernadas. 

Devo informar ao Conselho que existe uma taxa especial para o 
imposto de expmtação de gado destinado ao Estado da Baía. Efecti~ 

vamente, cada rez exportada para outros pontos do país, paga 7$800, 
ao passo que exportada para a Baía paga 5$600. Sendo assim, o favor 
a que se refere o ilustrado sr. primeiro revisor e que seria concedido 
ao. matadouro frigorífico, se reduziria a 5$600 por cabeça de gado. Ora 
5$600 não tem importância no caso do boi, que custa duzentos e tan~ 
tos mil réis. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Parece que a exportação de gado 
para a Baía é mais difícil. 

O SR. ?OCRATES ALVIM:-0 gado que vai para as invernadas 
baianas de Mundo Novo tem de viajar talvez 150 leguas. Para Mon-
tes Claros, são 80 leguas e para a zona presidente Bueno, calculo em 
65 leguas. O gado só vai para a Baía quando não encontra bom pre-
ça na zona da Central do Brasil, que é atualmente o seu único merca~ 
do, a não ser o baiano. Quando os negociantes de gado da zona da 
Central baixam demasiadamente o preço do gado, o criador da zona de 
Fortaleza, Salinas e Jequitinhonha vê-se obrigado a fazer a exporta~ 

ção para a Baía, pe~correndo, invez de 80 leguas, 150. Em 1931, a 
exportação para a Baía, que anteriormente era de cêrca de 50.000 re-
zes, baixou a 22.000. 

Quer dizer que nesse ano os negociantes de gado da zona da 
Central quiseram comprimir excessivamente o preço do gado, de sorte que 
os criadores viram-se obrigados a f~zer a exportação para o Estado 
da Baía, num percurso de 150 léguas, tendo o gado de atravessar zo~ 
nas sem bebedouros, emagrecendo consideràvelmente. Ao chegar em 
Mundo-Novo, têm os criadores mineiros de alugar pastos para a reen~ 
gorda das rezes, afim de poderem as mesmas obter, naquele Esta-
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do, preços mais vantajosos. Ora, dando novo mercado aós criadores do 
Nordeste, estaremos, de certo modo, protegendo-os contra os preços 
impostos pelos negociantes de gado da zona da Central. Nem se diga 
que isso irá prejudicar esta região, pois a zona de Curvelo e adjacên-
cias, é abastecida por uma região de área formidável, que representa 
talvez a quarta parte do território mineiro. Posso citar os municípios 
de João-Pinheiro, Paracatú, São-Romão, Manga, Bocaiuva, Montes-Claros, 
São-Francisco, J~nuária, Coração de Jesus, Brasília, Pirapora, Diamanti~ 
na, Espinosa, Serro, Conceição, Paraopeba, etc . Toda essa região ex-
porta para Curvelo. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-Para Pirapora. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Toda aquela zona, inclusive o próprio 

município de Pirapora, é centralizada por Curvelo, do ponto de vista do 
comércio de gado. 

Alí tendo estado, e na estação do de Independência tendo assistido 
ao embarque de grandes boiadas durante madrugadas inteiras. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-Não me refiro somente aos- inver~ 

nistas de Curvelo, mas aos de outros municípios do Norte. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Ora, nós não poderíamos prejudicar os 

criadores de Jequitinhonha, Arassuai, Fortaleza, etc., para beneficiar os 
negociantes de outras zonas, que têm outros mercados. Se disséssemos 
que iríamos arrancar~lhes êsses mercados, ainda bem. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-E' preciso ponderar, porém, que 
êsses negociantes fizeram parte do Congresso dos Criadores, são autorida~ 
des na matéria e conhecem bem o assunto. A sua opinião, portanto, deve 
ser acatada, e êles deixaram bem claro que se devia acautelar os in-
teresses da livre concorrência. 

O SR. SOCRATES ASVIM-Exatamente porque eramêles os interes-
sados. Além disso, o Congresso de Criadores deliberou em 1928, há 
seis anos passados, emquanto nós estamos deliberando agora, em 
1934. Quem poderia avaliar naquela época que a pequenina localida~ 
de de Presidente Bueno haveria de ser um dia sede de um matadouro 
frigorífico ? 

O SR. WERNA MAGALHÃES-Mas deviam estar representados no 
Congresso os criadores de todas essas zonas. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Como ia dizendo, a diferença a favor 
do matadouro frigorífico seria apenas de 5$600 . 
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O SR. WERNA MAGALHÃES-Isso, tratando~se de exportação 
para a Baía. Para outras zonas, o imposto é maior. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-7$800. 
O SR. SOCRATES ALVIM-7$800 por cabeça de gado não altera 

negócio dessa natureza. 
O SR. WERNA MAGALHÃES-Isso é que não sabemos. Depende 

da c:uantidade de gado exportado. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Aliás, o decreto 8.873, autoriza a redu~ 

ção de 50 ° I o nesse imposto. De modo que os 5$600 ficariam reduzidos 
a 2$800. Mediante o pagamento de 2$800, teria o frigorífico direito a 
exportar todos os produtos derivados da matança de um boi,- carnes, 
miudos, sebo, couro, etc. Só o imposto de exportação sôbre o couro 
e o sebo é maior que a isenção por nós agora autorizada. 

Se a zona centralizada pelo município de Curvelo-quando falo 
assim, refiro~me à zona de invernadas da Central do Brasil-não ti~ 
vesse outros centros de abastecimento, está direito. 

Poderíamos admitir que se forçasssem os criadores do Nordeste a 
vender suas boiadas para essa região, das mais importantes do Estado. 
Tal não acontece, porém. 

O SR. WERNA MAGALHÃES : - Eles não vão vender bois bara~ 
tos, pois têm outros mercados, como v. exc. mesmo acaba de dizer 
têm o recurso da Baía. Existe a concorrência. 

O SR. SOCRA TES AL VIM: -Esse recurso da Baía só é emprega~ 
do quando a zona da Central força a baixa do gado. Só existem atual~ 
mente dois mercados para êles: o mercado da Central e o merca~ 
do baiano que é, como disse, um recurso extremo para livrà~los da 
ruína. . 

O SR. WERNA MAGALHÃES- Afastada a concorrência, a emprê~ 
sa frigorífica pode impor o preço e fazer a baixa. 

O SR. SOCRA TES AL VIM:- Não se verificará isso, pois vamos 
criar um novo consumidor, vamos aumentar a procura, o que quer dizer 
provocar a alta, de acôrdo com as leis econômicas. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Esse novo consumidor é o frigo~ 
. rifico que vai ficar com isenção completa de impostos, quando os ou~ 

tros têm de pagá~ los integralmente. Não poderá, portanto, haver livre 
concorrência, uma vez que o frigorífico estará em situação privilegiada. 
Penso que deveríamos estabelecer a concessão de 50° I o de abatimento 
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nos impostos, de acôrdo com a lei e com a' conclusão votada pelo Con-
gresso dos Criadores. E' a minha opm1ao. 

O SR. SOCRATES · ALVIM:- Ninguém irá inverter milhares de 
contos de réis em um matadouro frigorífico para ficar na mesma situa~ 
ção do indivíduo que aproveita o gado em uma indústria rudimentar e 
que paga pelo mesmo um preço mínimo, ou na situação ainda peior 
de pagar de imposto de exportação pelos produtos derivados de um 
boi de corte duas vezes mais que o mesmo imposto recaindo sôbre a 
exportação de uma rez em pé. O matadouro frigorífico irá beneficiar o 
criador e o invernista, promovendo a seleção e refinamento dos reba~ 
nhos, graças aos melhores preços que pagará pelos animais de tipo 
frigorífico. Prejudicados serão os matadouros de fora do Estado, que se 
abastecem de matéria prima em nossas invernadas. Dêles ou de seus 
representantes devemos contar com oposição, na certa. 

Além disso, a livre concorrência somente se deve entender dentro 
da mesma indústria. Não pode haver livre concorrência entre um fabri~ 
cante de tecidos grosseiros e outro fabricante de artigos finos, que in~ 
teressam a outra ordem de consumidores. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:- Eu me sirvo dos mesmos argu~ 
mentos que determinaram a conclusão do Congresso de Criadores. E' 
uma questão de interpretação. 

O SR. SOCRATES ALVIM: -Por causa de opiniões como essa do 
Congresso de Criadores, é que Minas se encontra até hoje sem mata~ 
douros frigoríficos, fator essencial do aperfeiçoamento da criação, seja 
bovina, suína, ovina, etc. e fonte de ~randes vantagens para a econo~ 

mia interna dos Estados que possuem tais melhoramentos. 
O SR. WERNA MAGALHÃES: -As concessões, porém, nunca de~ 

vem ser exageradas. A isenção de 50° I 0 nos impostos já é urna conces-
são muito razoavel. Eles até usam esta expressão: «Concessões ra~ 

zoáveis ». 
O SR. SOCRA TES AL VIM: - Duvido até que o proponente aceite 

sem modificações a concessão nos termos e limites em que . está posta 
em meu parecer . 

V. exc. acha exageradas as concessões constantes do meu parecer, 
entretanto, na reünião prévia que tivemos, v. exc., o 1sr. Conselheiro 
Abilio Machado e eu, concedia v. exc. maiores favores ao matadouro 
frigorífico do que os constantes dêste parecer. Concordava em que o go~ 
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vêrno cedesse gratuitamente ao matadouro 6.000, em vez de 4.000 hecta-
res de terras devolutas. 

Estava de acôrdo em que se desse privilégio de zona por 10 anos 
e que a isenção de impostos de exportação abrangesse também o xar-
que, em quantidade correspondente à metade do gado abatido no mata-
douro frigorífico. Este último favor, se fosse concedido, seria a morte 
das xarqueadas, com o afastamento-então sim-da livre concorrência 
nos negócios feitos sôbre gado gordo dentro do território estadual. 

Vê o ilustre e prezado companheiro, que o meu parecer acautela 
melhor os interêsses da indústria pastoril do que a emenda de s. exc . 

O SR. WERNA MAGALHÃES -- E' que os interessados tiveram 
ocasião de me esclarecer melhor a respeito. Em nossa reünião, não tra-
tamos dos princípios que determinaram a conclusão vitoriosa do Con, 
gresso dos Criadores, conclusão que eu não conhecia. De acOrdo com 
ela, sómente devem ser feitas concessões razoáveis e resguardados os 
princípios da livre concorrência. 

O conselheiro Abilio Machado, 2.0 revisor, que estudou conosco o 
assunto, poderá dar testemunho do que estou afirmando. 

O SR. SOGRA TES AL VIM: - O Conselho Consultivo não pode 
se~ contrário à concessão de auxílios razoáveis a um matadouro frigorí-
fico, sob o fundamento de que essa concessão vai prejudicar aos nego' 
ciantes de gado de outra região invernista, diferente daquela em que se 
pretende instalar o referido matadouro. O que precisamos é atrair a in-
dústria dos matadouros frigoríficos para dentro do Estado, passando de 
exportadores de gado vivo a exportadores de carnes e outros produtos 
derivados da matança de boi de corte. 

O SR. WERNA MAGALHÃES - Eu me refiro àqueles que têm 
também grandes capitais invertidos nas invernadas de Montes-Claros e 
outros municípios. 

O SR. SOGRA TES AL VIM : - Se o matadouro em aprêço se des-
tinasse a Curvelo, por exemplo, eu seria do mesmo modo, favoravel à 
sua instalação, concordando plenamente em que se lhe concedessem es-
ses auxílios, que julgo justos e necessários, como encorajamento a obras 
dêsse vulto e dessa natureza. 

Ouvi dizer que existe um candidato à instalação de outro matadou-
ro frigorífico como êsse, em Curvelo: Serei favoravel à medida, que irá 
beneficiar essa magnífica zona pastoril, tão digna de encorajamento como 
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as que mais o sejam. Entendo que se deve atender aos legítimos re-
clamos de todas as regíões do Estado, dando ensejo a que cada uma 
possa tirar de seu trabalho o maior proveito possível. 

O SR. WERNA MAGALHÃES: - Não existe o decreto 8 . 873, sô-
bre os cinco primeiros matadouros frigoríficos criados em diversas re-
giões do Estado? Esse decreto não estabelece as concessões que o go-
vêrno deve fazer para instalação de tais matadouros? Eu estou de acôr-
do com as disposições dêsse decreto. 

O SR. SOGRA TES AL VIM : - Em alguns pontos, concedemos mais, 
em outros concedemos menos do que autoriza o decreto a que v. exc. 
se refere. Pelo decreto 8.873, o frigorico pagaria 2$800 de imposto de 
exportação para expedir para fora do Estado 225 quilos de carne, 35 
quilos de couro, 25 quilos de sebo ou graxa de matadouro, etc. Esta-
mos concedendo isenção de imposto à carne, mas não aos produtos, os 
quais pagarão maior tributo fiscal que o isentado em favor da carne. 
Acho que o Conselho deve aprovar o meu parecer. O contrário seria 
prejudicar uma zona em benefício de outra e preju~icar, afinal, a econo-
mia do Estado. Brevemente, ao que suponho, teremos de discutir o 
caso do matadouro frigorífico de Curvelo. Aí, toda a vastíssima região 
servida pela Central do Brasil será beneficiadc: e não mais a do nor, 
deste. 

O SR. WERNA MAGALHÃES: - As concessões ao matadouro de 
Curvelo naturalmente serão idênticas as que se fizer aos demais esta-
belecimentos da mesma natureza. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: - A partir do sexto ano não have-
rá uma redução dos favores concedidos? 

O SR. SOGRA TES .A,LVIM:- Haverá e eu considero essa redução 
de grande importância, porque o industrial vai se acostumando, paula-
tinamente, a dispensar o favor. Aliás, êsse é o regime adotado em ou-
tros Estados para concessões dessa natureza. 

Verifica-se, com a indústria nova, o mesmo que acontece com a 
criança quando ensaia seus primeiros passos: a princípio, anda ampa-
rada por outrem, depois apoia-se às paredes e por fim anda sozinha, 
dispensando qualquer amparo. Assim, a indústria, depois de constitui-
da e consolidada, não precisa de favores diretos do Estado. Basta que 
lhe seja assegurada a defesa contra concorrência·s estranhas, para que 
se mantenha e prospere. 
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Penso, pois, que o Conselho, adotando meu parecer nesta parte, 
praticará um ato de justiça, inteiramente de acôrdo com os interêsses 
econômicos em Estado, 

(Muito bem I Muito bem!) 
Está em discussão o parecer. 
O SR. WERNA MAGALHÃES: - Divirjo do parecer de v. exc ... 

pois entendo que o item "e" de que trata a cláusula VI deve ser fun-
dido com o item anterior, estabelecendo-se, uniformemente, a redução 
de 50 °/ o para todos os impostos a que ambos se referem. Considero 
como disse, exageradas as concessões propugnadas na cláusula VI. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Continua a discussão. Não havendo 
mais quem queira usar da palavra (pa'ltsa ), vamos passar á votação. 

O srs. que aprovam o parecer que acabo de emitir sôbre a cláu-
sula VI, queiram se conservar como estão (pausa). 

Foi aprovado o parecer, contra o voto do sr. conselheiro Werna 
Magalhães, cuja emenda constará do debate, como elemento eluci-
dativo. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:- Temos as notas taquigráficas. 
O SR. SOCRATES AL VlM: - Perfeitamente. Aliás, a nossa deli-

beração sôbre o assunto não é definitiva. O contrato que se fizer com 
o concessionário deverá ser submetido à aprovação do Conselho, que 
só então se pronunciará definitivamente sôbre a matéria. 

VII 
Item f: 

"Isenção do imposto de exportação para as carnes expor-
tadas para o estrangeiro, das quais será restituída a taxa pa-
ga na base de um boi para 225 quilos". 

Chamo a atenção para os pedidos da parte que já foram reduzidos 
pela Secretaria das Finanças e são agora ainda mais limitados por nós. 
Não estamos, portanto, sendo generosos, porém justos. 

Entendo que se pode conceder a isenção do imposto de exportação 
para carnes frigorificadas destinadas à exportação direta para o estran-
geiro, isenção essa concedida nos termos do critério constante da cláu-
sula anterior. 

O prazo da isenção completa do imposto é de cinco anos. A par-
tir do sexto, ela começa a decrescer. Parece-me que o caso de que 

. ,. 
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trata a cláusula VII está de _acOrdo com o critério d~ nobre sr. 1.0 

revisor. 
O SR. WERNA MAGALHÃES : - Perfeitamente . O aumento do 

consumo vem refletir beneficamente em todas as classes. Ai, estou de 
acôrdo. Para a exportação direta para o estrangeiro, isenção comple-
ta do imposto. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-A clausula é justa, efetivamente. Se 
não há quem a impugne (pausa), eu a declaro aprovada. 

(Sinais gerais de assentimento) 

VIII 

•Privilégio de zona por 25 anos • . 
Embora contrário, em princípio, á concessão de privilégios, salvo 

"'m casos especialíssimos, acho que póde ·ser incluída no contrato de 
concessão uma cláusula segundo a qual se obrigue o Govêrno a não 
conceder identicos favores a nenhum outro concorrente em uma faixa 
de 10 quilômetros de cada lado do eixo da linha da E. F. Baia e Mi-
nas, no território do município de Teófilo-Otoni, durante o periodo de 
25 anos, da presente concessão. 

Do sexto ano em diante, será livre ao Govêrno conceder, ou não. 
a quem entender, os mesmos favores ora concedidos ao sr. João Ame-
rico Machado, ou quaisquer outros, na região em aprêço. 

O privilégio é apenas por cinco anos e tem por objetivo am-
parar o início da indústria. Acho razoável a medida, tanto mais quan-
to trata-se de zona já naturalmente privilégiada, pois, até hoje, não 
houve aiiida ninguem que pretendesse montar ali um frigorifico. 

Devo ainda ponderar que a secção técnica da Secretaria da Agri-
cultura entendia que o privilégio podia ser concedido por 10 anos, 
não podendo o Govêrno, durante êsse prazo, dar favores iguais ou se-
melhantes a outros concessionários, numa faixa de 1 O quilômetros de 
cada lado do eixo da E. F. Baía e Minas. 

Ora, a Baía e Minas é uma estrada em avançamento. Em 10 anos, 
não sabemos onde estará. Nós, portanto, limitamos essa faixa ao ter-
ritório do município de Teófilo-Otoni. 

Está em discussão a cláusula VIII. 
ros tem objeções a fazer (pa'ltsa), eu a 
rais de assentimento). 

Se nenhum dos srs . conselhei-
declaro aprovada. (Si nais ge-

-
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Item a: 
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Obrigações do concessionário 
IX 

«A concessionária se obriga a construir um matadouro 
frigorífico para o preparo, beneficiamento e manufatura de car-
nes e sub-produtos de gado vacum, suino e de todos os ani-
mais, de acôrdo com as plantas que forem aprovados pelo Go-
vêrno do Estado ,. . 

Acho que esta cláusula pode "er aceita, modificando-se .a sua reda-
ção, para melhor esclarecimento das espécies de _animais, dizendo-se: 
. . . . cgado bovino, suíno, ovino e caprino, coelhos e aves". 

Os srs. conselheiros estão de acôrdo? (Sinais gerais de assen-
timento). 

Está, portanto, aprovada a clausula IX. 
X 

Item b-Pode ser aceita esta clausula nos têrmos em que está con-
cebida. 

Trata-se de cláusula relativa aos quatro mil hectares. O requeren-
te solicitara dez mil, a secção técnica da Secretaria da Agricultura pro-
pôs dois mil, êle voltou, reclamando seis mil e nós estabelecemos qua-
tro mil. Ficamos, assim, dentro do limite que a lei permite. Efetiva-
mente, o Regulamento de Terras fixa êsse máximo. Em outra clausula 
concordo em que se concedam mais dois mil hectares, se o Govêrno 
julgar necessário, pagando o concessionário a metade dos prêços cor-
rentes na região. 

Se não há impugnação (pausa), declaro aprovada a clausula X. 
(Sinais gerais de assentimento). 

XI 
Item c: 

•Obriga-se a abater no mínimo uma média anual corres-
pondente a 30 cabeças de gado vacum e suíno por dia em 
oito meses de safra". 

Entendo que a concessão, nesta parte, deve obedecer ao critério 
seguinte: matança mínima de 30 bovinos por dia, durante cada safra 
anual de oito meses, até ao terceiro ano da concessão: mínimo de 60 
bovinos por dia, nas mesmas condições, do quarto ao sexto ano da 
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concessão; mínimo de 100 bovinos por dia nas 'mesmas condições, do 
étimo ao décimo ano da concessão; mínimo de 150 bovinos por dia, 

nas mesmas condições, do onze aos quinze anos da concessão; mínimo 
de 200 bovinos por dia do 16.0 ao 20.0 ano da concessão; mínimo de 
300 rezes por dia, nas mesmas condições, do 20.0 ano da concessão 
em diante . 

Ainda assim, não será abatido todo o gado que se exporta da zona 
do Nordeste . Essa cláusula parece muito pesada; mas, de fato, não o 
é, pois o concessionário tem necessidade de desenvolver o seu negócio e 
é abundante o gado ali existente. 

Os srs. conselheiros estão de acõrdo? 
(Sinais gerais de assentimento). Está aprovada a cláusula XI . 

XII 
•Logo que estejam aprovadas as plantas do matadouro 

frigorífico, poderá o concessionário indicar ao govêrno os lu-
gares onde êle deseja estabelecer suas pastagens, em um ou 
mais lotes, obrigando-se o govêrno a mandar proceder á me-
dição e demarcação respectiva, por conta do concessionário e 
a expedir os respectivos títulos de propriedade, desde que te-
nha sido inaugurado o matadouro" . 

Este é que é o pedido do requerente. Eu, entretanto, proponho que, 
aprovadas as plantas do matadouro frigorífico e seus anexos, entrará o 
requerente em entendimento com o govêrno quanto à localização das 
pastagens de que trata a cláusula li (letra cb» dos favores). 

Desde que o govêmo concorde com o requerente nesta pane, man-
dará proceder à medição e demarcação dos terrenos devolutas, nos ter-
mos das cláusulas II e m, expedindo, medidas as terras, os respectivos 
títulos de propriedade, com a obrigação de reversão constante da refe-
rida cláusula II. 

Fica, assim, condicional a concessão. 
Se os srs. conselheiros estão de acôrdo (sinais gerais de assenti-

mento), podemos considerar aprovada a cláusula XII. 
xm 

•Se a companhia necessitar de maior área de terrenos 
para desenvolvimento de suas pastagens, o govêrno se obriga 
a conceder-lhe as terras devolutas, que ela requerer, mediante 
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o abatimento de 50° f o sôbre os preços correntes na zona re-
querida ,. . 

Foi isso que pediu o requerente. Eu, proponho: desde que fique pro-
vado, a juizo do govêrno, ser a área de que trata a cláusula ll, insu-
ficiente para o descanço do gado destinado ao matadouro, poderão ser 
concedidas ao requerente novas glebas de terras devolutas, até o má-
ximo de 2.000 hectares, mediante abatimento de 50° f o sôbre os preços 
correntes na região. 

Acho que a medida é razoavel , de sorte que podemos aprovar a 
cláusula Xlll (sinais gerais de assentimento). 

Está aprovada. 
XIV 

c A concessionária será fiscalizada por um representante do 
govêrno estadual, contribuindo ela com a quantia de 500$000 
mensais, para o fim de examinar os animais abatidos e os pro-
dutos manufaturados, de acôrdo com as exigências da Saúde 
Pública". 

A secção técnica concordou com essa proposta. Eu penso que po-
demos concordar como item, d~ndo-lhe a seguinte redação: 

«Para os efeitos da fiscaliZação oficial relativa à execução dêste . ' 
contrato e à fiscalização técnica e sanitária dos serviços de matança 
de animais e preparação de seus produtos, manterá o govêrno do Es-
tado um ou mais representantes seus junto da Emprêsa do Matadouro 
Frigorffico, suas instalações e anexos, obrigando-se o concessionário a 
dar aos ditos representantes do govêrno mineiro todas as facilidades 
necessárias ao completo desempenho da sua missão. O concessionário 
será obrigado a contribuir com as verbas necessárias ao custeio dessa 
fiscalização, recolhendo ao Tesouro do Estado, em prestações semes; 
trais adiantadas, as quantias a tal fim destinadas, de acôrdo com o se-
guinte critério: 

a) Para uma matança diária máxima de 30 rezes, 12:000$ anuais-
h) Quando a matança diária exceder de 30 animais e não ultra-

passar de 100, a verba para fiscalização será elevada a 2:000$000 men-
sais, sejam 24:000$000 por ano; 

c) Quando a matança ultrapassar de 100 rezes, até 200 por dia, 
a verba de fiscalização será de 3:000$000, ou 36:000$000 anuais, assim 
sucessivamente, aumentando-se 12:000$000 anuais por grupo de 100 re-

_, 

-
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' zes de aumento na matança diária, acima das 200 referidas nesta cláu-
suJa,.. 

500$000 mensais não dariam nem para o fiscal , acrescendo ainda 
q~e ~odo o matadouro precisa ter à frente do serviço de fiscalização sa-
mtárJa, um veterinário, êste ganha mais de 1:000$000. 

Estabeleço, pois, essas quantias que, entretanto, poderão ser mo-
dificadas pelo Secretário da Agricultura, se as considerar exageradas ou 
insuficientes. ' 

Os srs. conselheiros estão de acôrdo? (Sinais gerais de assenti-
men to). Está portanto, aprovada a cláusula XIV, de acOrdo com a re-
dação que acabo de propôr. 

Adiamento da discussão 
O Sr. Annlbal Gontijo-Sr. Presidente, a hora está terminada 

e como faltam ainda diversas cláusulas a serem examinadas, requeiro 
o adiamento da discussão. 

E' aprovado o requerimento, anunciando o sr. Presidente, para a 
próxima sessão, a seguinte 

Ordem do dia 
PPRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Continuação da discussão da peça n . 333 e 

discussão das matérias que, devidamente relatadas e revistas, forem 
apresentadas à Secretaria com a precisa antecedência. 

Levanta-se a sessão. 

219.a Sessão ordinária, aos 12 de junho de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETA'RIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUUA'RIO: - Ata - · Expediente - Votos de pesar -Discurso dos srs. Julio 
Soares e Socrates Alvim . - Comunicação - 2. a parte- Instalação 
de um Matadouro Frigorífico na zona nordeste do Estado-Continua-
çllo da discussão - Conclusão - Urdem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, 
Socrates Alvim, Sabastião Lima, Julio Soares, Abilio Machado e Anni-
bal Gontijo. 
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Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 

Sôbre a Mesa nenhum expediente se encontra. 

Votos de pesar 

O Sr. Julio Soares - Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. JULIO SOARES:- Sr. Presidente, êste . Conselho trairia os 

nobres e elevados sentimentos que até agora vem presidindo e inspi-
rando os seus atos, · se deixasse de consignar, em seus Anais, um voto 
de profundo pesar pelo falecimento do eminente brasileiro Miguel Cou-
to. (Apoiados gerais.) Para justificar essa homenagem, não preciso 
invocar os seus títulos, funções e honras de sábio ilustre e de grande 
médico. Basta que me refira a sua benemerência de grande cidadão 
que sempre sacrificou os seus interêses e a sua tranqüilidade para o 
bem e para a justiça de trabalhar com devotamente pela causa públi-
ca, colaborando com o seu talento, a sua vasta cultura, o seu prestí-
gio moral e a sua grande bondade na formação social da nossa pátria 
(Muito hem!) E', sr. Presidente, para êste grande brasileiro que deixa 
no coração e na história do nosso país o seu exemplo, a lembrança de 
seu patriotismo, de sua sabedoria, de suas virtudes profissionais e do 
bem que durante tantos anos espalhou generosamente em tôrno de si, 
que eu venho pedir à Casa a confirmação dessa homenagem justa e 
legítima. 

(Muito bem I Muito bem I) 
O SR. PRESIDENTE · diz que, à vista dos aplausos com que foi 

acolhida a proposta do sr. Julio Soares, considera a mesma aprovada, 
dispensando-se de consultar à Casa a respeito. 

O Sr. Soerates Alvlm: - Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. S-oCRATES ALVIM:- Sr. Presidente, levado pelo mesmo 

nobre pensamento que determinou o nosso ilustre colega, sr. Julio Soares 
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a requerer ao Conselho uma justa homenagem à memoria: do eminente 
brasileiro dr. Miguel Couto, também eu, venho propor que se consigne 
em ata um voto de pesar pela morte de um mineiro ilustre que rele-
vantes serviços prestou a nossa terra e ao Brasil. Eu me refiro, sr . 
Presidente, ao dr. Alexandre Stockler Pinto de Menezes, que foi um 
republicano histórico e depois membro do Congresso Constituinte Fe-
deral, tendo também propugnado, esforçadamente, pela mudança da 
Capital de Ouro-Preto para Belo-Horizonte (apq_iados). 

Grande médico, grande orador, coração bondoso, sempre voltado 
para os elevados ideais que devem orientar a humanidade, sobretudo 
em momentos como êste que atravessamos, em que, a cada passo gra-
ves perturbações abalam a sociedade ocasionando tantos males aos po-
vos, Alexandre Stockler bem merece que prestemos à sua memória as 
homenagens que lhe são devidas, pelos assinalados servicos que pres-
tou a nossa pátria (Apo iados gerais!) 

(Mui to bem I Muito bem I) 
O SR. PRESIDENTE-interpretando o sentirpento do Con elho, de-

clara aprovada a proposta. 

Comunicação 
O sr. Annlbal Gontljo comunica que o sr. Werna Magalhães, 

por se achar ligeiramente adoentado, deixa de comparecer à sessão. 
O Conselho fica inteirado. 
Não havendo pareceres finais a serem apresentados passa-se à 

Segunda parte da ordem do dia 
Instalação de um matadouro frigorifico na t!Ona nordesú do 

Estado 

(PEÇA N. 333) 

E' anunciac1a a continuação da discussão da peça n. 333, a partir 
da cláusula XV, sendo dada a palavra ao relator, sr. conselheiro Socra-
tes Alvim. 

O Sr. Bocrates Alvlm-Prosseguindo, sr. Presidente, nas con-
siderações que vinha fazendo, na sessão anterior, a respeito da con-

. cessão a que se refere a peça n . 333, passo a referir-me à cláusula XV, 
assim redigida : • 
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XV 

«Decorridos 10 anos da inauguração do matadouro trigo· 
ríiico, o Estado fica com o direito de encampar os imóveis e 
instalações, mediante o pagamento da importância efetivamen· 
te dispendida, acrescida de 15 °/0 de bonificação; fica entendi-
do que o Estado não poderá transferir a outrem, por venda, 
aluguel, doação ou outra qualquer forma de cessão, os imóveis 
encampados ou desapropriados •. 

Meu parecer é o seguinte: A cláusula poderá ser aceita, com a se-
guinte redação, mais ou menos: c Decorridos 10 anos da inauguração 
do matadouro frigorífico, fica o Estado com o direito de encampar ou 
desapropriar os imóveis e instalações anexas do matadouro do conces-
sionário, pagando por êles o seu justo prêço, determinado por peritos 
na forma da lei, acrescida a importância dessa avaliação de 15 °/0 , ~ 
titulo de bonificação por lucros cessantes». 

(E' aprovada a cláu.sula XV, de acôrdo com a redação pro-
pos~a). 

XVI 

Na hipótes~ de desapropriação ou encampação do matadouro fri-
gorífico, de que trata a cláusula XV desta concessão, ficará o conces-
sionário sr. J o :i o A:nérico M1chado co:n o direito de preferência para 
o arrenda:nento do Matadouro, suas instalaç5es e anexos, em igualda· 
de de condições com outro qualquer concorrente, em hasta pública, me· 
dian_te apresentação de propostas devidamente fechadas, de acôrdo com 
a lei, desde que não haja nesta preferência inconveniente algum para 
o interêsse público, que ao Estado cumpre defender. 

(E' aprovada a cláusula XVI). 
XVII 

Acho conveniente que se inclua no contrato de concessão uma cláu-
sula determinando que o concessionário não poderá, sem prévia e ex· 
pressa autorização do Govêrno Mineiro, transferir a outrem, por venda, 
aluguel, doação ou outra qualquer forma de cessão, os imóveis, insta· 
lações e favores constantes desta concessão. 

Emprêsas que exploram matadouros frigoríficos em outros Estado~ 
estão, naturalmente, com os olhos voltados para Minas, onde se aba~· 
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tecem de mate'rt·a prt'ma Ora tad · (a]. . · , o ma ouro que se ms ar em nosso 
Estado irá fazer·lhes concorrência ~. para evitar que o requerente po -
sa transferir a tais emprêsas a concessão, proponho que e inclua no 
contrato a cláusula a que acabo de me referir. 

(E' aprovada a propo<~ta) . 

XVUI 

«Durante o prazo de 25 anos o Govêrno não poderá dar 
favores iguais ou semelhantes aos da lei n. 84.873, de 13 de 
novembro de 1928, a outro concessionário na zona servida 
pela E . F. Baía e Minas ". 

Acho que êste ítem deverá ter a seguinte redação: cQbriga·se o 
novêrno a não conceder a outrem, durante o prazo de 5 anos, favo -
res iguais aos da presente concessão, em uma faixa de 10 quilôme-
tros de cada lado do eixo da linha da E. F. Baía e Minas, no território 
do município de Teófilo·Otoni, desde que fique provado, a juizo . do Go-
vêrno, que o matadouro frigorifico constante dêste contrato é suficiente 
para atender ás necessidades da região, quanto à matança de gado 
bovino destinado à exportação para fóra do Estado. 

Esta re salva é interessante, porque aquela região produz grande 
quantidade de gado, mas se o matadouro atender às suas necessidades 
neste particular, o Govêrno não precisará fazer a outrem nova conces-
são. Atualmente, a região exporta para a Baía cerca de 50.000 rezes por 
ano, além do gado que vende a invernistas da zona da Central do Brasil. 
O ano passado foram exportados. 45. 578 bovinos para aquele Estado. 

O SR. MILTON CAMPOS-A lei citada nesta clausula concede fa· 
vores a todos os frigoríficos que se instalarem no Estado? 

O SR. SOCRATES ALVIM-Aos cinco primeiros frigoríficos, apenas. 
O SR. MILTON CAMPOS-De modo que o compromisso do go-

vêrno, de não dar a outro concessionário, favores semelhantes, na zo-
na da Baía e Minas, está dentro da lei? 

O SR. ABILIO MACHADO-Não contradiz a lei. 
O SR. SOCRA TES AL VIM- Perfeitamente. Aliás, a faixa de que 

se trata é muito limitada: apenas 10 quilômetros de cada lado do eixo 
da linha da E. F. Baía e Minas. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-O parecer é que a limita. 
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O SR. SOCRATES ALVIM-Parece. portanto. que não ha incon-
veniente na aceitação da clausula. 

-(E' aprot·ada .~ clausula XVIII, de acordo com a redação 
proposta). 

XIX 
"O govêrno não poderá deixar de aprovar as plantas do 

matadouro frigorífico, desde que elas obedeçam ás exigências 
da Inspetoria de Carnes e Derivados, do Ministério da Agri-
cultura, e serão elas consideradas aprovadas desde que não 
haja impugnação do govêrno do Est~do, dentro do prazo de 
30 dias, contados de sua apresentação na Secretaria da Agri-
cultura•. 

Acho inaceitavel a primeira parte dPste ítem, visto que, sendo os 
favores concedidos pelo govêrno do Estado, a êste deve caber o direito 
de aprovar, ou não, as plantas do matadouro. 

Tratando-se de um estabelecimento industrial destinado à prepara-
ção de produtos alimentícios para o comércio externo e também inter-
no, cabe ao govêrno do Estado, juntamente com o Federal, julgar das 
suas condições técnicas e sanitárias. 

Quanto à se~unda parte do item, entendo que poderá ser aceita, 
resguardados convenientemente os interi'!sses públicos. E' justo que se 
determine prazo para que a repartição competente do Estado delibere 
sobre a aprovação, ou não, das plantas do matadouro, que lhe forem, 
para tal fim, apresentadas em tempo util. Essa medida é para evitar que 
as plantas fiquem esquecidas na Secretaria da Agricultura, com prejuízo 
da parte. 

Deverá, pois, ser estabelecido um prazo para que aquela Secreta-
ria delibere sôbre a aprovação, ou não, das plantas do matadouro, fi-
cando a determinaçã~) dêsse prazo razoavel ao arbítrio do govêrno. 

-(E' apruvada a propos.'a). 
XX 

cSerá considerado inaugurado o matadouro frigorífico, 
uma vez que os serviços tenham sido executados de acOrdo 
com as plantas aprovadas, podendo desde então ser inicia-
da a matança dos animais. Na falta de profissional nomeado 
pelo govêrno do Estado, a concessionária poderá convidar 

"141 

um médico ou um veterinário titulado para suprir áqu~la fal-
ta, até que se apresente o funcionário nomeado pelo go-
vêrno•. 

Deve-se dar ao item, mais ou menos, a seguinte redação: aCons-
truijo e instalado, de acôrdo com as exigencias técnicas e com as 
plantas previamente aprovadas pelo govêrno do Estado, o matadouro 
frigorífico será inaugurado em dia e hora que o govêrno do Estado 
determinar e mediante a presença de represemantes dê 3te govêrno e do 
concessionário . A inaguração far-se-á com o início da matança e fun-
cionamento do matadouro e suas dependencias• . 

A última parte do item, referente ao direito do concessionário con-
vidar um medico ou vetérinârio para substituir, em suas faltas, os fis-
cais do govêrno do Estado, acho que não deve ser aceita. A fiscali-
zação oficial de que trata a claúsula XIV dêste contrato, não se refere ape-
nas ao serviço de inspecção técnica e sanitária da matança e dos pro-
dutos preparados pelo matadouro. Ela compreende também a fiscaliza-
ção da execução do contrato. Além disso, as funções de inspecção-
lécnica e sanitária dos matadouros não podem ser exercidas, de acôr~ 

do com a lei, sinão por técnicos oficiais. 
Nos matadouros que abatem gado destinado à exportação para o 

estrangeiro, é indispensavel que o fiscal seja funcionário federal. E' até 
enviado para os portos importadores estrangeiros o fac-símile da 
assignatura do fiscal, para que ali se verifique se de fato, a fiscaliza~ 

ção foi feita pelo funcionário designado pelo govêrno federal. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO - Não seria ·conveniente estabelecer~ 

se nesta claúsula um prazo para construção do matadouro? 
O SR SOCRA TES ALVIM- Tenho idéia de que isso faz parte 

de outra claúsula. 
O SR. MILTON CAMPOS- E' natural, nos contratos, determinar 

o prazo para inicio do serviço. Se a medida não constar de outra 
claúsula, poderá constituir uma sugestão final. 

O SR. SOCRA TES AL VIM - Perfeitamente. 
-(E' aprovada a cl.t úsula X X, de acordo com o parecer do relator.) 

XXI 
cFicam também gozando os favotes desta concessão, as 

carnes de carneiros, cabritos, coelhos, aves e caças e tam-
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bem os sub-produtos dêsses animais, os ovos, os couros 
verdes, salgados, envenenados ou curtidos, de todos os animais 
abatidos no matadouro, assim como as conservas de vege-
tais manufaturadas ou preparadas pelo concessionário .. . 

Quanto á primeira parte dêste item, referente aos animais que po-
derão ser abatidos no matadouro frigorífico em aprêço, acham-se suas 
respectivas espécies mencionadas na claúsula IX, item 4Ca », dêste pa-
recer. 

Entendo que os couros verdes, salgado , curtidos, etc., não de-
vem ser ·incluídos na insenção de impostos, visto tratar-se de produto 
não pertencente exclusivamente á indústria dos matadouros frigo-
ríficos. 

O mesmo se dá em relação ás conservas de origem vegetal, que 
constituem exploração diversa, geralmente a cargo de pequenos indus-
triais, que seriam injustamente prejudicados pelo matadouro frigorífico. 
Tais isenções viriam perturbar a vida de indústrias que contribuem lar-
gamente para as rendas e o bem estar do Estado. 

O SR. MILTON CAMPOS:- V. Exc. limita a exploração ao obje-
tivo do contrato. Efetivamente, trata-se de um privilégio e deve-se 
conceder o mínimo possível. 

-( PJ' aprovado o pa1 ecer emitido pelo relator sôbre a cláusu-
la XXI) . 

XXII 

"' Na falta de apresentação das plantas, de início das obras 
ou sua conclusão nos prazos determinados na clâusula «b », 
o concessionário incorrerá na multa de 100 000 a 500$000, 
m.arcando então o govêrno novo prazo e multando-o no todo 
na reincidência. " 

Esta é a proposta do req uerente. 
Entendo, porém, que a êsse item se poderá dar a seguinte reda, 

ção: •Na falta de apresentação das plantas, de início e conclusão das 
obras dentro dos prazos estabelecidos dêste contrato, de acôrdo com 
o disposto nas cláus~as dêste parecer, incorrerá o concessionário na 
multa de 100$000 por dia e, ao cabo de oito meses, dar-se-â a cadu-
cidade de todos os favores constantes do presente contrato, com a re-
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c1sao de pleno direito do mesmo e a reversão ao Estacio dos bens 
imóveis e instalações jâ existentes,. . 

Oito meses COJ!Stituem o perfodo de duração de uma safra de ma-
tança. Esse prazo é, portanto considerado um ano de safra. Ora, se 
o matadouro ficar paralizado durante êsse tempo, é porque interrom-
peu, de fato, a sua atividade. Deverá, então, reverter tudo ao Estado. 

Em relação à multa, em lugar do que propõe o requerente, 
penso que podemos fixá-la em 100$000 por dia, e, ao cabo de oito 
meses, dar-se-â a caducidade de todos os favores concedidos pelo Es-
tado, com reversão a êste dos bens imóveis e instalações. 

Cem mil réis por dia, ao cabo de oito meses ... 
O SR. ABILIO MACHADO : -São 24:000$. 
O SR. SOCRATES ALVIM : - ... são 24:000$000, soma ingnifican-

te para uma emprêsa de matadouro frigorífico. 
O SR. MILTON CAMPOS : - Quer dizer que, além das penas da 

proposta, vossa excia. inclue a de rescisão? 
O SR. SOCRA TES AL VIM : - Perfeitamente. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Seria bom, nêste caso, que se acres-

centasse a cláusula «de pleno direito .. , afim de facilitar a ação do Es-
tado, evitando-se o procedimento judicial. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Não há dúvida. 
(E' aprovada a clá7tsula XXII, confvrme a redação proposta 

pelo relator e com o adendo lembrado pelo sr. Milton Campos). 

XXIII 

cO Govêmo do Estado empregará seus bons oficios junto da Dire~ 
toria da E. F . Baia e Minas e do Ministério da Viação, no sentido de 
conseguir que essa estrada de ferro estabeleça o serviço de transporte 
frigorífico para as carnes frigorificadas produzidas pelo matadouro de 
Presidente-Bueno, bem como no sentido de conseguir que a dita estra-
da de ferro equipare nêsse transporte e no de maquinismos e mate~ 
riais de construção destinado ao referido matadouro as tarifas da E. F . 
Central do Brasil e da Rêde Mineira de Viação ... 

O SR. SEBASTIÃO LIMA: -Essa medida é proposta pelo reque~ 
rente ou é lembrada por v. excia? 

O SR. ABILIO MACHADO: - E' uma sugestão. 
O SR. SOCRATES ALVIM: - Exatamente. 
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O SR. MILTON CAMPOS:- V. Ex:cia. está de acôrdo? 
O SR. SOCRATES AL VIM : - Estou de acôrdo, porque, sem essa 

medida, não se poderá manter o matadouro. Seríamos ilógicos, auto-
rizando um contrato que não poderia ser executado. 

O SR. ABILIO MACHADO: - Benefício é tanto para o concec o:;io-
nário, como para o Estado. 

O SR. SOCRATES ALVIM: -Exatamente . 
O SR. JULIO SOARES:- V. Excia. propõe que as tarifas sejam 

equiparadas à da «Central,., e eu lembraria que o fossem também às 
da •Oéste». 

O SR. SOCRATES AL VIM:- E' razoável. 
-(E' aprovada a cláusula X X /li com o adend proposto 

pelo sr . Julio Soa1·es). 

XXIV 

•fica entendido que o disposto na cláusula precedente não represen-
ta para o Govêrno do Estado obrigação efetiva, senão apenas um com-
promisso moral, sem nenhum ônus de outra natureza para o dito Go-
vêrno. " 

O S~. MILTON CAMPOS : - _Esta cláusula esclarece o pensamento 
da cláusula anterior. 

O SR. ABILIO MACHADO : - O Govêrno apenas interporá seus 
bons oficios. 

O SR. SOCRATES ALVIM : -Está no interêsse do próprio Govêmo 
e do Estado conseguir a equiparação das tarifas. 

-(E' aprQvada a clausula X X IV). 

XXV 

Parece conveniente a inclusão de penalidades no contrato, inclusive 
a de caducidade das concessões, com reversão de todos os bens ao Es-
tado, em caso de inadimplemento de qualquer cláusula por parte do 
concessionário. 

Poderão ser estabelecidas outras multas para casos gerais, além 
das constantes da cláusula XXII. Aliás, essa medida é apresentada 
por um excesso de escrúpulo, uma vez que o contrato terá de vir ao 
Conselho para que êste sObre o mesmo se pronuncie definitivamente. 

- E' aprovada a cláusula XXV, sendo proclamada a seguinte 
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Conclusão 

O Conselho aprova o parecer do relator, com as modificações 
constantes das notas taquigráficas e que tenham sido igualmente acei-
tas no transcorrer dos debates. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente desioua para 

a próxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE-a regimental. 
SEGUNDA PARTE-discussão das peça que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem apresentadas à Secretaria com a precisa ante-
cedência. 

Levanta-se a sessão. 

220." Sessão Ordinária aos 16 de junho de 1934 

PRESIDENTE:- Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SUliA 'RIO: Ata.-Expediente-Posse do sr. Dorinato Lima.- Saüdaçao.-Agrade-
cimento.-Comunicaçao. - Parecer FinaL-Segunda parte.-Modificaçao 
no re!rlme fiscal do comércio de gasolina e óleo.- Relatório, parecer e 
emendas do sr. Socrates Alvim.-Discussao.-Conclusao.-Doaçao de ter-
reno a «Cruzada Mineira contra a Tuberculose,.-Relatório e parecer do 
sr. AnnibaJ Gontijo . -Adiamento da discussao.-Ordem do dia . 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campo , 
Socrates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio Machado e An-
nibal Gontijo. 

-Abre-se a sessão. 

Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. Seeretárlo- traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 
expediente: 
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Oficio 

Do sr. dr. Francisco de Paula R. Horta, juiz de direito de Piumi, co-
municando que, no protocolo de audiência daquele juizo, foi registrado 
um voto de pesar pelo falecimento do desembargador Oliveira An-
drade. 

Inteirado . 

Posse do sr. Dorlnato Uma 

O Sr. Socrates Alvim-Sr. Presidente, achando-se na ante-sala 
o sr. dr. Dorinato de Oliveira Lima, recentemente nomeado para ocu-
par uma cadeira no Conselho Consultivo do Estado, requeiro a v. excia. 
a nomeação de uma comissão que o acompanhe ao recinto afim de 
se empossar. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Nomeio para essa comissão os srs. Socra-
tes Alvím e Annibal Gontijo. 

-Convidado pela mesma comissão, dá ingresso no recinto o novo 
conselheiro que, dirigindo-se à Mesa, presta o compromisso regimental 
e ocupa, em seguida, a sua cadeira, sendo acolhido por prolongada 
salva de palmas. 

Saudação 
O Sr. Milton Campos:-Sr. conselheiro Dorinato Lima. 
E' com a mais viva satisfação que o Conselho Consultivo do Es-

tado de Minas-Gerais vê a investidura de v. excelência no cargo de 
conselheiro. 

(Apoi ados ge1 ai.s. Muito bem!) 
Esta Casa é uma Casa de trabalho silencioso e desinteressado pela 

grandeza e pela prosperidade de nosso Estado, de modo que todos 
quantos para aqui veem trazem para nós outros a confortadora solida-
riedade de homens animados pelos mesmos ideais. 

V. excia., exercendo a clínica no interior do Estado, já tinha feito 
·grande nomeada, não só pela proficiência técnica como, sobretudo, pelo 
espírito piedoso e cristão com que sabe orientar a sua atividade profis-
sional (Muito bem!) . Só isto bastaria para recomendá-lo ao exercfcio 
de funções altruísticas, como são as que nos incumbem, porque têm 
corno únicas inspirações as do interêsse geral. 
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Estamos certos de que a sua cooperaçao conosco nos será da 
maior utilidade, de tudo resultando o maior proveito e grande vanta-
gem para a felicidade e a grandeza de nosso Estado. 

Seja v. excia. bemvindo a esta Casa. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas) 

Agradecimento 

O Sr. Dorinato Lima:-Sr. Presidente ilustre membros do 
Conselho Consultivo de Minas-Gerais. 

Misterioso o destino em seus desígnios, só êle explica o ingresso 
hoje, do obscuro médico que sou (não apoiad os gerais), no seio des-
ta honrada e benemérita corporação que tão relevantes serviços vem 
prestando ao nosso querido Estado. Assim o digo porque, com a sin-
ceridade que me é peculiar, nunca pretendi qualquer cargo ou posição, 
que divergisse da limitada esfera a que circunscrevi as minhas reduzi-
d::ts e honestas ambições-que é a do exercício da n:iinha humanitária 
profissão. Com ela identifiquei-me inteiramente, sem fazer da ciência 
uma especulação, com proventos ou sem êles, ao pobre como ao abas-
tado, ao poderoso como ao humilde, acudindo indiferentemente a qual-
quer gemido, que é um só para toda a humanidade, na consoladora 
missão de praticar o bem, aliviar dores e estancar lágrimas! 

"Seda·fe dolorem, opus d i vi num est" - -lá diz Hypocrates, no seu 
pregão imortal! 

Esta tem sido e continuará a ser a única e legítima aspiração de 
quem, desprotegido e humilde, perseguido pela adversidade, lutando 
com tropeços e embaraços de toda a espécie, alcançou a realização de 
um grande sonho. Desenganado e indiferente a outros ofícios aqui fi-
caria, si por veutura pudesse furtar-me ao ensejo que se me oferece, de 
prestar a minha~desvaliosa ~cooperação como membro dêste Egrégio Con-
selho, à nossa querida terra mineira. 

A s. excia. o Interventor Federal no Estado de Minas-Gerai , que 
com tanto critério, honestidade e patriotismo, vem norteando o seu go-
vêrno de paz e harmonia, agradeço sobremodo honrado, a indicação do 
meu humilde nome, para tamanha investidura, por isso que, generoso 
e compassivo, s. excia. me foi tirar da obscuridade em que resignado 
sempre vivi. 
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Com os olhos voltados para a medicina, minha religião e minha fé, 
a cujo serviço estarei sempre, penetro os umbrais desta Casa, animado 
dos melhores propósitos, certo de que, na vossa honrosa convivência, muito 
me aproveitarão os vossos esclarecimentos, experiências e descortino 

Dirijo agora o meu pensamento para uma grande vida que se apa-
gou- quero me referir ao meu p:-anteado sucessor, o desembargador 
Oliveira Andrade, que já se foi para onde os bemaventurados. Figura de 
grande relêvo que foi no seio da sociedade em que viveu, como homem 
padrão, pela au teridade de seu carãter e rigidez de seus princípios, 
fez-se querido e respeitado. Entesourou o seu espírito com sólida cul-
tura jurídica, prestando à justiça de que foi um apóstolo, com a conciên-
cia da sua responsabilidade, inestimãveis serviços com que dignificou 
a magistratura. Fez do seu lar um paraíso, todo êle amor, dedicação e 
carinho. Foi um justo, u n puro, um bom l (Apo iados gerais). Esperou 
a hora derradeira com a resignação e o estoicismo de quem cumprindo o 
eu dever, religioso e crente, nada teme do Juizo Supremo. Ao meu 

ilustre predece sor, rendo a homenagem do meu grande respeito e sin-
cera veneração. Não tenho a pretensão, conciente das rr.inhas forças , 
de preencher o claro aqui deixado por quem em vida foi um nobre 
exemplo de trabalho e de virtude. Sucedê-lo-ei pelo fatalismo dos con-
trastes, da mesma forma com que na prodigiosa natureza, nos cenãrios e 
quadro~ infinitos, em que se desenham a maravilhas do Creador, a sombra 
sempre sucede à luz. 

Srs. conselheiros, com o de~primor de meu verbo, indeciso e omis-
so, impreciso e trópego (n.io apoia d os gerais), não posso exprimir o 
que me vai na alma, pela carinhosa acolhida com que sou recebido 
ne te augusto recinto , tal a gentileza das palavras congratulatórias do 
generoso e ilustrado intérprete do vosso pensamento; espero que adivi-
nheis o que me ficou no coração, sinceramente, como penhor do meu pro..-
tundo reconhecimento e do alto aprêço em que vos tenho. 

(Muito bem! Mui to bem! Palmas 1). 

Comunicação 
O Sr. Annlbal Oontljo comunica que o sr. Wema Magalhães, 

por motivo imprevisto, teve de ausentar-se da cidade, incumbindo-o de 
justificar sua falta. 

- O Conselho fica inteirado. 
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A·pres3ntação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Soerates A.lvlm apresenta o seguinte 

Parecer n. 312 
Instalação de um :Matadouro fri_qo,-ifico 

(Peça n. 333) 

O Conselho Consultivo, depoi de minucioso exame e amplo de-
bate em tôrno do pedido de isenção de impostos e outros favores que 
o sr. João Americo Machado deseja para o matadouro frigorífico que 
se propõe instalar e explorar na e3tação de Presidente-Bueno, E. F. 
Baía e Minas, município de Teófílo-O toni; considerando os beneficios 
que os matadouros frigorificos prestam ao desenvolvimento da criação 
e industrias derivadas; considerando que a região nordeste do Estado 
muito necessita do precioso concurso de um estabe~ecimento desse ge-
nero, em vista de ser obrigada a exportar seu gado para o Estado da 
Baía, através péssimas estradas boiadeiras, mal servidas de bebedouro 
o que ocasiona grandes prejuízos aos invernistas e criadores mineiros 
considerando que o proprio mercado baiano tende a emancipar-se da 
contribuição do boi mineiro, em conseqüência do desenvolvimento pecuário 
daquele Estado; considerando que a instalação de matadouro frigoríficos 
exige o emprêgo de vultosos capitais, reclamando favores assecuratório 
de razoaveis lucros aos capitais assim invertidos; considerando que o pro-
gresso não pode ser conseguidos em o sacrifício da rotina e de aparelhamen-
tos econômicos primitivos e rudimentares· considerando que a politi..;a 
economica nacional orienta-se cada vez mais no sentido da condenação 
dos impostos interestaduais ; considerando, por outro lado, que a isen-
ção de impostos feita em favor da produção de industrias novas, ten-
dentes a ampliar o intercambio comercial mineiro, será largamente com-
pensada pelos beneficios de ordem econômica introduzidos no Estado 
por essas indústrias, - delibera o Conselho Consultivo do Estado de 
Minas-Gerais, tendo presente a solicitação constante do oficio de 18 de 
abril próximo findo do sr. Secretario da Agricultura, oferecer as bases 
para o contrato a ser celebrado entre o Govêrno do Estado e o sr. João 
Americo Machado, visando a concessão de favores e a imposição de 
çondições para a instalação e exploração do mencionado matadouro fri-
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gorifico, bases que constam do parecer aprovado na sessão dêste Con· 
selho de 12 do corrente mês, com as modificações também aprovadas 
juntamente com o dito parecer, tudo fazendo parte das notas taquigrá-
ficas que acompanham o presente parecer final. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado, em Belo 
Horizonte, 16 de junho de 1934.-Socrates Alvim, relator. 

-8 parecer é aprovado e logo assinado pelos srs . concelheiros. 
- Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, assim 

como das notas taquigráficas, ao sr. Secretário da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

j'rfodificações no regime f iscal do comércio d e gasolina e óleos 

(PEÇA N. 338) 

E' anunciada a ~ discussão da peça n. 338, endo dada a palavra 
ao sr. Socrates Alvim, que sObre a mesma apresenta o seguinte 

Relatóri o 

O sr. lnterventOi' Federal envia o processo constante desta peça ao 
Conselho Consultivo, submetendo-o à consideração dê te para que emi· 
ta sua opinião sôbre a minuta de decreto que o acompanha, referente 
a modificações no regime fiscal sôbre o comércio de gasolina e óleo lu-
brificante. 

Além da referida minuta, fazem parte do processo uma tabela de 
classificação dos estabelecimentos comerciais sujeitos às contribuições 
fixas e uma exposição do Sr. Secretário das Finanças mostrando que o· 
regime que se procura instituir pelo decreto em questão gradua melhor 
a tributação, segundo o montante das vendas e a importância como cen-
tro consumidor, de ~ada localidade em que estiverem estabelecidos os 
contribuintes. 

Diz em sua exposição o sr. Secretário das Finanças que, pelo regi-
me atual, a tributação é desigual, havendo localidades em que se ven-
dem mais de 100.000 litros de gasolina, assim como outras onde a ven-
da não ultrapassa a 20.000, sejeitando-se em ambos os casos os respecti-
vos comerciantes ao mesmo imposto, o que não é equitativo nem justo. 

No caso dos Qomerciantes varejistas, a tributação passa ;a ser feita 
por meio de taxa fixa por litro de gasolina ou óleo vendido. Haverá 
sensível aumento de tributação, porém o sistema adotado é mais sim-
ples e exequível que o instituído pela lei 1.234, de 27 de outubro de 
1~30, vigorante. Assim relatada a peça, passo-a ao conselheiro, 1.0 re-
VIsor, sr. Anníbal Gontijo. 

Belo-Horizonte, 25 de Maio de 1934.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer. 

O Sr. Suerates .&lvlm.:-0 Interventor Federal no Estado, exmo 
sr. dr. Benedicto Valladares, submete ao exame e à aprovação do Conselho 
Consultivo o processo que constitue a peça em debate, constante da 
minuta do decreto estabelecendo modificações nos impostos relativos ao 
com~rcio de gasolina e óleos lubrificantes. 

Acompanha essa minuta, fazendo parte integrante do processo em 
aprêço, uma exposição de motivos do sr. Secretário das Finanças, em 
que s. excia. põe em realce a justiça da nova forma de tributação, con-
siderada como graduando melhor as contribuições referentes ao imposto 
de indústrias e profissões, no caso dos comerciantes atacadistas e subs-
tituindo, na hipótese dos varejistas, a chamada taxa fixa pela de $100 
por litro de gasolina e óleo lubrificante vendidos a varejo. 

Alega, em sua exposição , o sr. Secretário das Finanças que, no regi-
me fiscal até agora vigorante, não havia conveniente flexibilidade na ta-
bela de classificação dos contribuintes atacadistas, obrigando aos mes-
mc.s impostos comerciantes que vendiam anualmunte mais de 100.000 
litros de gasolina e os que apenas vendiam 20.000. 

E' verdade que na tabela anexa ao processo, essa situação não fi-
cou muito diferente, visto que os atacadistas serão classificados em três 
categorias, segundo a vendagem de seus estabelecimentos, a saber: 

a) Vendagem maior de 250.000 litros ; 
b) Idem, menor de 250.000 e maior de 100.000 litros ; 
c) Idem, até 100.000 litros. 
Todavia, foram introduzidos elementos novos que, considerados. 

abrandarão os lançamentos fiscais. 
São as tabelas organizadas de acõrdo com a população das cidades 

e povoações em que estiverem situados os estabelecimentos atacadistas 
t • 
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Essas tabelas compreendem seis categorias de cidades e povoações, 
1ndicando valores locativos diferentes, segundo o número de seus ha-
bitantes. 

De modo que um atacadista vendendo mais de 20.000 litros de 
gasolina, que paga atualmente, digamos, 2:000$000 de taxa fixa, poderá 
ser lançado em um, dois e quinhentos ou três contos e quinhentos mil 
réis, segundo o valor locativo da praça e o vulto da vendagem anual. 

O aumento de tributação, neste caso, quando houver, não será ex-
traordinário. A majoração de impostos vai ser mais sensível em rela-
ção aos atacadistas que venderem grandes quantidades . Digamos, os 
que venderem mais de 250.000 litros . 

Evidentemente. os comerciantes, neste caso, poderão suportar uma 
carga mais pesada de trihutos fiscais. 

No que conceme aos varejistas, bombeiros, etc., haverá, em regra, 
majoração de trib~tos. 

Mas não será muito grande a diferença. Vejamos algumas hipo-
teses. 

Um varejista, vendendo menos de 20.000 litros de gasolina~ diga-
mos 15.000 litros, paga atualmente as seguintes taxas, em número 
rendondos: 

Taxa fixa ' ........ . . .... . 
Locativa ..... . .. .. . . .... .. . ... . . ... . 

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

1:500$000 
135$000 

1:635$000 

Passará a pagar, pelo novo regi-me, somente $100 por litro de ga-
solina e oleo que vender, sejam 1:500$000, menos, portanto, que o im-
posto atual. 

Se o varejista vender mais de 20.000 litros, digamos, 25.000, a 
situação será a seguinte: 

Atualmente : 

Taxa fixa . . .. . . .. . . . ; ... .. ... . .. . 
Idem, locativa 

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

Pelo novo regime : 

2:250$000 
135$000 

2:385$009 

Taxa de 100 réis por litro sõbre 25.000 litros, 2:500$000. 
Um pequeno aumento nos tributos fiscais, como se vê. 

r 
I 
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Em relação aos varejistas, o regime ora criado parece; de certo 
modo, preferível ao atual. Ficarão livre da massada dos lançamentos, 
quasi sempre mais ou menos arbitrários. Êles terão de pagar apenas 
um tostão por litro de gasolina ou oleo que venderem e nada mais, 
visto que ficarão, segundo fui informado pelo sr. diretor da Receita, isen-
tos da taxa fixa. 

O pagamento do imposto será feito mensalmente, de acôrdo com 
o vulto das vendas feitas e marcadas no registrador da própria bomba 
do contribuinte. 

Nada mais simples e prático. 
Para maior clareza, proponho que se sugira ao govêrno acrescen-

tar ás palavras «e oleo lubrificant._,. no art. 2. 0 , as seguintes:- c Salvo 
quanto aos varejistas, que pagarão apenas a taxa de 100 réis por litro 
de gasolina ou oleo que venderem ,. . ' 

Ao artigo 13- dê-se a seguinte redação: - c No segundo semes-
tre dêste exercício, a contribuição fixa será cobrada pela metade, exce-
to quanto aos varejistas que, nos têrmos dêste decreto, não estarão su-
jeitos a taxa fixa, ficando anulado, relativamente ao mesmo semestre, 
o lançamento anterior dos contribuintes aqui retirados e revogadas as 
disposições em contrário ~ . 

Cflm estas emendas, que proponho como sugestão, meu parecer é 
pela aprovação da minuta de decreto constante desta peça. 

(Muito bem! 111 ui to bem !) 

Discussão 

O Sr. Milton Campos: -Está em discussão o parecer, junta-
mente com as emendas apresentadas. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO : - O ilustrado relator esclareceu de-
vidamente o novo regime de tributação na parte que diz respeito aos 
varejistas mas não naquela que se refere aos atacadistas. 

O SR. SOCRATES ALVIM: -Eu 'me refiri também aos atacadistas . 
Podemos figurar aqui uma hipotese de diminuição dos tributos. 

Imaginemos um atacadista vendendo 20.000 litros de gasolina e insta-
lado em localidade de 3.000 habitantes. No regime vigente, poderia 
êle ser lançado, conforme a apreciação do exator, em um ou dois con-
tos de réis de taxa fixa. Pelo regime projetado, êsse contribuinte será 

6 
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desclassificado para a última categoria da tabela, sendo lançado apenas 
em um conto de réis. · 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-O atacadista que pagava 2:500$000, 
passará a pagar 10:000$000. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Os atacadistas eram classificados em 
três categorias diferen tes, segundo a venda efetuada por seus estab=le-
cimentos. Essa classificação permanece com o novo regime, o qual, entre-
tanto, introduz, como disse há pouco, elementos novos que concorre· 
rão para abrandar os lança.nentos fiscais. São as tabelas rela tivas 
ao número de habitantes das cidades ou povoações onde se acharem 
estabelecidos os atacadistas. 

Essas tabelas determinam valores locativos diferentes, conforme o 
número de habitantes de cada cidade ou povoação. 

O SR. ABILIO MACHADO:- Havei á maior elasticidade, de acôrdo 
com o novo regime. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Perfeitamente. Se o lar.çador se fosse 
c::mduzir apenas pela taxa fjxa, o atacadista seria taxado no máximo, 
como, por exemplo, no caso de Belo Horizonte . 

O SR. ANNIBAL GONTUO: -Pelo novo regime as seis compa-
nhias aqui existentes em lugar de pagarem 10:000$000, irão pagar 
60:000$000. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Se elas vendem mais de 250.000 li· 
tros, poderão perfeitamente pagar esses tribu~os, porque o comértb de 
gasolina é, sabidamente, um alto negócio. 

O SR. ABILIO MACHADO:- A tributação, afinal de contas, irá re-
percutir no consumidor. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Acho que atualmente o atacadista de 
gasolina está pagando um imposto relativamente pequeno. O máxi~o a 
que êste imposto atinge é 2:500$000, evidentemente pouco, em relação 
a. outras especialidades comerciais. Além disso, sabemos que as em· 
presas de gasolina, automóveis, máquinas de costura, etc., controlam 
seus negócios, desde a exploração da matéri::t pri:na até ao varejista, 
até ao consumidor, determinando mesmo os preços pelos quais devem 
ser revendidos os seus produtos ao particular. Ora, é justo que 
um negócio como o da gasolina, que produz avultados lucros aos que 
o exploram e que importa numa sangria constante de ouro do Brasil 
para o estrangeiro, contribua de modo mais proveitoso do que aq.uele 

pelo qual o t~m feito- até agora para tirar o nosso. pais da ;situaçãG de · 
difkuldades em que se encontra. Se- o atacadista de ·gasolina descontar 
do consumidor a díferença de contribuição, êle exercerá.. pelo menos; O;.. 

papel de adiantador dêsse imposto ao Estado. 
Nós sabemos que Belo Horizonte importa gasolina, não só para 

o consumo local, como também para o fornecimento das zonas cir· 
cunvizinhas. Entretanto, todo êsse formidável comércio está nas mãos 
de seis atacadistas apenas. Ora, se examinarmos a situação dos nego-
ciantes de outros artigos~ dos atacadistas de fazendas, de generos ali-
m~ntícios, etc .• veremos que estes pagam maiores impostos q~e os ata· 
cadistas de gasolina. 

o SR. ANNIBAL GONTIJO:- Pagam maiores impostos e tê:n um · 
lucro menor. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Estão sujeitas, às vezes, a lucros pro-
blemáticos, ao passo que o lucro do comerciant~ de gasolina é certo. 
A gasolina tem de ser americana ou m~xicana, e, se quisermos andar 
de automóvel, seremos obrigados a adquri-la pelo pre ·o que nos é .im· 
posto. A tributação não é, portanto, exagerada. 

o SR. MILTON CAMPOS:-A grava~ão não é grande, conforme a· 
demonstração de v. excia. 

o SR. ABILIO MACHADO:- O varejista até vai ser beneficiado. 
0 SR. SOCRATES ALVIM:- O varejista, que é justamente o co-

merciante de gasolina que mais concorre para o desenvolvimento das 
comunicaç5es rodoviárias no Estado, porque vende êste produto nas 
encruzilhadas das estradas que penetram os nossos sertões; o varejista 
será beneficiado pela simplificação do regime fiscal que se estabelece. 
De modo que o novo regime proposb favorece, dessa maneira, desen-
volvimento do nosso h ~n 'erland , o devassamento dos nossos sertões. 
Se houver alcrum aumento de tributação, será nos grandes centros. Esse 
aumento, poré.n, vai recai'r sôbre uma classe de comerciantes . que pode 
perfeitamente suportá-lo, se'll prejuízo para si e com proveito para o 
Estado. • b 

N io se trata d~ u:n i11posto ojioso, que recáia sobre os po res, 
sôbre os necessitados: a pequena majoração de imposto irá recair sôbre 
os que podem e devem pagar, porque, para os grande~ fomeced~res d_e 
gasolina, somos apenas uma província comercial. Efetivamente, ê.es ~~
videm 0 nosso país em provindas tributárias; umas tantas companh.aa 
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tomam conta de um Estado ou de parte de um Estado, outras de ou-
tro, etc., e fazem suas vend::ts, impondo os preços que bem entendem e 
que somos obrigados a aceitar; sob pena de não podermos usar auto-
moveis. 

Temos também, na medida proposta, outro aspecto que reputo in-
teressante: é que, agravando de certo modo o imposto sôbre a gasoli-
na, vamos preparar o advento .. . 

O SR. ABlUO MACHADO:-Do alcool-motor . 
O SR. SOCRATES ALVIM:-... do alcool-motor. 
O SR. ABILIO MACHADO:-Alcool-motor que é muito combatido 

pelas grandes companhias de gasolina . 
O SR. SOCRATES ALVI.l\1:-As grandes companhias de gasolina 

fazem uma campanha formidavel contra o alcool-motor, alegando que 
êle estraga os motores dos automoveis, pois é acido e corrosivo e oferece, 
segundo dizem, outros inconvenientes. Entretanto, sabemos que, mesmo 
no norte da Europa, como nos países escandinavos, o uso do alcool-mo-
tor se acha extraordinariamente difundido. Admite-se até que o alcool 
puro seja melhor do que a própria gasolina para doterminados 
casos, como, por exemplo, para os casos em que se deseja obter gran-
des velocidades, porque o alcool puro suporta maior pressão no motor· 
Obtive esta informação do professor Otto Roth, que fez estudos interes-
santes a êste respeito e pretendia mesmo di8cutir o assunto na Socieda-
de Mineira de Agricultura, o que, entretanto, d{ ixou de fazer por haver 
transferido sua residência para fóra da Capital. 

Vê-se, pois, que a medida, ai ém de não importar em um aumento 
exagerado de tributação, tem ainda a vantagem de facilitar o desenvol-
vimento da indústria do alcool-motor em nosso Estado. E nós devemos 
incremeniar êsse desenvolvimento. 

Em Minas, são bem numerosos aqueles que se entregam á fabrica-
ção do alcool-motor. Além da usina de alcool de mandioca, em Divi-
nopolis, temos em Ponte-Nova, Rio-Branco e outras localidades, usinas 
para fabricação do alcool-motor de cana de açúcar. A usina Junqueira, 
em São-Paulo, segundo estou informado, tem remetido alcool-motor para 
Belo-Horizonte. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Para que o alcool faça concorrência á 
gasolina, é preciso que o seu preço baixe a $600. 
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_ O SR. SOCRATES ALVIM:-No norte do Jaís, conforme informa-
çoes que me foram dadas, o preço do alcool é de $500, sofrendo o au-
!Jlento de $100 a cento e poucos réis para as vendas a varejo. Se ali 
o alcool é vendido por êsse preço, entre nós também poderá ser. Mes-
mo, porém, que seja vendido a $800, preço que retribue folgadamente 
o trabalho do fabr:cante; mesmo vendido a $800, o alcool-motor, sendo 
quasi puro, de 97,5.0

, ainda é mais econômico que a gasolina. 
Sabemos como o govêrno se empenha na defesa da cana de açúcar. 

Entretanto, a melhor defesa da cana seria, incontestavelmente, fomentar 
a produção do alcool-motor, indústria que, devidamente desenvolvida, 
viria trazer ao Estado seguros beneficios. Uma certa porcentagem da 
cana que se moesse, devia ser transformada obrigatóriamente em alcool-
motor. Por êsse modo, o Estado, dentro de pouco tempo, encontraria 
na produção de suas indústrias recursos suficientes para fazer face ao 
seu consumo de carburante destinado a automoveis e auto-caminhões· 

Embora eu não seja conhecedor do assunto (não apoiados gerais), 
tenho, entretanto, algumas luzes com relação ao seu aspecto agricola 
e industrial, porque sempre me interessei por essas cousas e tenho to-
mado parte em congressos onde as mesmas são ventiladas e discu-
tidas. 

Do ponto de vista comercial, tive oportunidade de ouvir alguns 
amigos, comerciantes que conhecem bem esse negocio. Informaram-
me francamente que não acham fóra de razão as medidas consubstan-
ciadas no decreto cuja minuta ora é sujEita á apreciação do Conselho. 

Acham que vai haver aumento e que, provavelmente, o consumi· 
dor é que vai ser onerado, como acontece sempre em casos seme-
lhantes; mas entendem que esse aumento não é exagerado. 

De maneira que, diante disso e pelas considerações expostas, pen-
so que o meu parecer deve merecer a aprovação do Conselho. (Muito 
bem I Muito bem !) 

-Sem mais debate, é aprovado o parecer, sendo adotada a se· 
guinte 

Conclusão 
O Conselho opina pela promulgação do decreto, a que se refere a 

peça n 338, com as sugestões constantes do parecer do relator. 
-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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Doação de terreno à Crwsacla M :neira Contra a T;;beroulose 

(PEÇA N. 343 

Entra em discussão a peça n. 343, so-bre a quato sr. Annrbal Oon-
tijo apresenta o seguinte 

Relatório 
Em oficio de 23 do proximo passado, o exmo. sr. Interventor Fe-

deral, remeteu a este Conselho, um pedido da Cruzada Mineira contra 
'a Tuberculose, datado de 16 de maio, no sentido de ser-lhe doado um 

·1.erteno sttuado á rua Montes-Claros, ·nesta Capital, . .afim de que, sobre 
·',() mesmo ~e ·pronuncie a respeito. 

A Cruzada, Mineira contra a Tuberculose é uma associação civil de 
·tat'ater ~puramente humanitário. Os -seus Estatutos como se vêm ane-
"Xos a ·êste :pr-ocesso, á pags. 7, estabelecem :finalidade no plano geral 
dessa fundação que, em síntese, se destina a abrigar, assistir e tratar 

··os tuberculosos pobres, inclusive os menores .pre-tuberculosos. 
~lega a· peticionária, por ·seus diretores 1l necessidade de 'construir 

no mars ·curto prazo -possivel, a parte essencial . .das obras, de modo a 
poderem funcionar o Hospital e o Dispensário, devido a notoria perma-

· n~ncia de ·numerosos thberculosos ·contagianies, 'espalhados .por 1oda ci-
·;dade, não ·só em barracões e ·cazinhas, ·como até·em ·pensões, isto ·em 
detrimento dos ·proprios doentes, e da saúde pública em geral. Para 
~ss·as construções iniciais, dispõe a Cruzada, -no m.omento. de trezen-
·tos· contos de réis, apenas, soma em '-verdade deficiente, razão ·.pela qua 
8, Cruzada pleiteia dos poderes publicos ·o pedido ··acima formulado. 

Assim ·relatada a peça, passo-a ao ex mo. · sr. cbnselbeiro ~bilio ~a· 
'Chftdo, 1. 0 revisor. 

··.Sala ·dá&-'SessOes, 9 de maio de 1934.-Amdbal ··aontljo, relator 

Parecer 
O Sr. Allnlbal Oon~ IJo:-0 relatório cuja leitura acaba 'de · ·ser 

feita deixa perceber desde logo ·os elevados objetivos que tem em vis· 
ta a cCruzada Mineira contra a Tuberc·Jlose•, ao pleitear .a medida 
constante da .pe\a ora em debate. Acredito, portanto, sr. Presidente, 
ser perfeitamente dispensavel aduzir perante a "Casa considerações ten-
dentes ·a· justificar meu parecêr-'favoravel ao peéfido ~dessa "1illUltropica 
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·associc:ç1o que, em boa hora, se fuTb!l n:t C1;>ihl e q ·1~ b:: -::'1 m~rece 
o amparo e proteção do Pojer Pú'JliC.), d111 a S!ll n:>'Jre fin:tlid ~d ~. 

Para o de'erimento do pedido, porém, estabeleço algu:nas restri-
ções que se me afiguram de todo razoáveis e que, espero, m~re·.::erão o 
assentimen to de meus ilustrados colegas. E' assill que a cCruzada• 
deverá determinar a área do terreno necessário à construção do Sana-
tório, terreno que deve7á passar ao domínio da Santa Casa de Miseri-
córdia da Capital, caso seja dado ao mesmo fim diferente daquele para 
o qual se pede a concessão. 

Por igual, deverá a sociedade obrigar-se a construir, em primeiro 
Jugar, o pavilhão destinado ao tratamento dos doentes pobres . 

. Com .es.tas restriç:les, sou de parecer que seja concedida a doação 
pl:eiteada. 

(Muito .bern! M.u:to bem!) 

Dis:ussão 
Em disun.ssão o parecer. 
O sr. llllil-tou Cam.]JGS- A c Cruzada• se propõe a construir 

pavilhões para o tratamento dos tuberculosos com fins lucrativos? 
O SR. ABILIO MACHADO-Apenas consta da-escritura da fundação 

que a «Cruzada• terá por finalidade tratar dos tuberculosos pobres, 
construindo p_ara êsse.Jim um Sanatório. 

O .SR .. Jl:JUO SOARES-.Earece que a renda será.aplicada ~em benefi-
cio dos próprios serviços. 

..0 SR..DORI.NATO UMA--Pelo que depre.endi da leitura do-relatório, 
_a finalidade da ~cruzada• é assist~r e .tratar os -tu:,erculosos desvalidos. 

O SR. JULIO _SOAREs-Qual a .área do terreno cuja doação se plei-
teia? Isso não está esclarecido _no processo. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO--Por isso mesmo é que eu proponho 
·que seja determinada essa área. 

O SR. ABILIO MACHADO-Ao processo acompanha uma planta. Tal· 
vez, por ela, se possam verificar a situação e a área dêsse terreno. 

.O SR.-ANNIBAL GONTU.O-A planta não nos ·esclarece a ê3se res-
.peito. Eis porque se justifica :a ·minha proposta no sentido_ de se subor· 
dinar a concessão à delimitação da á ·e1. 

... O SR. MILTON .CAMP.OS-A .não ser · qne o Co-ns~lho queira, desde 
tt}paP~ 1declamr :qual..:a-!áma.:.auficiente para .:.a.Jundação. 
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O SR. ABILIO MACHADO-A concessão seria feita de acôrdo com 
as necessidades da fundação. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Poder-se-ia, talvez, fazer a concessão 
nestes termos, fixando-se ainda o prazo de um ano para o início da 
construção do sanatório. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Seria melhor que se determinasse antes a 
área do terreno a ser doado. Aliás, ainda há pouco assim procedemos 
quanto a um pedido de doação da mesma natureza, que nos era feito 
para fundação de um estabelecimento de ensino pelos Salesianos. Já 
existe, portanto, precedente. 

O SR. JULIO SOARES-Quanto á restrição proposta pelo sr. conse-
lheiro Annibal Gontijo , no sentido da •Cruzada• construir primeiramente um 
pavilhão destinado ao tratamento de indigentes, acho-a indispensável 
pois do contrário poderá ser logo construído um pavilhão de pensionistas 
que irá fazer concorrência vantajosa, uma vez que está isento de impos-
tos, a outros sanatÓrios modestos, como o do dr. Alberto Cavalcanti, 
que recebe doentes mediante uma contribuição muito módica. 

O SR. ABILIO MACHADO-Poderíamos fazer a concessão de acôrdo 
com as informações que nos fossem fornecidas pela Diretoria de Saúde 
Pública relativamente à área do terreno. 

O SR. JULIO SOARES-A indicação do local também é. muito vaga. 
O SR. ANNIBAL GONTIJ0-0 local já se acha indicado. 
O SR. JULIO SOARES-Muito vagamente: cRua Montes-Claros, 

entre as ruas Lavras e Alfenas :o . 
O SR. SOCRA TES ALVIM·- Todos nós temos a melhor boa vont:lde, 

com relação ao pedido da cCruzada:o, mas à área do terreno deve ser 
a extritamente necessária para a construção da obra. 

O SR. MILTON CAMPOS- O Conselho prestigia os objetivos que a 
cCruzada:o tem em vista. 

O SR. DORlNATO LIMA-Perfeitamente, pois todos estamos empe-
nhados em dar combate a um dos maiores flagelos da humanidade : a 
peste branca. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Entendo,-entretanto, que nos devem ser 
prestadas informações, quanto aos pontos que não se acham bem es-
clarecidos no processo. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Neste caso, sr. Presidente, requeiro o 
adiamento da discussão afim de que sejam obtidos esclarecimentos sô-

-

.· 
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bre a área e local do terreno, de modo a poder o Con~elho se pronun-
ciar com perfeito conhecimento do assunto. 

(.Muito rem! Llfuilo bem!) 
-Posto em discussão o requerimento e não havendo quem tome 

a palavra, é o mesmo submetido a votos e aprovado. 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a próxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Continuação da discussão da peça n. 343 e 

discussão das demais matérias 'que, devidamente relatadas e revistas, 
forem presentes à Secretaria com a precisa antecedência. 

--Levanta-se a sessão. 

221.a Sessão Ordinária aos 19 de julho de 1934 

PRESIDENTE:- Sr. Milton Campos. 
SECRETA'RIO: -Sr. Socrates Alvim. 

SU:\IAIUO -Ata- Expediente- Recurso interposto por Orosimbo Gonçalves da 
Fonseca - Comunicações - Parecere5 finais- Segunda parte -Doa-
çao de terreno à «Cruzada Mineira Contra a Tuberculose• - Conti-
nu ação da discussão - Con clus~o - Montagem, na C-a pital, de moi-
nhos para cereais - Relatório do sr. Julio Soares - Vista do proc esso 
solicitada pelo sr. Dorinato Lima- Adiamento da discussão- Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, 
Socrates Alvim, Abilio Machado, Julio Soares, Dorinato Lima e Annibal 
Gontijo. 

-Abre-se a sessão. 

Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 

Não há expediente a ser lido. 
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Recurso i11.terposlo por Orosimbo Gonçalves .íla Fonseca 

(PEÇA N. 342) . 

O Sr . .Presldeate declara estar sôbre .a Mesa o processo refe-
rente a um recurso interposto .pelo sr. Orosimbo Gonçalves da Fonseca, 
processo cuja remessa fôra solicitada ao Govêrno .afim de o Conselho se 
pronunciar sôbre a peça n. 342. 

-Junte~se à referida peça. 

Comunicações 

O Sr. Annlbal Gonttro comunica que o sr. W.erna .M~galhães 

.não comparece à sessão, por continuar ausente da Capital. 
O Sr. Soera!es Alv:m comunica, igualmente, que o sr. Sebas-

tião Lima, por motivo justo, deixa de com.parecer aos trabalhos de 
hoje. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de parzceres 
finais 

O Sr. Socra~es A.lvlm, 1.0 rt>visor da peça n. 307, e na au-
·sência .do Ielator da me&Illa, sr. Werna Magalhães, apresenta .o .se~ 

guinte 

.Parecer n •. ~313 

F.:wores ple:teadcs pelo Au,tomóvel Clube ele Minas-Gerais 

.(PEÇA N. 507) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas~Gerais, a que 'foi pre-
sente um oficio do exmo. sr. Interventor Federal, submetendo à sua 
apreciação um memorial em que .o Automóvel Clube de Minas-Gerais, 
solicita isenção de impostos e doação do terreno adquirido à Prefeitura 
para completar as instalações •necessárias .às .suas .• finalidades sociais, 
depois de examinar atentamente a matéria e, 

Considerando que o Automóvel Dlube, em seus estatutos, trata de 
diversas medidas que visam o desenvolvimento _ do rodoviarismo_ e que 
são de interêsse geral ; 
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Considerando que é ·uma Sociedade réconhecida de utilidade pú~ 
blica estadual. _por lei n. 978, de setembro de 1927; 

Resolve ·opinar ·favoravelmente pelas concessões abaixo: 
a) Cancelamento ·de todos os impostos em atrazo. 
b) Isenção ·dos impostos estaduais e municipais da presente ·d:J.ta 

em diante, com exceção dos que recaírem sôbre o restaurante público 
instalado em sua séde. 

c) Moratória por cinco anos, no mhimo, .sem juros, para paga~ 
mento do terreno, procedendo~se á um reajustamento para garantia dos 
contratantes. 

Estas coturessões, sujeitas às condições ·que se seguem: 
"a) O Automóvel Clube manterá e levará a efeito as .a~sposições 

do·s arts. 35 e 36 de seus estatutos .e citadas no .parecer verbal d.o .Re-
lator. 

·. ·b} Reversão do terreno à P.refeitura, ·se, até final pagamento, o 
'Clube -der -ao 'mesmo ..tePreno aplicação ·diversa da de suas .finalidades 
sociais. 

Sala das -Sessões -do Conselho Consultivo, 19.-..de Julho . .de 1934.-
"Soef'atea Alum, relator .substituto. 

O parecer é aprovado e depois assinado pelos srs. Conselheiros, 
tendo -Sido também votos vencedores .os dos srs. Werna Magalhães e 
Sebastião Lima. 

-Devolv~se a peça, ·.com · o relatório e parecer, ao sr. ·Interventor 
Federal . 

. O •r. Saaratea ·AI vim apresenta ainda o seguinte 

-Par.e_cer n . . 314 
· Modf.fioat;ffes w& ·rugi me Ji:Bcal d:o comércio de gasalina e '11lMJ 

(PEÇA N. 338) 
O VonseJho Consu1tivo, depois de detido exame 'do p:rousso cons~ 

-tan1e ·cta peça.1n. 338, relativa à minuta de decreto ·estadual .que institue 
novo .regime sôbre a .tributação fiscal do comércio de gasolina e .óleo 
.lubrificante : 

coósiderando ~ que ·o sistema até agora •adot:tdo no lançamento .do 
imposto 'l!Stadl:làl de indnstrias e prôfissões sôbre negociantes dessa 

·~de &m.erGaiiÜlr-i.Blém!.de1áiar.§UIIl ~me..">4e. ílll(JdiQidade . de . «ri~ 
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butos em desproporção com os lucros oferecidos por essa atividade 
econômica e fora de rehção com o regime tributário referente a outros 
ramos mercantis menos lucrativos, baseia-se em classificação demasia-
dament~ rígida, não graduando com a desejável proporcionalidade as 
contribuições dos nezociantes de categorias diferentes do mesmo co-
mércio; 

considerando que, pelo regime agora criado com o decreto cuja 
minuta é submetida à aprovação do Conselho, êsse inconveniente fica 
muito reduzido, em virtude do emprêgo de tabela destinada à determi-
nação do valor locativo de cada estabelecimento comércial; 

considerando que, em relação ao comerciante varegista, o novo 
regime oferece a va-:1tag m important~ de uma grande simplificação na 
aplicação do imposto, que passa a ser ta.·<ado a $100 por litro de gaso-
lina e óleo vendidos; 

considerando que a tributaç1o instituída pelo decreto em apreço 
não importa em aumento excessivo de impostos, podendo, em certos 
casos, rEd Jndar em mineração dos mesmos; 

considerando que os m3.iores agravamentos irão recair sõbre co-
merciantes atacadistas que fazem grandes vendagen e têm lucros com-
pensadores ; 

. con iderando que êsse comércio é dos ma}s rendosos, por se tratar 
de um produto que não encontra similar no país, explorado por pode-
rosas empresas, que dispõem de grandes capitais e de perfeita organi-
zação, de modo a poderem controlar o negócio, desde as minas estran-
geiras que produzem a gasolina e o óleo, até ao varegista que vende 
o produto ao consumidor, já em nosso país ; 

considerando que a gasolina, embora preste real concurso ao pro-
gresso da naç~o. facilitando as comunicações, constitue uma das maiores 
fontes de saida de ouro para o estrangeiro, sendo conveniente reduzir-
se o seu con"umo no pais; 

considerando que o agravante de tributação assim aplicado à gaso-
lina importa, reflexamente, em auxílio à indústria do alcool motor, que 
podemos produzir no país e no Es tado, em quantidade suficiente às 
necessidades dos nossos veículos à explosão e já produzimos em vá-
rias fabrkas existentes em nosso território, - delibera o Conselho Con-
sultivo dar sua aprovação à minuta de decreto que acompanha a peça 
n. 338, com as modificações sugeridas e aprovadas rom o parecer ver-

765 
bal, em sessão do Conselho, de lô do correhte, tu o constante das no-
tas taquigraficas que aco:npanha:n e fazem parte integrante dêste pare-
cer final. 

. ~ala das Sessões do Conselho Consulti o do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, 18 de Junho de 1934. - Socrates .Alvim, re-
lator . 

. O parecer é aprovado e, em seguida, assinado pelos srs. Cc nse-
lheiros, sendo também voto vencedor o do sr. Sebastião Lima. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e pa~ecer, assim 
como das notas taquigraficas, ao sr. Interventor Federal. 

S-:1 gunda parte da ordem do dia 

Doação d e terreno à «Cruzada ilf in~ira Contra a T uberrmlose ,. 
(PEÇA J. 343) 

Passando-se à segunja parte da ordem do dia, é anunciada a con-
tinuação da discussão da peça n. 343. 

O Sr. Annlbai Gontijo: -Peço a palavra 
O SR. MILTON CAMPOS: -Tem a p lavra o nobre Conse-

lheiro. 
. O SR. ANNIBAL GONTIJO :- Sr. Presidente, na sessão pas ada, 

a discussão da peça n. 343 foi adiada afim de que se obtivessem es-
clarecimentos quanto à áre::t e à situação do terreno cuja doação solicí-
ta a «Cruzada Mineira Contra a Tuberculose,. p3.ra a fundação de um 
sanatório nesta Capital. Infelizmente, não obtive dados que me habili-
tassem a prestar ao Conselho informaçõ~s rigorosamente precisas sôbre 
a área de terreno de que se trata. Direi, en tretaato, que essa área é, 
mais ou menos, de 15 a 18 mil me tros quad.:-ados, achando-se o terreno 
situado à rua Montes Claros_. entre as ruas AHe:1as e L:lVras, confinan-
do pelo outro lado com terrenos partrculares. Trata-se de um terreno que 
pertenceu ao dr. Nelson de Senna, tendo sido por êste vendido ao Es-
tado. A área exata consta da escritura de venda, cuja cópia, e tretan to, 
por ser onerosa, julguei-me dispensado de fazer tirar, uma vez que, 
pelas informações que me foram prestadas e que ora transmito ao Con-
selho, parece-me que êste estará habilitado a decidir sôbre o assunto. 

Nessas condições, mantendo o meu parecer, já emitido na sess!io 
passada, penso que o Conselho deverá aquiescer ao pedido da •Cruza-



da•, com as restrições constantes dêsse mesmo parecer-. ('Mu,ito bent I 
!fi u: to bem !) 

Continua a discussão 

O SI'". Julio Snare3: - Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS.: - Tem a palavra o nobre Conse-

lheiro. 
O SR. JULIO SOARES: - Sr. Presidente, por varias. vezes iá. ma-

nifestei aqui o meu ponto de vista inteiramente favorável ao amparo 
oficial das instituições particulares de caridade, nio só pelo seu hu· 
manitário objetivo, como também porque elas vão pr?enchendo as 
grandes lacunas existentes na assistência pública do nosso Estado. 

Mas, como sabem os srs. Conselheiros, a'i nossas necessijades em 
matéria de assist~ncia pública são hoje de tal exigência e de tal com· 
plexidade que o .Govêrno do Estado, com aplauso dê.ste Conselho, to· 
mou a iniciativa de criar a Inspetoria Hospitalar. :E:ste órg~n oficial deve 
daquí por díante controlar e orientar êsses serviços. de ·modQ. a tornar 
o problema mais simQles, mais eficiênte e mais econômico. Faz parte 
de sua regulamentação o exame obrigatório de qualquer plano hospi· 
ta1ar, tanto no pondo de vista técnico, como no ponto de vista higiê· 
nico, econômico e social, sobretudo daqueles que receberam ou vão 
receber favores de qualquer natureza do Estado. 

Ora. o caso em apreço não tem nenhuma demonstração. nec;se 
sentido, nem mesmo uma planta parcial definitiva ou estatutos 
que venham nos esclarecP.r sôbre o conjunto rle seu plano e qas pos· 
sibilidades para o custeio de sua fundação. E nessas condições, eu 
acho que não deV61Ilos fazer exceção nem mesmo para a •Cruzada 
Mineira•, que tem à sua frente nomes tão idôneos e ilustres como. o 
do seu benemérito fundador, coronel Benjamin Guimarães. 

Eu proponhc;>. por isso, que a nossa aprovação fique condiciona· 
da à aprovação da Inspetoria Hospitalar que é o ú:lico órgão competen-
te para fazer as exi_5ências legais a que acabo de me referir. 

(Jfu,ito bem I 1lfui to bem I) 
O Sr. Milton Campos- Temos, portanto, o parecer do relator, 

favoravel à concessão pleteiada, com algumas restrições expostas nês-
stl mesmo pareoer. e o vota ·do sr. Conselheiro Julio -Soar.es, .nQ senti!' 

do 'de ser corrdfcionada • 
pitalar. a concessão ã aprovação da Inspetoria Hos· 

Estão em d" -
ã . . ~scussao, conjuntamente, o parecer e o voto 

s o rncompattveiS entre si. , que não 
O SR. JULIO SOARES - Absolutamente. O 

plemento do parecer do relator. meu voto é um com-
O SR. MILTON CAMPO.:; - Como vota o 

Machado? sr. Conselheiro Abi!io 

O SR. ABTLJO MACHADO -Estou 
relator e o adendo proposto 1 J ~e acOrdo com o parecer do 

. pe o sr. uho Soares A I t · H pltalar é o órgão natural de cont }o d .' . . _nspe ona os-
tureza. ro .... e todas as IniCiativas dessa na· 

-Do mesmo modo se manifestam os d demais srs. conselheiros sen o, por isso, proclamada a seguinte 

Condusão 
O Conselho aprova a -concessao pleiteada pel C contta a Turberculose» de acô d a c ruzada Mineira 

. . ' r o com o parecer do I t dicwnada a concessão ao ex.1me e à apro - re a or, e con· 
talar. vaçao da Inspetoria Hospi-

- Volta o processo ao relator para red•gir o parecer final. 

Montagem, na Cap~tal, ele moinhos para cerea:·s 

{PEÇA ~- 335) 
E' anunciada a discussão da 

J peça n · 335, sendo dada a pala\:ra 
ao sr. ulio Soares, que apresenta o seguin te 

Relatorio 
O sr. Secretário da Agricultura, em oricio de 27 de b "I 

sado, pede a ê3se Conselho m:mifestar·s . a r• p. pas• 
Peça n 335 e sô!>re 0 segumte assunto da · • que passo a relatar. 

4 O sr. Octaviano Lapertosa e outros pretendem form 
presa, nesta Capital, com o objetivo d '3 t . ar uma em-
especialmente destinados a produção de~~~ ~ m~mho_s para cereais, 
produtos dêste ai . . n a e trtgo e dos sub· 
rais.• ' a qu se denominara •Emprêsa Moinhos Minas·Ge-
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No memorial dirigido ao sr. Secretá;io e subscrito pelos incorpo-
rador ~s da companhia, encarecem a fundação dessa indústria apon-
tando as seguintes vantagens: 

a) que os estabelecimentos serão construidos dentro da Capital 
(Carlos Prates). 

b) Que irão circular dentro dêste Estado os lucros das compa-
nhias de moinhos de Si o Paulo e Rio. das quais Minas importa dia-
riamente 22 mil sacas de farinha de trigo e outras tantas de farelo 
e farelinho, produtos êsses que serão obtidos pelos cons midores por 
preços mais baratos: 

c) Que o trigo importado dos países produtores e recebido em 
Angra das Reis, será transportado em vagões da E.F. Oéste de Minas, 
e descarregado diretamente nos moinhos, garantindo êste transporte 
um movimento quasi diário de um especial, com carregamento de 120 
t Jneladas: 

d) que a gránde produç:lo de farelo e farelinho virá incentivar a 
criação, especialmente de suinos, cavalares e galináceos, além da adu-
bação das terras; 

e) Que a instalação de moinhos para trigo virá estimular o plan-
tio, em grande escala, desse precioso cereal, em nosso Estado, o qual 
se libertará assim do produto estrangeiro, podendo ainda abastecer os 
Estados limítíO~es e aur:1entar a ecuno:nia pú':Jlica. 

Por se tratar de uma indústria, na qual v-o ser empregados gran-
des capitais pertencentes a particulares e que terá forçosamente de en-
frentar represálias das companhias "que explo am essa fonte de riqueza 
em outros Estados, acham os incorporadores indispensavel que o go-
vêrno os auxilie, e para conhecerem os limites desse auxilio, formulam 
as seguintes perguntas: 

1.0 ) Qual 0 frete que a E. F. Oéste de Minas poderá cobrar por 
especial de trigo, a granel, de Angra dos Reis a é a estaç 'io do Cala-
Iate? 

2.0 ) · 0 Estado poderá fornecer a fôrça elétric::t necessária, por um 
periodo de 10 anos? 

3.0 ) o Estado poderá garantir aos acionistas da companhia os ju-
ros de 5°/o ao ano? 

4.0 ) 0 Estado e a Prefeitura poderão isentar a Companhia de to-
dos os impostos, por um período de 10 anos? 
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5. 0 ) A Estrada O és te de Minas poderá doar à Companhia o terre-
no em Angra dos Reis necessário à instalação dos ilo coletores? 

O memorial. redigido nos têrmos que acabo de enunciar, está subs-
crito por um grande número dos ócios incorporadore da Empre a 
Moinhos Mina -Gerais. 

Submetido o assúnto ao e tudo da In petoria de Agricultura, esta 
emitiu o parecer de fl . 6 a 9 do proce sado, referindo- e. destacada e 
respectivamente, à vantagens apontadas e ao favores pieiteados no 
citado memorial. 

Começando pelas vantagens, o sr. Inspetor, opinando sôbre o me-
morial de cada uma, enumera-as pela maneira seguinte : 

a) Que os lucros da exploração circulando dentro do E tado, po-
derão concorrer para animar o eu comércio e indústria; 

b) Que a «Üéste », e tando arrendada ao Estado a êste interessa 
que o transporte do trigo seja feito por essa Estrada, cuja. rendas . e-
rão aumentadas pelo frete correspondente: 

c) Que a produção de farelo e farelinho poderá beneficiar à in-
dústria da criação. se esses produtos forem obtidos por preço menore · 
do que os atuai ou e no futuro houver sempre diferença de frete: 

d) Que, relativamente á vantagem decorrente do plantio do trigo, 
observa que, apesar de sabermos que em diversos pontos do Estado. 
já foi experimentada com êxito essa cultura. não podemos afirmar que 
ela possa se desenvolver a ponto de concorrer com a produção e -
trangeira de aíses em que a topografia, bem diversa da nossa têm o 
auXI1io do trabalho mecânico, fator econômico principal dessa cultura. 

Em Minas, diz o r. Inspetor, onde a topografia melhora, os terre-
nos peioram. 

Sôbre os favores a serem concedidos, aquele funcionário informa : 
1.0

) Que a questão de trem especial de trigo depende do contra-
to especial com a «Üéste •. Um vagão de trigo, com o pêso de 20.000 
quilos, paga de Angra dos Reis a Belo-Horizonte, 1:302$400, enquanto 
o de farinha de trigo paga 1:704$600, mai , portanto, 402$400. Entre~ 

tanto, como a cOéste • dá 30°/0 de abatimento para o frete da farinha 
moída em sua zona e transportada para esta Capital, ficaria êste frete 
reduzido a 1:193$220, e, portanto, menos 109$180 do que o do trigo. 

Esta concessão foi dada ao Moinho Santista, que têm séde em 
Barra-Mansa. Observando, ainda, que o frete de farelo , a 898$800, 

7 
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por vagão de 20 toneladas, é mais barato ainda que o da farinha, 
rnais razoavel s ria transportarem~se êsses produtos do que o trigo 
em grão. 

Continuando o eu apurado e minucioso estudo sôbre a matéria 
de fretes, salienta a dife rença maior do percurso da oc Qéste" sôbre o 
da .: Central :. , razão pela qual é menor nesta última o frete de uma 
tonelada de t ri o-o até Belo-Horizonte. 

Com ês es argumentos, o sr. Inspetor termina esses cálculos com-
parativos com a seguinte informação que lhe foi prestada pelo dire-
tor da Oéste: o carreto mínimo de vinte toneladas de trigo de Angra 
dos Reis a Belo~Horizonte, será de 800$000, devido à falta de frete 
de retôrno. 

Assim, êsse assunto passa a depender de um entendimento com 
áquela Estrada, de modo a evitar a concorrêncía pela ~central do 
Brasil»; 

2. 0
) Quanto ao fornecimento de energia elétrica, essa sendo obti~ 

da á razão de $400 por kilowat-bora traria grande ônu ao Estado, 
se êste concordasse em pagá-la; 

3.0 ) Garantia de juros, acha o informante que não deve ser con -
cedida, porque não só viria colocar a Companhia em condições supe-
riores ás demais que quisessem se estabelecer nesta Capital, como 
porque seria um mau precedente estabelecido; 

4. 0 e 5.0
) Isenção de impostos: Opina pela concessão, não só 

quanto aos de transmissão, como aos de indústria e profissão, endo 
relativamente a êstes, somente por espaço de 5 anos; 

6. 0
) Finalmente, sôbre a doação do terreno para a instalação 

dos silos em Angra dos Reis, o sr. Inspetor acha que o assunto é 
mais da competência da «Rêde Mineira de Viação " do que da Se-
cretaria, e que, certamente, a «O éste " tudo facilitará a uma indústria 

\ 
que tanto vai beneficiar suas linhas com a movimentação de trabalho 
e transporte. 

Para não tornar . mais extensivo êste relatório, deixei de meneio~ 

nar na íntegra dados e argumentos constantes do luminoso parecer do 
sr. Inspetor, documento êste que, achando-se unido à presente peça• 
poderá ser, a qualquer momento, consultado para melhor orientação 
sôbre o assunto. 
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Assim relatada, passo a peQa ao sr. conselheiró Annibal Gontijo , 
1 . o revisor. 

Sala da Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais.- Belo-Horizonte, 16 de junho de 1934.·-J?tlio S oares, re-
lato r. 

Vista do processo 

O Sr. Dorlnato Lima,- declarando desejar conhecer me-
lhor o a sunto, requer vista do processo. 

Deferido o pedido, de acôrdo com o Regimento, fica adiada 
a discussão . 

Não havendo mai nada a se tratar, o . r. Presidente desígna para 
a proxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE :-A regimental. 
SEGUNDA PARTE: - Continuação da discussão da peça n. 335 

e das demais matérias qu", devidamente relatadas e revistas, forem 
presentes à Secretaria com a precisa antecedência. 

-Levanta-se a sessão. 

222.~ sessão ordinária. aos 23 de junbo de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campo . 
SECRETÁRIO-Sr. Socrates AJvim . 

SU!UA RIO-Ata -Expediente-Comunicaçoes-Parecer final - 2. a parte-Monta-
gem, na Capital , de moinhos para cereais-Adiamento d;, discussao 
- Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presente os srs. Milton Campos, 
Socrates Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Abilio Machado, Werna 
Magalhães e Annibal Gontijo. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secsre±árlo traz ao conhecimento do Conselho o seguin-

te expediente : 
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Oficio 

Rmissãu ú e apólice::; para co·nsúlidação da div?·da flutuante 
e outras operações 

(PEÇA N. 347) 

Belo-Horizonte, 21 de junho de 1934. 
Senhor Presidente.-Tenho a honra de passar às mãos de V. 

Excia., acompanhado da respectiva exposição de motivos apresentada 
pelo Secretário das Finança , e para que seja submetido à considera-
ção dêsse Egrégio Conselho, o projeto de decreto referente à emissão 
de 600. 000:000$000 em apólices de 5° f 0 • com sorteio de prêmios, para 
consolidação da dívida flutuante, unificação da dívida interna fundada 
e operações de conversão que forem julgadas convenientes. 

Reitero a V. Excia . os protestos de minha alta estima e subida 
consideração. -0 Interventor Federal , Benedicto Valladares Ribeiro. 

Ao Sr. Dr. Milton Campos, 
M. D. Presidente do Conselho Consultivo do Estado . 

Exposição de motivos apresentados pelo Secretário 
das Finanças 

Em 21 de junho de 1934.-Senhor Interventor.-Tenho a honra de 
submeter à esclarecida apreciação de Vossa Excelência a inclusa minu-
ta de decreto autorizando uma emissão que se elevará, se necessário, 
até o máximo de Rs. 600.000:000$000, em apólices de 5°/0 , com prê-
mios semestrais, para consolidação da dívida flutuante, unificação da 
dívida interna fundada e operações de conversão que forem julgadas 
convenientes. 

O decreto obedece às Linhas gerais traçadas por Vossa Excelên-
cia e contém dispositivos tendentes a resolver as questões de ordem 
financeira que tem sido objeto das inúmeras conferências com que me 
tem honrado Vossa Excelência, e em que o assunto foi amplamente 
versado. 

A situação financeira de Minas não pode deixar de ser uma das 
maiores preocupações do Govêrno, tais os aspectos, de inescondível 
gravidade, que envolve. 
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Por êsse motivo, temos dedicado grande Jiarte da nossa atividade 
ao estudo dêste problema, afim de poder encontrar uma solução que 
melhor atenda aos interêsses do povo mineiro. 

Em face do vulto dos algarismos que abaixo ofereço a Vossa Exce-
lência, e em que procurei sintetizar o mais possível a posição atual do 
Estado, vê-se que a situa~ão exige mais do que medidas protelatórias e 
parciais. 

Nesta data, segundo os dados apurados pela Diretoria da Contabi-
dade, a situação é a seguinte, excluída a dívida externa, por ter sido 
integrada no plano geral organizado pelo Govêrno Federal, em fevereiro 
passado. 

Débitos do Tesouro 

I) Letras do Tesouro vencidas, inclusivé 
juros .,. • ..• •• • .. .. .......... .. . . ....... . 
Letras do Tesouro por vencer . ...... .. . 
Débitos em e/correntes ..•••• .... . .. .. .. 

11) RequisiçOes processadas na Diretoria da 
Contabilidade.. • . . . . .... . ...... . ...... . 
Idem na Diret. da Despesa. . . . . . . . . . . . 
Saques a cumprir ...... . ...... . .. ..... . . 
Restos a pagar . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .. . 

IIl) Apólices de 7°/0 em circulaçao .... ... . 
Idem de 9°/0 ••••• • . • • • . .••••••••••. • . .. 

Total Rs .... .. .. . . ... . .... . . ... . . 

61.377:0005000 
32 . 395:000$000 
48 .60):000 000 142.372:000$000 

17 .842:000$000 
16 . 487:000$000 

207:000$000 
52.083:000$000 86.619:000$000 

119 . 172:5')0$ 100 
215 000:000$000 334 . 172:500$000 

563. 163:50(}$0 00 

A taxa média dos juros que o Estado paga é de 8°/0 . 

Assim, temos que os nossos compromissos sujeitos a êste ônus, a 
saber: os dos itens I e m, no total de Rs. 476.544:500$000-estão so-
brecarregando os orçamentos com os juros anuais de Rs 38.123:560$000. 

O nosso estudo, porém, parte da preliminar de que é absoluta-
mente necessário resgatar os compromissos do item li, que são os que 
mais atormentam a Administração, por se referirem a milhares de for-
necedores; que o Estado não possue recursos para êsse fim e que, se 
fosse possível conseguí-los, por meio de empréstimos, teria de pagar a 
referida taxa de 8" f 0 , o que corresponderia á importância de Rs. 
6.929:520$000, que, somada à anteriormente obtida, daria um total geral 
de juros no 1valor de Rs. 45:053:080$000. 
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Esse total será, por certo, maior, porque há sempre outras despe-
sas, como sejam comissões bancárias, etc., que dificilmente podem er 
precisadas de antemão. 

Admitindo-se, para argumentar, a hipótese de se obterem recur-
os para solver os compromissos do item Il, teríamos nm erviço de 

juros, anual, de Rs. 45.053:080$000, com a solução apenas parcial do 
problema. 

Ainda nêste caso, o débito para com o, fornecedores seriam s·m-
plesmente deslocados mas a dívida global continuaria a mesma, a exi-
gir os mesmos . acrificios, ou talvez maiores, para o serviço de juros . 

Estaria, 'no fim de curto prazo, f.totalmente vencida, pois no mo-
mento grande parte já se venceu, e sem probabilidade próxíma de ser 
amortizada, :sabido como é que estamos em regimen deficitário e que 
desse regimen não poderemos sair imediatamente, pois as medidas man-
dadas adotar nêsse s~ntido pelos decs. ns. 11.343. 11.344 e 11.345, de 
21 de maio último, não poderão originar resultados tão prontamente 
quanto seria de desejar. 

O exposto é suficiente para demonstrar que o Govêrno está no 
dever inadiável de procurar solução radical para êste grave problema. 
o que pretende fazer com o plano , que é objeto do presente decreto. 

Antes, porém, de entrar na sua análise, permito-me, ainda, focali-
zar certos aspectos dos nossos atuais compromissos, que ni'io devem 
' er desprezados no momento em que se cogita de resolver as dificul -
dades suscitadas pela situação financeira do Estado. 

Item I- Trata-se, na maior parte de débitos para com banco , 
por m~io de prcomissórias e contas-correntes, alguns já vencidos e ou-
tros que se vencerão em prazo curto. 

Fácil é de imaginar a ituação incômoda do Estado, em wnse-
qüência dêsses compromissos, sendo oportuno alientar, também, que 
a imobilização de capital do banco ' em poder do Estado, não deixa 
de afetar o movimento geral do negócios, privado, que fica, da circu-
lação de grandes somas. 

Item II - O compromissos desta categoria são os que nais per-
turbam a admirüstraçã , pois ão co stituidos por conta do Estado a 
favor de milhares de credo:-es, que ininterrupta e in tstentemente reclv.-
man, com razão o seu pagamento . 
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Trata-se de compromissos de diversss exercícios anteriores que vi-
eram sendo acumulados por falta de pagamento, até atingir à avultada 
soma de Rs . 86.619:000$000. 

Creio não ser falsa a impressão que tenho de que, em relação a 
êste. compromissos, estamos num verdadeiro cí rculo vic:oso: os paga-
mentos do Estado nem sempre se fazem com a desejável pontualid:~de 

pelos motivos expostos; os credores, não recebendo do Estado, não 
podem movimentar satisfatóriamente seu negócios, nem pagar pontual-
mente os impostos, agravando-se, assim, a depress~ o econômica gene-
ralizada; afjnal, devido à falta de pagamento de grande parte de im-
postos e da aludida depressão, enfraquece-se a arrecadação das rendas. 
E, assim, continua o círculo vicioso. 

Urge uma iniciativa que quebre êsse ritmo pernicioso e essa só 
deve partir do Estado, único que poderá pOr têrmo a essa situação de 
descontentamentos e prejuízos gerais. 

A situação dêsses compromissos reclama, evidentemente, urgência 
tanto que deve ser resolvida na primeira etapa da execução de 
plano. 

Item III- São as apólices de 7° f o e obrigações de go /o· 
Desnecessário seria falar sôbre os inconvenientes da existência de 

títulos sujeitos a juros tão elevados, pois isso está no consenso unâ-
nime. 

Entretanto, não será demais assinalar que êsses inconvenientes 
não afetam apenas ao Tesouro do Estado, ma ainda aos estabeleci-
mentos de crédito e à própria coletividade, desestimulando a iniciativa 
particular e oferecendo um emprego de capital que impede empreendi-
mentos no comércio ou na indústria, onde nem sempre se poderá, sem 
risco, obter iguais resultados. 

Com a falta de iniciativas individuais, perde também o Estado o 
que deixa de receber em impostos, perde também no seu progresso e 
perdem, finalmente, as classes operárias, com a falta de expansão dos 
negócios em geral. 

Outro aspecto que não deve ser esquecido em relação a êstes títu-
los é o que resulta do . fato de estar a maior parte dêles colocada fora 
de Minas, principalmente no Rio. 

Em conseqüência disso, o que assistimos é o éxodo da economia 
mineira, canalizada que é semestralmente para o Rio, onde, em vista 
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da parca remuneração do capital, tais títulos encontram ótimo 
mercado. 

Só no 2. o trimestre dêste ano pagou o Estado, no Rio, cêrca de 
Rs. 8.446:000$000, de juros dos títulos aludidos, dinheiro êsse que, a r-
recadado em Minas, foge invariavelmente do movimento do. negócios 
mineiros para incentivar os de fora do nosso Estado. 

A conversão dêsses títulos representa, portanto, um problema que 
deve ser encarado de frente, para ser definitivamente resolvido. 

Na primeira etapa da execução do plano, essas operações deverão 
ser iniciadas e incentivadas, afim de serem levadas avante nas etapa 
seguintes, até conseguir-se a conversão total em prazo relativamente 
curto. 

Feitas essas considerações, pas o a expôr o plano que tem sido 
objeto de estudo por parte do govêrno, com o intuito de resolver a 
no sa situação financeira. 

Está evidenciado que a divida flutuante e a decorrente dos títulos 
de 7 e 9 ° f o montam a Rs. 563.163:500$000; que o serviço total de juros 

· com essa dívida se eleva a Rs. 45.053:080$000; que essa divida não 
vem sendo amortizada e nem poderá sê-lo com os recursos usuais; 
e, finalmente, que, se fosse possível tal amortização, o serviço de juros 
e amortização montaria à importância muito superior à acima citada de 
Rs. 45.053:080$000. 

Em face do exposto, idealizou-se o seguinte plano: emissão, res-
gaiávei em 40 anos, de apólices até o total de 600.000:000$000, a juros 
de 5° I 0 , com sorteio de prêmios no valor de 6.000:000$000 anuais . 

A primeira série, a ser lançada imediatamente, de 200.000:000$000 
em apólices de 1:000$000, ao portador, destina-se a regularizar os com-
promissos dos itens I e TI e ao início das operações de conversão dos 
títulos de 7 e 9 °/o· 

O serviço anual de amortização, juros e prêmio será de Rs . .. . . 
34.687:500$000, conforme se vê do quadro junto, a saber: 

Amortizaçao. . . . . . . . . . . . . .· .... . . ............ . 
Juros médios anuais .. . . . . .. . . .. . .... . .. . . . . . . . . 
Prêmios ... .. . . . .. .. . . . .. . ... .. . ... . . .. .. . 

Soma Rs . ... ... ... . . . ... . . . .. .. ...•..• 

13.500:000$000 
15.187:000$000 
6.000:000$000 

34.687:500$000 

As apólices contempladas no sorteio consideram-se resgatadas pe-
lo valor dos respectivos prêmios. de forma que há, na verdade, duas 

,_ 

!f 
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sortes de amortização : a amortização normal, pela chamada de apóli- ' 
ces a resgate, e a que resulta dos resgates pelo valor dos prêmios. 

A diferença entre o valor atual da dívida e o valor da emissão 
autorizada destina-se a fazer face às oscilações de bolsa. Tudo indica 
entretanto , que estas apólices atinjam brevemente o par, tais as vanta-
oens que oferecem ao público, com juros compensadores e inúmeros 
prêmios. 

Incalculáveis os benefícios que advirão para a economia e o crédi-
to do Estado com o pagamento de sua dívida flutuante exigível , pois a 
vultosa soma, que a representa, entrará logo em circulação, impulsio-
nando todas as atividades e permitindo que reentrem no ritmo normal 
os negócios dos inúmeros credores que há muito sofrem com imobili-
zação de dinheiro em poder do Estado . 

A economia para o Tesouro é também apreciável, poi o plano 
proporciona o pagamento de juros e prêmio · e a liquidação total da divi-
da no fim de 40 anos, com importância anual inferior à que atualmente 
se dispende só com juros, como se vê a seguir : 

Atualmente 
Serviço anual só de juros . . . .. . . . . .. . ... . . . .. . . 45.053:080$000 
P elo Plano 
Serviço anua.! de juros, amortizaçoes e prêmios 34.687:500$000 

10.365:580$000 Economia anual.. . . . . . . . ... ..... . . .. . 

Eis, Senhor Interventor, a justificativa do decreto cuja minuta sub-
meto à alta consideração de Vossa Excelência, e para a qual permito-
me solicitar as suas luzes e as dos egrégios membros do Conselho Con-
sultivo do E~-tado, afim de que possam anar a imperfeiçõe que con-
tenha ou as omissões de que padeça. 

Reitero a Vossa Excelência os protesto de minha alta estima e 
subida consideração. 

O Secretário das Finanças, Ovidio de Abreu. 

Minuta 
DECRETO N° .. ...... .... . 

Autoriza urna emissão de apólices até .. ...... ... . 
600.000:000$, de 5o I 0 , com prêr:nios semestrais, 
para consolidação da dívida flutuante, unificação 
da dívida interna fundada e operações de con-
versão que forem julgadas convenientes. 
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O Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
do Govêrno Provisório da Repúbiica, ouvido o Conselho Consultivo do 
Estado, e 

- con iderando que se torna inadiável regularizar-se a dívida flu-
tuante do Estado oriunda de diversos exercícios; 

- considerando que, em face do vulto dessa dívida , a regularização alu-
dida se torna ·mpraticável com os recursos orçamentários, atuais, insufi-
cientes para as despesas normais do Estado, em conseqüência da de-
pressão econômica geral : 

-considerando que as providências mandadas adotar pelos de-
cretos n. 08 11.343, 11.344 e 11.345, de 21 de maio do corrente ano, no 
sentido de ser incentivada a arrecadação, não poderão produzir resulta-
·dos que proporcinem recursos imediatos para o equilíbrio do orçamento 
e a normalização da dívidas do Estado ; 

- considerando que Estado de Minas está dispendendo com a 
sua dívida interna fundada e flutuante quantia exorbitante, por atingir 
a taxa média dos juros proporções anti-econômicas; 

- considerando que se tem verificado sensível baixa nas taxas de 
juro para o negócios em geral ; 

- considerand o, por outro lado, que é de toda utilidade a unifica-
ção dos títuJos da dívida pública do Estado e imperiosa a necessidade 
de se amortizar tecnicamente essa dívida ; 

-considerando que os estudos feitos pelo Govêrno, na Secretaria 
das Finanr.as , demonstram a conveniência dessa consolidação, que per-
miti:·á ao Estado fazer o serviço total de juros e amortizações com im-
portância inferior à dispendida atualmente só com juros ; 

-considerando, finalmente, que a emissão de títulos com sorteio de 
prêmios, e a juros compen adore estimula e protege a economia pri-
vada, 

decreta : 
Art. 1. 0 -Fica autorizada a emissão de apólices até a importância 

--de 600.000:000$000, aos juros de 5o f o ao ano. com sorteios de prê-
mios, destinada à consolidação da dívida flutuante, unificação da dívida 
interna fundada e operações de conversão que forem julgadas conveni-
entes, em séries que serão lançadas su essivamete de acôrdo com as con-
veniência · do Estado. 
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. 
Art. 2.0

- A primeira érie ·erá de 200.000:000$000, em apólices de 
valor nominal de 1:000$000, ao portador, e se destinará à consolidação 
da dívida flutuante e início das operações de conversão para o iim da uni~ 
fi cação visada. 

Art. 3.0
- Os juro.· de 5 °/ 0 ao ano serão pagos em janeiro e julho 

de cada ano, por ·emestres vencidos. 
Art. 4. 0

- A ap 'lices desta série concorrerão 
prêmios seguintes, sorteávei · em junho e dezembro 
gáveis na mesma ocasião dos juros : 

1 
1 
1 

de 250:000$000 ... ... .••.•• .. . . .. . . . .... .... 
de 100:000$000 ........... . . .. . .... . ... . .. . 
de 40:000$000....... . .... . . . . .. . . . ..... . . 

1 de 25:000$000 .. . .. ........ . . ....... .... . . . 
2 de IO:OU0$000... .... . ....... . . ... . .. ... ... . 
5 de 5:000$000 . ..... . . .... . . . ..... . . . ... .. . 
ll de 4:000$0 0 ... ... ... . . . ... . ........ ... . 
40 de 3:000$000 . . . . . . .. . ..... . . . .. . .•.... .. 
188 de 2:000SOOO .. , . • .. . .. ... . . . . . . . .. •. . 
250 

emestralmente aos 
de c· da ano e pa-

250:000 000 
100:000$000 
40:000$000 
25:000$000 
20:000$000 
25:0()()$000 
44:000$000 

120:000$001' 
376:000$000 

1.000:000$000 

§ 1.0 - As apólices conte piadas com os prf> mio · estabelecido.' 
neste artigo serão consideradas resgatada pelo valor dos respectivos 
prêmios. 

§ 2."- O sorteio dos prêmios será regulado por instruções que 
oportunamente fo rem baixadas pelo Secretário das Finanças 

§ 3.0
- O primeiro orteio se efetua rá em dezembro de 1934. 

§ 4. c. - Cone rrerão a êsses prêmios todas a apólice emitidas. 
Art. 5."- A amortização do empréstimo con tituído pela presente 

emis ·ão e fará por meio de sorteios sem e trai::; de apólice~, em 40 anos, 
segundo a tabela de anuidades que for organizada peJa Secretaria das Fi~ 
nanças, na forma do art. 71 e seguinte do decreto n. 2.224, de 1908, a· 
começar em janeiro de 1935, ou em prazo mai curto conforme as cir~ 

cunstãncias aconselharem. 
Art. 6. 0

- A Secretaria da Finanças emitirá cautela que serão 
oportunamentê substituídas pelos títulos definitivo . 

· Art. 7. 0
- O Secretário das Finanças, se julgar convenie11te, poderá 

emitir títulos definitivos repre entativos de 50, 100 e 200 apó!icf: , com 
o respectivos coupons de juros semestrais . 
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Art. 8. o- As cautelas e os titulas definitivos levarão o fac simile da 
assinatura do Secretário das Finanças e as assinaturas dQ Diretor Geral 
do Tesouro e do Diretor da Contabilidade, podendo o Secretário das Fi-
nanças, caso necessário, designar funcionários que assinem em lugar dos 
aludidos diretores. I 

Art. 9. 0
- As apólices desta emissão ficarão isentas de quaisquer \ 

impostos ou taxas estaduais. 
Art. 10- Fica o Secretário das Finanças autorizado a efetuar opera-

ções de conversão de títulos da dívida externa em apólices desta emis-
são, caso tais operações tragam vantagens ao Tesouro e possam se har-
J110nizar com o plano do Govêrno Federal relativo às dívidas externas. 

Art. 11 -Fica, igualmente, o Secretário das Finanças autorizado a 
efetuar operações de crédito que facilitem a execução dêste decreto. 

Art. 12- Fica autorizada a abertura do crédito necessário para ocor-
rer ao serviço de juros e sorteio de prêmios das apólices da presente 
série, relativo ao segundo semestre de 1934. 

Art. 13- Fica aberto o crédito especial de 500:000$000, destinado 
a ocorrer às despesas com a presente emissão, e bem assim com a am-
pliação e a adaptação dos serviços da Secretaria das Finanças atinentes a 
êste assunto, inclusive as relativas a pessoal. 

Art. 14- Este ~ereto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O Secretário de Estado dos Negócios das Finança assim o tenha 
e tendido e faça executar. 

Palácio da Liberdade, em Belo-Horizonte, ao de junho de 1934. 



Tabela de anuidades a qae se relere o art. S.0 do deereto • ···· .. . . . de .... de .... I 

8. SERVIÇO SEMESTRAL 
SITUAÇAO DO EMPRESTIMo f0 "E 

APO-

f 
., .. 

Amortizaçao o 
Resgate Capital "" JUROS o D A TA .. 

Premlos llquldos 

I 
.. Amort•j "'•· Por Por 
s Ao Com premios " par 

zadas mia- Totais Resgatado A resgatar z 
ao par das Amortlzaçao Premi os 

1 Janeiro 193ll 15 000:000$000 6. 750 :000$000 750: 000$000 2. 250:000$000 24. 7!1~:roos·oo 6.7§0 750 7 . 500 6 . 750:000$00() 150:300SOOO 7 . 500:000$000 592.500:000$000 
2 Julho . . :: : 1935 14 8 12: IIVOSJOO 6 . 751l:OUOSOJJ 750:00JWO'l - . 25!) : 000$000 24 562:!5Cq 00 6.750 750 15.000 6 . 7ã(): 000$000 750:000$000 I á 000:000$000 585.000 :000$00() 
3 Janeiro . . . 1. 36 14 . G?-5 :OOUSJOO 6 . 750:000$000 750: •·0 $000 2. 250: OJO$OOO 24 •• 7:i: 000$001 6.no 7JO 22 500 6 . 750:000$000 Ta0:000$000 22.500:000$000 577.500 : 0'10$000 4 Julho . ... . 1936 14 . 437: 5'10$'lOJ ti .75'l : J10$JOO 750: 00'\$\JJ() 2 .250:'1()()J-l()() 24. ~ :100$000 6.750 750 30.000 6 . 75() :000$000 750:000$000 30.000: ()()()JUOO 'SI O .000 :000$000 5 Janeiro . • .. 1937 14 .250 O'l0$JUO 6. 750:0 lOSOJO 750: CO<.I$000 2. '00: OO.J$000 24 . : OOili(KX) 6750 750 :rT 500 5 . 750: (l()():$000 i50: OllOSOOO 37 1iOO; OIJO$ll;lO 562 .§00:000$000 6 Julho .... . 1937 14 . 06 2 000::000 6. 75 .1:0l)()SI}()() T:>O : 000$000 2·25):000!000 23. 81 jf: SOOI'X)J 5.750 750 45 00') 6. 750 :000$00() 750 OOlo$000 45 000:0005000 !)55 • ()()' I: 000$000 7 Janeiro ••. . 1938 13 875: ()()()$1)00 6. 750 :OOOSOOO ToO:OOOJOOO 2.250:00.!$000 23 62S:OOOJJOO 6 .750 750 52 500 6 750:001$000 750:000$000 52.500 :000$000 '>47 .500:000$000 8 Julho •••••• 1938 13.6'!7 :500$11;() 6 .750:000$000 750 : O )()$-100 2.250: -lmO'lO 23437:~ 6. 7lí0 750 60 .000 5. 750 o 10$000 750:000$000 60 .000 :000$000 540.000:000$000 9 J aneiro ••• lllJ,i 13 501l :U110$000 6. 750:0J l$VOO 750: 0.){)$000 2.250:00"$000 23.250:0001000 5 .750 75i> 67.500 6 . 750:1\00SOOO 750:000$000 67.500 :OOO$JOO 532.500:000$000 10 Julho ••. . . 1939 13 31 2 :5 osooo 6. '50: ' I()(J$000 75(): o 10$000 2. 250: {)(J(l$000 23.1162: 5001000 6.75() 7§3 75.00J 6 . 7'50: ooosooo 750;0 ~ 75 . ·JOO: O.lOiOOO 525.000:000$000 11 Janeiro .. .. 19-ID 13 125: (){)()$(hlO 6 . 75il OOJ$000 ToO: !)()()$ 100 2 .250:000SJOO 22 .875 :OO"GGOO 6.750 75J 82 !iOO 5. 750 :000SOOO 750:Q<m000 82 500:1100$000 517 .500 :~000 

12 Julho .... . 1940 12 . 937 :5003000 6 . 711):00J~OOO 750: o l0$00J 2250:~ 22.687:~ 6.750 7!i0 90.0\J() 6 Ta0 ;0C0$000 750:000$000 90 000:000$000 510.000:000$000 13 Janeiro .•. 1941 12 750:0 00 6 .7j() : 0$1100 750 :000$0!J() 2 . 25 ) :o:hl$00() 22.500:000$000 6.750 750 97 .500 6. To0:000$000 750:00JSOOO 97. 500:000$00.1 5IX2. 500:000$000 l.t Julho .. .. . 1941 12.5n:s oo;oJO 6 . 750:001J$0()() 750:001W<XJ 2. 250: ooo.sooo 22.312:== 6.750 750 105 000 6 . To0:000$0(10 75\J : ()tl()$()00 105.000:000$000 495.000:000$000 15 Janeiro ••• 1Y42 12 3 75: ·oos100 G. 750:000$ 00 750 :000S()JO 2 . 250: 0'\J$0J() 22.1215: 6.750 75'1 112.500 6 . 750:000$0"0 750:000$000 112. 500:000$000 481.500:000$000 tn Julho ... .. 194 ~ 12 1 7;5<Jru,JOO 6 . 7511:00"1$000 750:000$-JOO 2 . 251}: OiXlSOOO 21.931:50J$ú00 6.750 75:1 120.000 6. 750:~000 750:001l$000 I 20 000:000$000 480.000:000$000 17 Janeiro • • . 1 3 12 000 : OOO$JUO 6 . 750 : OO'l$000 750:00JS000 2 • 2'50 : ()J()$\JO() 21 . 750:000SOOO 6 .750 750 127.500 6 750: OOO$VIJO 750 :00C•$())0 127 . 500: 00\J$000 472.500:000$000 18 Julho .. . 1943 11 .8 12 : ~'1(1$000 6 . 750;1 O'liO'JO 750: '100 I 000 2. 25~ :000$0()() 21 . 532:5001000 6 .750 750 135.000 6 . 750 :000$000 750:000$J0() 135 .000 : OOI$)JO 465.000:000$000 19 Janeiro .. :: 1! 44 ll . li?..s : oo~suoo 6 . 750 :00030\J() 750 ·00 $.lU() 2. 'l5f) 000$000 21 .37'J:OOJ$000 6.750 750 14 ! .!i00 6 750 :000.:000 750:• 00$000 142 .500:000$000 457.500:~ 20 Julho ..... 1"44 11.4 17:500$0 10 6 . 750:000 000 75fl: 00:1$1()() 2 .2'50:010i000 21.187:5(}~ 6.750 750 150 .000 6 . 75":000$000 750:~ 150 000:000$000 450.000:000$000 21 Janeiro 194;> 1 !. 2áll :OOO$ 00 6 . 750 :000$0!10 750 :000$JOO 2 . <50:()-JO~ 21. 00.) :0001000 6750 750 lá7 .500 6 750:0..1()$ ()() 7ã0: 157 500:000$000 442 .50J :000$000 22 J ulho .... . 1945 11 O li~ ; 5llO$flUO 6. 75ü : 000$000 750 :000)()00 2. 2511. 000$000 20 812:1i00 000 6 .750 no 1ti5 000 6: ToO:OOOSOOO 750: 011()$000 165 000 . 000$000 435.000:000$000 23 J aneiro . . . ' 1946 lO 7 i : Oi>V$000 6 . 750:"0 a$UOO 750; 000~0 2. 250:000$()10 20 .625 :001$100 6.750 750 172 .500 6.750:000!000 750: O:l0$000 1 n . 500:000$000 127.500:000$000 24 Jutho ..... 1946 10 87:500$1.10 6 . 750 :010$090 750 :10~000 2 . 25'J :000$00() 20.43'1;5~ 6.750 750 180 000 6 . 750 : !lOO:'õOOO 750:000$000 ISO 000; 000$ JOO 420.000:000$000 25 Janeiro .. . 1947 10 500 ;\)()()$')()() 6. 73lJ·OI~ OOO 75 ) : 00 1$000 2. 250 :000WOO 20.250 :OOOSOOO 6.750 750 1 7 .500 6 . To0:000$(1()() 750:000$000 187 500 :000$000 412.500:000$000 26 Julho . .. .. 1 47 10 3 1 2 :51lV~OOO 6. 75!':1100$00) 75u : OOU$!100 2 . 250 : OllOiOOll 20 . Ofil: 500$000 6.750 ToO 195 . 000 6. 750:00JSOOO 750 :000$000 195.000:000$000 400.000:000$000 27 Janeiro ... 194 10 125 :00J)OOU 6.751:000;!000 750: 000i000 2. ' 50:'l()JS() lO 19.87'J:OO~OOO 6.750 750 ?02.500 5.750: oo~ 750: !ÀJ$000 202:500:0CO.)llt• 3fT1 . 5:XJ :000$000 28 Julho .... . 1948 9 937: il.l05000 6. 750: 0'10EOOO 750: 0"0$000 2 .250:00JS0()1 19 .687: 500$00() 5.750 750 210 000 6. 7õU: 000$000 750 : 00.,~.'0 21 o. 000:000$000 390 .000: OO!'SOOO 29 Janeiro .. . l !l. 'l 9. 75'1 :000$ 00 6 . 750 . ()')()${)()() 75J:Il i0.00J 2 . .250 : ll00$000 19.500;~ 6.750 ?áll 217 §00 6 . i 50 :000$000 750:000$000 217 500: ()()(),jO()o 382 500:0005000 30 Julho . . . 1949 9 5!) ' : 50J'i()JO 6 . 75(l: tlOO:. 000 750 : 000~010 2. 25fl :O ll.l$000 19 312:500$000 6.7§() 750 225 000 6 . 750:000$000 75() :00• sooo 225 .000:000$000 375.000:000$000 31 Janeiro • • • 1950 9 . 375;0 1~0 6. 75'l :OOO.hl00 750 . OOOiOOO 2. 250 : ' 100$000 19 125:000$000 5.750 750 232 500 6. 750 :ooo.ooo 7li'l :000$000 232. 5(1(): 000$000 3fi7. 500:000$000 32 Julho .. . . 19 .o 9 • 18 7 : 5()(l$()()() 6 750 000.."000 750: ()()JSll()() 2 . 250 : ()() l$000 18.937: !100$000 6750 750 240 000 6.750:000$1100 750: oousooo 240. OOO:OOO$:JOO 360.000:000$000 33 Janeiro • •• 1951 9 . 000: OUO$OOO 6. 750 ;OOO$JOO 7'l0:~ 2 . 250. 000$.100 18 750:0001000 6.750 750 :47.500 6. T:>O: UOO ·000 750 :0110$000 247 .500:00ilf000 352.500 :000$)00 3~ Julho ..... 1951 8 .8 12: !i()J$ ){)() 6 . 750 :00J$000 7 ;(): ()().l$00() 2. 25 l :ooo 'lOOO 18 55.!: 500!000 6.750 7§0 2:,5 000 6 750 :OUO$OOO 700:1100$000 255 .000:00JSOOO 345.000:000$000 35 Janeiro .•. 1932 '.615 : 00'1$ 00 6. 750: O JOiUOO 750:~J ?. 250: OJOS()()O l8.37'.i:OOOSOOJ 6.750 7~ 262 .500 6.75>1:00 $000 750 :000$00il 26~ . 500:0 OJOOO 337.500:()()()~ 36 Julho .... . 195~ . 437: '>•JO.rooo 6.7 i0 o $00 750: Ull I$(J.lO 2 . 250: O.l0$000 18. 187:500$000 6. 750 750 270 ()()() 6 750 :000$'100 75·•:000$000 270 ()() I: ()() 1$000 330.000:000$000 31 Janeiro . . . 1953 . 25u : OJOroo<l 6 .7:>):0 1()$'1()(} 750 ·0 Qi'lOO ~ . 250: o IO$OUO 18 .000:000$000 6750 75ll 277 .500 6 . 750: ()()()JOOO 7511:000$000 277 . 500: 000i()JU 3~2 .500 :000$0()() 38 Julho .... 1953 8 062 5'J0$000 6 . 75 '1 . 000 )O()() 750:0J0$000 2. 25'l :()()Oi0()() 17. IH2:5J0$000 6 .750 750 285 000 6 . 7'>0: COO$'l00 750: 0.)0$000 285 .000. OOOSOOJ 31 5.00J: ooosooo 3'l Janeiro .•. . 1954 7 8 5:00 l$1100 6.75l:O•J SoOO 750;000$0JO 2 . 250:000$001 17 .52) :000$000 6.750 750 292.500 6. 750:00 1$000 750 : ()()()$\)() J 292 500:000$000 3lfl. 5C tO: 000$000 40 Julho .. .... 1954 7 . 587:"1~ 6.750:000JOOJ 750 :00J$000 ., • , W:OOOSOOO 17.437:500$000 6.750 750 300 010 6 . 750 :000$1 00 750:0110$000 301.000:000$0 l() 300.000:000!000 41 Janeiro .. . . 195 i 7 50fr: O .)()$()O l 6. 750 OOíhOOO 750 ;000i()JO 2 . 25():000$()()0 17. 25):000$000 5 . 750 75 1 307.500 6 750 :00U3COO T:>O : 01)()$000 307 . 500 :000$000 .!92. !iOO: ooosooo 42 Julho ...... 1955 7 .312 :5QOSilOO 6. 750 ;IXXJ$UUO 750 . OOOiOOO 2.250:000~000 17·~ ·500PJ() 6750 7J 0 3(5 I'(){) 6 . 7j():()()J•Qoo.J 750:0110$000 315.000:~ 285.000 : 00:>$1()0 43 Janeiro .. .. 19..6 7 . 125 .00 o$)00 5.750:~0 7 iO :OOV$000 2. 250: OOO$IlOO 16. ~:000$1)00 5.750 700 :m 500 6 . ']'j\): 000$0!10 750:100$000 322 500:0 0$000 277.500:000$000 44 Ju lho ...... 19 6 6 (,3 7: 50ll30UO 6 . 750:000$0\oO 750: 000$000 2 .250 : ()ll()$00() 16 :500$000 5 . 750 750 33!J 000 6. ToO:OOOaJQO 750:000$000 330 .1)()();000$000 2i0. 000:000$000 45 Janeiro .... 1957 6 7 :0:0•105000 6 . 750 : (J(J(),)()()j 7"ii : 000$0 )() 2 . 250 000$000 16. :(l(J()."();)() 6.750 750 3.17.500 6 . 750:000$000 7 •O: OOOJOOO 337 500; 000$000 262.500:000$000 46 Julho 1957 6 51}~:50 $1)00 6.750 000$000 75U:OJO$O O 2 . 251l:000i00() 16.31J:50l~ 6 .750 7511 345 .000 6. To0:000$00J 7ãO;OO I OJO 31'UJOO :OOJ$000 255000:~ 47 Janeiro .• • . 1958 6 37'5 ;()()()ro:>O 6. 750:00•1$000 75!l:J00.5000 2. 25 ): 000$000 16.Ml\:000$000 6. 750 750 35 ! .500 6. 750:000$COO 750:000$000 352 500:000$0 !0 24 7. 5iY.): 000$000 48 Julho ...... 1958 6 . 187: 500$JU() 6 . T:>!l: OJOSOOO 750:0005000 2 . 250 000$000 15. 1:500$000 6.750 750 360 .000 6 . 750:000$000 750 :000$000 360.000:000$000 240 .000:000$000 49 Janeiro ••. 1959 6 OOO :OOO$JUO 6. 75'1: 000$000 750:000$000 2 . ! 50: 000$000 15 ~:000$000 6.750 7:S, 367 500 6 . í 50: ()(J()$000 751l: 000 >1 JO 3õ7.500 23~ .liOO: 000$000 50 Julho . .• 195Y 5 812:5005000 6 . 750 :000$00J 750:000$000 2 . 'l:>O: OOOSIJOO 15 . 5'>;!; 500$000 6.7!ill 750 375 000 6 . 750 :001\WJO 750: il00$000 375 000 225.000:000$000 51 Janeiro . . 1960 5 . 6~ :000$000 6. 750:0llOSOOO 75 I ; 0'10$000 2 . 250:000 >000 a J7l;:OOOJOOO 6.750 750 3'!2 .5'10 6 . 7líl:OOOSOOO 750:1)()()$000 382.500 217 .~ )():000$000 52 Julho . .... 1960 5 437 500~ 6. 750:000$11()0 750:ooo_r ou 2 .2')'1 :000$000 15. 18' :500$000 6.750 750 390 0"0 6. 75'1: 000$000 750 : 0'10 ~000 390 210 .000: 0001000 53 Janei.ro •. . 19111 5 . 2§1 :00f1$0JO 6. 7 iO:I}()()iOOO 75; : 00'1$000 2 . 250: llOllSOOO 15 . OOJ :000$000 b. 7!10 ToO 397 .500 6 . 750 :ooosm Tal>: OO'l$OOO 397. 20?.500:0Jr$)')0 54 Julho ..... 1961 5 062 :50()$00() 6. 7;>0 :OJOS()()O ToO: 000$000 2 250:000QOOO 14 8~!:500 000 6 .7i0 750 405 .000 6 .750:000 0'10 T:>O:OOO~OOO 405 195.000 000$000 55 Janeiro ... 1952 4 .875;0'111itl00 6. 750 :000j()()() 750: 000$000 2 . 250:000$010 14 6!i>:000$000 6.750 750 412.'500 6 . 75 I:OJOSOOO 700;000$000 412 500 187.500:000$000 56 Julho .. ... l!lfn 4 .6q'7;5JOSJ00 6. 750:0~000 750 ;00 l$000 2 .250:000$ 1()0 14 .43 . líOOSOOO 6.750 750 420.000 5. 750; ()(10i 000 7511:000$000 420.000 180 000: oooso JO 57 Jane iro •. . 1!163 4 500 (}-JOJ(JOO 6. 7 0 :000$00J 750:00.1$000 2 . ~50 : 000$000 14 . ~1:!10011)()() 5.750 75J 427 .500 6. 750: OOJ.SOOU 750: 000$'100 427 50'1 172 500:000$000 58 Julho ..... 1953 4 31~:5J-~OOJ 6 75U:OOOi OOO 750:000SO-J0 2 . 25(J:d00$.JOO 14 011; 500SOOO 6.750 750 435.000 6. 750: OOJ$OOO 750:000$000 435 165.000:000$000 ãQ Janeiro ... 1964 4. 125: 000$000 6. 75'1: ooo.;ooo 750: O.lOSOOO 2. 250 : i)()'lSOO() 13 . R7!l: 000$000 6.750 75() 442 500 6 750:~010 75-'1 : OOOS'JOO 44 ~ 500 157.500:000$000 60 Julho · .... 1964 3 . 937: 50G'$ J{)J 6. 750:00·1$000 750:000$000 2 .25fl:OOO)()()() 13 {iq"f,:500$000 6. 700 750 45000rl 6 750: 111 0300, 750:000$000 4i0 ()()() 150.000: l)()().i(JOO 61 Janeiro .. . 1965 3. 751J;OOO;IJO J 6 . 750. 00"$000 750:00US..OJ 2 .2ãO:OrJ; I$000 13 50ii:OOOSO o 6. 7.;() 750 4.57 .liOO 6 . 750 : ()(Y. :rooo 750:0"01000 457 . 142 .500: U00$000 62 Julho ..... 1955 3 55' : 00$000 6. 75J:O 10$100 750: ooosooo 2 . ?50:00!J$0JO 13 3~:5001000 6.750 750 465 OOJ 6 . 750: (1()()$000 750 : 0005000 465 1 35.000 : ()~)()() fl3 Janeiro ••• 19•-6 3.375 :000#,100 6. 750 : IJOOSJO(l 750:000$000 2. <;;o: OOO$uOO 13 . 1 ,,;OOO$JOO 6 .750 750 4TL500 5. - 50 : 00 iOOO 75(): OJOiOOU 472 . 127 .500:~000 64 Julho • 1956 3 . 1'<7:50~.1() 6 .7 O:GJU$000 750: 000$'100 2 • 250 : ()()()$()()() 12. !J3'1' :5410f0UO 6.750 750 480.000 6 .750:0U0$1l()J 750 IJOOroo<l 480 120.000:000$000 65 Janeiro .• ·. 1Q67 3 .000:000 .003 6 7'i0 :000 Oi)(} 750 ·000$'lll0 2 . ?50:0000000 12. ~:000$000 6.750 7!>0 487 500 6 750 . 00031JOO 1:;, :rr.xrsonn 487 I P. 500: OOO$O{J(l 66 J ul h o 1967 2 81 ! : 51)()3000 ll .75:~W 750: ()(}0$0().) 2.25 J:OOOtOOO 

r. I= 6.750 750 4Ç5 000 6 .751l: OOO r·oo 750.000~ 495 103 .000:000$000 67 Jane iro . • 195 2 6 .!ã: OVQ.iOOO 6.750:000$000 750: Jl t()JlO() 2 .250:0JOfO:l() 6.750 750 50~ .500 6 . 750: 000$0u0 750: ()()()$1;00 5J2 97.500: ()0($)00 Ju lho 1968 2 •137 5()()$0JJ 6 . 75'l; o:()l)$()()0 750 : (I0"$0110 .250:0() l$00J 12. t :500$0'1() 6.750 750 510.000 {j . 750: 000$1l00 75'):00 $0 •O 5 !0 9() 000: 000~000 
68 Janeiro :· : 19fi9 2 . 250: ooosuoo b .750 :0 .o;OOJ 750: OOU$IlOO 2 . ~ áO:IJOOi() j() 12 . : ooosooo 6. 7áiJ 750 517 5'10 6 7&0 : 000$000 750 :OOOiOOO •• 5CO: 000\100 
69 Julho .... . 1969 2.062 5 ~ ·$0JO n . 750:000SOOJ 7ãO: u01$000 2 . 250:0011$ )()() tt. 81' . !100)000 6.750 750 525 000 6 .750 :0'10$000 T:>0:000$000 7!i. 000:000$000 
70 

Janeiro . . • 1970 1.875;00CS ~JO 6. 750:00050(1() 750: 000$0'10 2. 250:000$000 11 fi • OOOlOOO 6 .7 :>0 750 532.500 6 . 750; 010$000 750:00 $000 67 .50J :000$000 
71 Julho .. .. . 1970 1. 687 5 JU$11()0 6. 750:000$ 100 75fl:000$000 2. 750:000$000 11.43' :500$000 6 .750 750 54/l.OJO 6 .ToO:OOO!OOO 75U:00'1$()'l() 60. OOJ :000$000 n Janeiro .• . 1971 I .500: :>110$000 6 . 750 000$000 7<;0:000'50()() 2.250:000$000 u . 000$000 6.750 750 'i47 500 6 . 750:0003000 750: O!lO$OOO 52. 5()11: 000$000 
73 J ulho ..... l !-71 1. 312:500~000 6 . 751J:u 10$000 750 :00)$0.10 2.250 00 1$000 1t :~ 6.750 750 ~.000 6 . 750: 000$000 75:>: 000$000 45.000: JOOSOOO 74 Janeiro •• , J9n 1 125:0J0$000 6.75J : 00$01)0 750: 0 .},)$000 2 . 250:010$()()) to. ·ooo 6 .750 750 562 500 6 750.:000$000 75'1 : 000$000 31 5J0:000$000 
7'\ Julho, .... . 1972 9.17 : 5 '\IJ$000 6 750:0.!0$000 750:0JOSOOO 2. ~=ooosooo lO. 687:5001000 6 . 750 750 §70 .000 6. 750:009$000 T:>O: 000$0 JO 30 000: 0011$)00 
76 J anei ro .•. 197.~ 750:00JS 00 6 . 750: ()()I o$()OJ 750:000$000 2. 250 :\)()Oi()()() 10~~ 5 .750 750 577 500 6. 75'J : OO.l$000 750:000$000 22. !iOO: 0001000 77 Julho ..... 1973 532:5~0 6. 750: 000$0JO 75'1; Ot 10$000 2. 250 : OOJS'JOO 10 31 :5001000 6.750 750 5~ . 000 6 . 750: 000$0"' 750:000$000 15. :JOU: 000$000 78 Janeiro ••• 11>74 375:000$000 6. 750:000~0 751:000$000 2.250: rl00$0J0 10 . I 000$000 6 .750 750 592 .500 5 . 7~: 00)$00() 7ij() : 000$00() 7.5u0:000~ 
79 J ulho .... . 1974 18 7: OOJ$UOO 6 . 7§J :000$00() 750:0001000 2. 2oO: Oo:IOIOOO 9 . :~ 6.750 750 60() .000 6. no :0001000 750:000$000 80 

- '"""' "" '<"V, 607 .500:000$000 540.000 :ooosooo OO.O:JO:OODSOOO 10.000:000$000 1.187. 

2.a Secção da Diretoria da Contabilidade (S. D.)-19-6-934.-J. Fonseca. - F. - Erimá Carneiro diretor da Coljlt&bilidade 



• 

ESTAno DE MINAS- GEl\AIS 

-O processo passa a constituir a peça n. 347, distrif>uida aos 
srs. Abilio Machado, Milton Campos e Sebastião Lima, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2. 0 revisare . 

Comunicações 

O sr. Dorlaato Lima- comunica que o . r. Julio Soares, por 
motivo justo, deixa de comparecer à sessão. 

O sr. Socrates Alvim-comunica não ter ainda, por acúm• lo 
de serviço, relatado a peça n. 346, que lhe foi distribuída justamente 
quand0 tinha em estudos dois importantes processos : um, reiativa-
mente à fundação de um Matadouro Frigorífico, e outro modificando o 
imposto sôbre gasolina. Além disso, a peça n. 346, refere-se a assun_ 
to jurídico, em que não é versaJo, razão pela qual tem de estudá-la 
mais detidamente , afim de sôbre a mesma poder se pronunciar. 

O sr. Milton Campos -comunica que, devido igualmente, a 
acúmulo de serviço, não lhe foi ainda possível relatar a peça n. 342 e 
proceder à revisão da de n. 339 . 

O sr. &billo Machado- declara que, pelo mesmo motivo, 
ainda não apresentou o relatório sõbre a peça n. 334. 

-O Conselho fica inteirado quanto ao objeto das comunicações. 
Não havendo mais quem use da palavra no expediente, passa-se a 

Apresentação, · aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O sr. Jt. nnlbal Gontilo - lt e pas a à Me a o eguinte 

Parecer n. 315 

Doação de terreno á "Cruzada Mineira contra a Tu.bermtlose• 

(PEÇA N. 343) 

Ao Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais fui encaminha-
do pelo sr. Interventor Federal um pedido em que a «Cruzada Mineira 
ccntra a Tuberculose » solicita doação de um terreno, nesta Capital, 
para a construção de um sanatório destinado ao tratamento de tubercu-
losos pobres . 



• 784 CONSELHO CONSULTIVO DÓ 

Depois de estudar e discutir devidamente o assunto , é o Conselho 
Consultivo de parecer que, pelo · fundamentos constantes das notas ta-
qwgraficas que a êste acompanham, . eja feita a concessão pleiteada, 
condicionada, porém, ao exame e à a, rovação da Inspetoria Hospitalar· 

S. S . do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, Belo-
Horizonte, 23 de junho de 1934.-Annibal Gontijo, relator. 

- O pare er é aprovado e logo assinado pelos srs. conselheiros 
sendo tambem voto vencedor o do sr. Julio Soares. 

- Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, as. im 
como das notas taquigraficas, ao sr. Interventor Federal. 

2.a Parte da Ordem do Dia 
M nnto gem, na Capital, de m oinhos para cereais 

(PEÇA N. 335) 
Da z.a parte da ordem do dia consta a continuação da discussão da 

peça n. 335, concedPndo favores para a montagem, na Capital, de 
moinhos desti.nad s a cereais. Não se achando, porém, presente o re-
lator , r. conselheiro Julio Soares, fica adiada a discussão. 

- Não havendo mais nada a e tratar, o sr. Presidente designa 

para a próxima sessão a seguinte 
Ordem do dia 

PRIMEiRA PARTE - A regi. mental. 
SEGUNDA PARTE- Continuação da di cussão da peça n · 335 e 

das demais materias que, devidamente relatadas e revistas, forem pre-
sentes à Secretaria com a precisa antecedencia . 

-Levanta-se a sessão. 

223." Sessão ordinária, aos 26 de junho de 1934 

PRESlDENTE:-Sr. Milton Campos. 
SECRET A'RIO:-Sr . Socrates Alvim. 

SUMARIO:- Ata.-Expediente.- Agradecime~to. -Segunda parte.- Montagem , 
na Capital, de moinhos para cererus.-Parecer do sr. Julio So~res .. -
Sugestoes do sr. Socrates Alvim.-Conclusao .-Sessao extraordmána. 
- Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Sebastião Uma, Julio Soare , Dorinato Lima, Abilio Ma~ 
ch~do, Annibal Gontijo e Werna Magalhães. 

.. 
' -
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-Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, aÂata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretário-traz ao conhecimento do Conselho o 

eguinte expediente; 
Oficio 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 0 340) 

Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Gerai . 
Belo-Horizonte, 25 de junho de 1934 . N. 603. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais. En:t resposta ao ofício n. 443, comunico a V. Excia. que o lote 
ocupado pelo sr. Urias José da Silva e filho vai ser ubdividido para . 
venda direta e nominalmente a cada um de seus ocupantes e o medi-
do em nome do sr. José Martins Borges não pode presentemente se 
objeto de alienação porque se prende a uma questão ora em estudo . 
Dêsse modo, a autorização que pedi no ofício n. 475, fica re tringida 
aos 12 lotes restante. , todos distando mais de 6 quilômetros de ida-
des, vilas ou sedes de distrito de paz, e o 2 únicos cuja. áreas ultra-
passam de 5 mil metros quadrados ão con tituidos por terrenos im-
próprios para agricultura. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
tos de muita estima e elevada consideração. 
rio da agricultura. 

-Junte-se á peça n.0 340. 

a V. Excia. meus pro te -
Israel Pi,nheiro, Secretá-

Agradecimento 

O Sr . .&IUIIbal GontiJo propõe que sejam consignado em ata 
agradecimentos e votos de felicidade pessoal ao distinto jornalista sr. 
Luiz de Medeiros, que acaba de deixar as funções que exercia junto 
ao Conselho Consultivo, desde o início do funcionamento dêste, afim de 
assumir no c Estado de Minas », outro elevado pôsto para o qual foi jus-
tamente designado. 
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- A proposta e aprovada unanimemente. 
--Não havendo pareceres finais a serem apresenta<ios. pas a-se á 

Segunda parte da ordem do dia 

Montagem na Capital, d e moinhos para cereais 

PEÇA N. 335 

E' anunciada a continuação da discussão da peça n. 335, ôbre a 
montagem, na Capital, de moinhos para cereais. 

Já tendo o sr. Julio Soares apresentado o relatório em sessão an-
terior, é dada a palavra ao mesmo senhor afim de emitir sõbre o as-
sunto o seu 

Parecer 

O Sr. Julio Soares:-0 assunto a que se refere a peça n. 335 
cujo relatório jà foi lido por mim na sessão atrazada, consta de um 
memorial do sr. Octaviano Lapertosa e outros, pedindo o auxílio do 
Estado para a organização, nesta Capital, de uma emprêsa destinada a 
montagem de moinhos para cereais, especialmente para fabricação de 
farinha de trigo e seus subprodutos. Salientando as vantagens que pos-
sam resultar para o Estado com a realização dêsse projeto, os signa-
tarios do memorial pedem uma série de favores. O Sr. Secretario da 
Agricultura, em oficio, remete a êste Conselho, para estudos, o processo 
já devidamente informado pelo técnico daquela repartição, o Superin-
tendente da Agricultura, pedindo ainda sugestões relativamente ás bases 
sõbre que se assentará o contrato a ser firmado com a futura em-
presa. O parecer do Sr. Inspetor é completo e minucioso, podendo a 
meu ver, orie11tar com segurança a elaboração de um contrato que re -
salvando os inter ~sses do Estado venha favorecer e animar a organiza-
ção da empresa. Apesar desta minha convicção vou fazer ligeiro co-
mentaria em tôrno dos pontos principais do parecer do Sr . Inspetor, 
procurando defender pontos de vista já discutidos e adotados neste 
Conselho em casos semelhantes. 

787 

QUANTO A'S VANTAGENS 
Diz a emprêsa: 
a) que irão circular dentro do Estado os lucros das Compru.lhias 

de moinhos de São-Paulo e Rio, das quais Minas importa diàriamente 
2.000 sacas de farinha de trigo e outras tantas de farelo e farelinho , 
produtos êstes que s.erão obtidos pelos consumidores por preços mais 
baratos. ' 

Informa o Sr. Inspetor: 
Que os lucros da exploração circulando dentro do Estado, poderão 

concorrer para animar o seu comércio e indústria. 

De acôrdo, em parte, porque o moinho em Belo-Herizonte não po-
derá atender economicamente a todo territorio do Estado. 

b) que o trigo importado dos países produtores e recebidos em An-
gra dos Reis será transportado nos vagões da E. F. Oéste de Minas 
e descarregado diretamente nos moinhos, garantindo êste transporte um 
movimento quasi diario de um trem especial, com um carregamento de 
120 toneladas. 

Dia o sr. Inspetor : 
Que a Oéste estando arrendada ao Estado a êste interessa que o 

transporte de trigo seja feito por esta Estrada, cujas rendas serão au-
mentadas pelos frétes correspondentes. 

De acôrdo. Haverá, de fato, certa vantagem para a Oéste, embóra 
já se faça por ela o transporte da farinha e do farelo destinado à zona 
de influência da mesma Estrada. 

c) que a grande produção de farelo e farelinho irá incentivar a 
criação especialmente de suínos, cavalares e galinaceos, além da adu-
bação das terras. 

D~s o sr. Inspetor: 
Que a produção de farelo e farelinho poderá beneficiar a indústria 

da criação si êsses produtos forem obtidos por preços menores do que 
os atuais ou si• no futuro houver sempre diferênça de fréte. 

De acôrdo, visto que produzido no Estado, êsse farelo ficará em 
sua maior parte dentro do próprio Estado. 

d)' que a instalação de mc:>inhos para trigo virá estimular o plan-
tio em grande escala dêsse precioso cereal em nosso Estado, 0 qual 

s 
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se libertará assim do produto estrangeiro, podendo ainda abastecer os 
Estados limítrofes e aumentar a economia pública. 

Diz o sr. Inspe ·o r: 
Que relativamente a vantagem decorrente do plantío de trigo, ob~ 

serva que apesar de sabermos que em diversos pontos do Estado já 
foi experimentada com exito essa cultura, não podemos afirmar que ela 
possa desenvolver a ponto de concorrer com a produção estrangeira 
de países em que a topografia bem diversa da nossa, tem o auxilio do 
trabalho mecánico, fator econômico principal dessa cultura. Em Minas, 
onde a topografia melhora, os terrenos peoram. 

Poderá dar-se o estímulo da produção de trigo se forem estabeleci-
das condições segundo as quais a Companhia se obrigue a moer de-
terminada quantidade de trigo mineiro, a partir do terceiro ano da con-
ces ão, por exemplo. De fato, sem moinhos no Estado será difícil con-
seguirmos o exito dessa cultura, porque não haverá colocação local 
para o trigo que fôr produzido no Estado e êsse cereal não poderá 
competir no litoral com os similares estrangeiros. 

QUANTO AOS FAVORES 

Pergunta a Emp1·êsa: , 
a) qual o fréte que a E. F. O. de Minas poderá cobrar por trem 

especial de trigo a granel de Angra dos Reis até a Estação de Ca-
lafate? 

Injo1·ma o sr. Inspetor: 
Que a questão do trem especial para o transporte de trigo depen, 

de de cor trato com a O és te. Que um vagão de 20.000 quilos de trigo 
paga de Angra dos Reis a Belo-Horizonte 1:302$400, enquanto um de 
farinha de trigo paga 1:704$600. Mais portanto, 40~$200. Como a Oés-
te dá 30 o J 0 de abatimento para o f ré te da farinha moi da para a sua 
zona e transportada para esta Capital, ficaria êste fréte reduzido a · · • 
1:191$220, menos portanto 109$180 que o do trigo . Essa concessão 
foi dada ao Moinho Santista que tem séde em Barra Mansa. Também 
informa que o frete do farelo é m= 1or que o da farinha e do trigo, visto 
ser de 898$800 por vagão de 20 toneladas. Assim acha o sr. Inspetor 
mais razoavel que se transportem a farinha e o farelo que o trigo em 
grão. Salienta ainda que, sendo maior o percurso da Oéste que o dé! 
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Central menor é nesta estrada o fréte de uma tonelada de trigo atê 
Belo-Horizonte. E acrescenta que o carreto mínimo de uma tonelada de 
trigo de Angra a Belo~Horizonte será de 800$000, devido à falta de 
frétes de retôrno, segundo informações que teriam sido prestadas pelo 
sr. diretor da Oéste. Acha assim o sr. Inspetor que o assunto passa a 
depender de um entendimento com aquela estrada, de fórma a evitar a 
concorrência da Central do Brasil. 

Não há dúvida de que depende da Rêde Mineira de Viação o con· 
trato instituindo tarifas especiais para o transporte de trigo por suas 
estradas ou pela Central do Brasil. Pelos algarismos citados pelo sr. 
Inspetor, verifica-se que o frete para o trigo é menor que o da fa-
rinha, de cêrca de 25 ° f 0 • Não importa que a Rêde tenha feito tarifas 
especiais pora a farinha do moínho Santísta . Basta que faça a mesma 
diferença para o trigo destinado ao moínho de Belo-Horizonte, para 
que a situação se normalize. Como o farelo goza de tarifa mais bai-
xo que a farinha de trigo, seria natural que a estrada, ao estabelecer 
as tarifas especiais para o trigo em grão, considerasse a quantidade 
de farelo que sairá do trigo em questão. Além disso, o trigo poderá 
ser transportado a granel, barateando o frete, não só por ser mais eco-
nomica esta forma de transporte, como porque as despesas de carga e 
descarga poderão ser muito reduzidas com o emprêgo de um serviço 
mecânico por meio de aspiradores. O material rodante especializado 
poderia ser adquirido pela Emprêsa Moageira de Belo-Horizonte que 
do mesmo sf! pagaria de fretes de trig·o, passando êsse material ao do-
mínio da estrada. 

Temos neste sentido precedentes relativos à gasolina e oleos lu-
brificantes, minérios de ferro e manganês, carnes congeladas, etc., cu-
jas emprêsas têm fornecido vagões especiais às nossas estradas de fer-
ro, algumas vezes. 

O fato de ser menor o frete de trigo na Central não tem impor-
tância no caso da montagem de moinhos em Belo-Horizonte como é 
compreensível. Também lá poderão os interessados obter favores pelo 
menos iguais aos concedidos à farinha moída fóra do Estado. Deve 
ter havido engano na informação prestada pelo sr. Inspetor, segundo 
a qual uma tonelada de trigo, de Angra a Belo-Horizonte terá de pa-
gar 800$000 de frete. Por êsse preço, o frete de um vagão de trigo 
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de 20 toneladas custaria, não 1:302$400 a que se refere em outra par-
te do seu parecer, mas 16:000$000, o que seria absurdo, pois êste é 
o preço do trigo. 

b) o Estado poderá fornecer a fôrça eletrica necessária por um 
período de 1 O anos ? 

lnfon1la o sr. Inspetor: 
Quanto ao tornecimento de energia eletrica, essa, sendo obtida à 

razão de $400 KW hora, traria grande ônus para o Estado e êste 
concordasse em pagá-la. 

Tenho a impressão de que o preço de $400 KW hora, para ener-
gia eletrica destinada às indústrias, nesta Capital, deve ser muito infe-
rior a êsse. Embora de acôrdo em que o Estado não deve conceder 
êste favor, acho que poderá o Govêrno conseguir da Companhia Fôr-
ça e Luz um abatimento nos preços da energia eletrica para certas in-
dústrias relacivnadas com o abastecimento da Capital. Isto talvez não 
fosse muito difícil, nesta hora em que as tabelas da Companhia estão 
sujeitas a reajustamento. 

c) O Estado poderá garantir aos acionistas da Companhia os ju-
ros de 5 °/0 ao ano? 

Informa o sr: Inspetor: 
Acha que não deve ser concedido não só porque virá colocar a 

Companhia em condições superiores ás demais que quisessem se es-
tabelecer nesta Capital, como porque seria um mau precedente esta-
belecido. 

Estou de pleno acôrdo com o sr. Inspetor achando que tal favor 
não deve ser concedido. 

d)-0 Estado e a Prefeitura poderão isentar a Companhia de todos 
os impostos por um período de 10 anos? 

Informa o sr. Inspetor: 
Opina pela concessão não só quanto aos de transmissão como os 

de indústria e profissões, sendo relativamente a êstes, somente pelo es-
paço de 5 anos. 

Não se trata de produzir trigo para fazer concorrência aos similares 
estrangeiros fora do Brasil mas apenas para o abastecimento interno 
do Estado e, quando muito, dos Estados limítrofes. 

Isto dar-se-á á sombra da proteção aduaneira, tal corno se faz atu-
almente no mundo inteiro. Além disso só o Triângulo-Mineiro, onde a 
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topografia se adapta bem á cultura mecânica, que é a prindpaJ no caso, 
poderá, segundo estou informado, produzir trigo para o abastecimento 
de todo o Estado de Minas, e de grande parte da região sertaneja cir-
cunvizinha. E o Triangulo encontra-se na zona tributaria da Rêde-Sul-
Mineira de Viação. Não devemos esquecer de que não há no mundo re-
gião mais apropriada á cultura da seringueira (Herva Brasiliensis) que a 
região amazônica. Entretanto os inglêses e holandêses estão produzindo 
borracha em grande escala e nos tomaram os merc:1dos principais de 
consumo dêste produto. Outro tanto vai se dando em relação ao café. 

Acho que a isenção de impostos de indústrias e profi õe , pedi-
da pelos incorporadores, poderá ser concedida pelos 10 anos do se-
guinte modo: isenção integral nos primeiros 5 anos. (Decreto 8.884 que 
concede favores a indústrias novas). A partir do 6.0 ano deverá a isen-
ção diminuir anualmente de 20°/0 de modo a ficar completamente extin-
ta no 10.0 ano da concessão. 

e) -a Estrada de Ferro Oéste poderá doar á Companhia o terreno 
em Angra dos Reis necessário á instalação de silos coletores? 

In f orma o sr. Inspe'or: 
Acha que o assunto é mais da competêncía da Rede-Mineira de 

Viação do que da Secretaria e que certamente a Oéste tudo facilitará 
a uma indústria que tanto vai beneficiar suas linhas com a movimen-
tação de trabalho e transporte. 

Estou de pleno acôrdo com o sr. Inspetor. Entretanto, em todos os 
casos relativos à Rede, acho que o Govêrno poderá, a seu juizo, inter-
por seus bons oficios para a concessão de favores razoáveis. 

Com estas sugestões, sr. Presidente, penso que poder-se-á redigir 
a minuta do contrato a ser firmado com a futura Emprêsa e que deverá 
ser posteriormente submetido ao exame do Conselho. 

E' êste o meu parecer. 
(Muitobeml Muitobeml) 

Discussão 
-Em discussão o parecer. 
O Sr. Socrates Alvim:-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Embora de acôrdo com o parecer do 

sr. Conselheiro relator, desejo emitir sôbre a matéria em debate algumas 
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considerações de ordem geral, que visam focalizar o assunto sob o pon-
to de vista do interêsse econômico nacional. Quero referir-me ao pro-
blema da produção do trigo em Minas e no Brasil. 

Basta o exemplo do trigo de •Montes-Claros•, ali secularmente 
cultivado á revelia dos metodos ciêntificos que fazem a prosperidade 
dêssa lavoura nos adiantados centros cerealiferos do mundo. Esse 
exemplo é suficiente para nos capacitarmos de que podemos produzir 
dentro do pais todo o trigo necessário ao abastecimento da população 
brasilEi ra. 

Recentes esperiências levadas a efeito, no Instituto Agronômico de 
Campinas, em S. Paulo e no Campo Experimental de S. Simão, no mes-
mo Estado, demonstraram que o trigo produz ótimamente entre nós 
e;n quantidade e qualidade. O rendimento médio obtido em Campina~ 
foi superior a 1.000 quilos por hectare. Amostras dali enviadas a 
um estabelecimento ciêntifico na Alemanha, revelaram um produto ex-
celente, capaz de rivalizar com os melhores trigos do mundo. 

Nas experiências feitas em S. Simão, sob a direção do agrônomo 
H. Lobo, os rendimentos médios foram ainda mais animadores, tendo 
o trigo, «Montes-Claros '" apresentado a produção média de 1.515 qui-
los por hectare; o Timor 1.450 quilos e o Artigas 1.230 \quilos, 
também por hectare. ' 

Experiências realizadas no município de Araxá e em outros muni-
cípios do Triângulo Mineiro, pelo agrônomo Augusto Grieder, que a 
respeito escreveu uma interessente monografia, confirmaram plenamen-
te os resultados obtidos em S. Paulo. O agrônomo Grieder, trabalhan-
do em terras de cerrado, alcançou, para todas as variedades cultivadas 
e todas as culturas feitas durante três anos de experiências, o rendi-
mento médio de 800 quilos por hectare. Em Araxá, o campeão foi 0 

trigo Artigas, que produziu até 3.750 quilos por hectare, tendo o Bar-
leta apresentado o rendimento máximo de 2.464 quilos . O «Montes-
Claros:. manteve o rendimento médio de 825 quilos. 

O custo de produção achado em Araxá foi de $125 por quilo, para 
a lavoura mecânica, e $335 réis para a lavoura rotineira. O trigo es-
trangeiro custa, atualmente, no Rio de Janeiro, cêrca de $500 o quilo. 

Na Estação Experimental de Belo-Horizonte, foram levadas a efei-
to, há 4 anos, interessantes experiências com o trigo •Montes-Claros•, 
obtendo-se o rendimento médio de 2.260 quilos por hectare, com 0 
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plantio em abril e a co~heita em setembro. Vê-se, pois, que os resul-
tados obtidos no Triângulo Mine-iro, em terras de inferior q~aHdade .. ~o
ram promissorissimos, o mesmo tendo acontecid~ quanto. as expenen-
cias realizadas aqui em Belo-Horizonte, na Estaçao Expenme~ ~ · Se-
gundo uma relaçio de rendimentos médios nas culturas ~e tngo , coHs-
tante da monografia a que me referi, as maiores produçoes médias en-
contram-se nos seguintes países: 

Dinamarca, 2.950 quilos por hectare. 
Nova Zelandia, 2.700 quilos por hectare. 
Belgica, 2.650 quilos por hectare. 
Holanda, 2.600 quilos por hectare. 
Suecia, 2.500 quilos por hectare. 
Alemanha, 2.500 quilos por hectare. 
Suíça, 2.150 quilos por hecta1e. 
Grã Bretanha, 2.000 quilos por hectare. 
E' interessante também conhecermos os ren:limentos m~dios nos 

seguintes países: 
Canadá, 1.500 quilos por hectare. 
França e Japão, 1.400 quilos por hectare. 
Chile, t .250 quilos por hectare. 
Estados-Unidos, 1.050 quilos por hectare. 
Italia, 1.000 quilos por hectare. 
India-Britânica, 900 quilos por hectare. 
Uruguai, 850 quilos por .hectare. 
Espanha, 800 quilos por hectare. 
Argentina e AustraHa, 750 quilos por hectare. 
Russia, 700 quilos por hectare. 
Portugal, 575 quilos por hectare. 
No Rio Grande do Sul o trigo desenvolve-se animadoramente. 

Graças à gentileza de um ilustre amigo, tenho em mão a cópia de um 
ofício dirigido ao sr. Ministro da Viação pelo sr. Interventor Federal no 
Rio-Grande, pedindo autorização para reduzir 50 o/ o nos fr:tes dêsse 
cereal na Rêde de Viação Rio-Grandense, redução que fm acertada-
mente concedida. Não resisto ao prazer de repetir aqui um pequeno 
trecho dêsse oficio, que é o seguinte : . 

cA colheita do trigo em vários municípios dêste Estado co?tmua 
a aumentar, sendo que só em Erechim e Passo-Fundo, no ano VJgente, 
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excedeu de 550.000 sacos. Com êste fato tão auspicioso os agriculto-
res se mostram muito animados e no firme propósito de extenderem 
em grandes extensões semelhante cultura, confiantes como estão de que 
dentro de dois anos o Rio Grande do Sul não terá mais necessidade de 
importar trigo». 

O ofício mencionado tem o n. 3.459, e é datado de 22 de dezem-
bro de 1933. 

Todo o plélnalto mineiro presta-se à cultura do trigo . Mesmo fora 
do altiplano, ê se cereal encontra sempre extensos tratos de terra apro-
priada ao seu desenvolvimento, em nosso Estado. 

Só o Triângulo, com os seus 70.0;:)0 quilômetros quadrados de su-
perfície, poderá produzir trigo suficiente ao abastecimento da população 
atual do Brasil. 

Dirão que o trigo, produzindo bem entre nós, produz melhor em 
outras regiões cerealíferas do mundo, dispondo de condições mesológi-
cas superiores às nossas para essa cultura. Argumento freqü entemente 
repetido no Brasil não tem êle, como acabo de demonstrar com as ci-
tações feitas , sólido apoio na realidade. Mas, que tivesse. Nem por isso 
deveríamos fugir à realização de um empreendimento de tão altos objeti· 
vos econômicos e patrióticos. ' 

Os dados referidos mostram que o rendimento médio da cultura do 
trigo no Brasil é superior ao que se verifica na Argentina, Austrália, 
Rússia, etc. países grandes produtores e exportadores dêsse cereal. · Al-
guns resultados obtidos no Triângulo Mineiro, excedem mesmo ao que 
existe de melhor no mundo, em matéria de rendimento por hectare, 
nessa cultura. 

Outro ãspecto muito interessante é o referente ao índice de umidade 
que, no produto triangulense, deverá ser mínimo, digamos de 10 a 12°/0 • 

Sabendo-se que o ponto ótimo de umidade para a moagem é de 15 a 
16 °/0 , verifica-se que o nosso trigo apresentará maior rendimento em fa -
rinha que o similar estrangeiro, oriundo de regiões mais úmidas que o 
hinterland brasileiro. 

Aliás, não pretendemos produzir trigo para exportar, senão para sa· 
tisfazer apenas às exigências do consumo interno do pais. Enquanto a 
nossa lavoura de trigo estiver em formação, poderemos defendê-la pelo 
protecionismo alfandegário, como têm feito e continuam fazendo todos 

• 
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os. povos do mundo, em relação à atividades econômicas essenciai á 
sua manutenção e ao seu desenvolvimento. 

Não foi de outro modo que edificamos o parque industrial brasi-
leiro, que constitue hoje uma das nossas mais pujantes fontes de riqueza . 

O ela sicismo econômico, aconselhando somente as atividades que 
encoQtrem nos respectivos meios nacionais ótimas condições naturais, 
sofre nesta hora uma das suas crises mais graves, em con eqüencia da 
situação anormalíssima que o mundo atravessa. 

As tarifas aduaneira , nova muralha chinêsa que i ola o povos , 
fechando e abrindo fábricas, arrazando e substituindo riquezas, reduzin-
do a cinzas uma parte considerável do trabalho de milhões de ~omen 
enquanto outros mlhõe~ de seres humanos vivem à mingua dêsses 
mesmos produtos, - as tari.fas aduaneiras representam uma barreira in-
transponível. díante da qual se anulam, impotentes, velhas fórmulas 
econômicas que os séculos haviam consagrado. Torna~ e indi pensá~ 
vel o recurso à cham:::da econômia dirigida, que, aliás, nada tem de 
nova, apoiando-se, como se apoia, na sétima lei econômica de Comte 
segundo a qual a econômia deve ser sistematizada no sentido das con-
veniências da sociedade . E o interêsse da coletividade uperpqndo~se 

ao interêsse individual. 
Falando, ha pouco tempo, na Sociedade Mineira, de Agricultura, 

após seu regresso de longa viagem de estudos aos Estados-Unidos e á 
Europa, declarou um ilustre engenheiro e professor patrício , ter ouvido 
de autenticas autoridades em economia, ocupando postos de re ponsabi-
lidade à frente de poderosas nações, que o Estado moderno que não pro~ 
duza dentro das próprias fronteiras os elementos essenciais á sua con~ 
servação e ao seu progresso, é um Estado de independência política 
precária. Não sei se, para nós americanos, terá o conceito igual rigor. 
Entretanto, basta pensarmos que cada manhã, ficam os brasileiros na 
dependência da economia estrangeira, em relação à sua primeira refei-
ção do dia- o pão, para fazermos uma idéia aproximada da situação 
em que seríamos colocados, se a fatalidade nos impelisse para um con· 
flito armado internacional. Com os portos bloqueados por uma esqua-
dra inimiga, as fronteiras terrestres sob o incêndio da guerra, onde iria· 
mos buscar o trigo necessário ao pão nosso de cada dia? 

Mas, não é só por êsse lado que devemos encarar o problema do 
trigo. 
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O Brasil queima anualmente milhões de sacas de café, que a poli-
t~ca aduaneira das nações consumidoras impede sejam entregues aos 
mercados internacionais, onde as misturas inferiores e os sucedâneos , 
vão, aos poucos substituindo êsse delicioso alimento de poupança. En-
quanto isso acontece, continuamos comprando no exterior, a pêso de 
ouro, cêrca de um milhão de toneladas de trigo, que podemos produ-
zir em nosso próprio território em condições econômicas certamente 
mais vantajosas. 

Por que não aplicarmos na produção de trigo uma parte do traba-
lho que os nossos patrícios empregam em outras atividades que a nossa 
política econômica não tem sabido orientar e defender? 

Para nós, o café constitue um exemplo vivo de que a superiorida-
de de condições naturais tem significação relativa no exito de empre-
end imentos econômicos. Não existe no mundo meio algum onde a 
ClJltura caféeira encontre condições naturais tão favoraveis como entre 
nós. Entretanto, perdemos, dia a dia os melhores mercados consumido-
res dêsse produto da nossa economia, arrebatados pela produção simi-
lar de regiões menos apropriadas a essa lavoura. 

Uma saca de café, que custa no Brasil 50$000, paga de imposto de 
importação em certos países da Europa, mais de 500 000 Se dermos o 
nosso café de graça, êle ficará mais caro nesses mercados que o simi-
lar produzido nas colonias de grandes nações consumidoras. 

O exemplo da borracha é também de uma eloquência incontestá-
vel. O habitat por excelência da seringueira é o meio amazónico, onde 
se encontra ainda hoje a melhor borracha do mundo. 

Isso não impediu que ingleses e holandeses, com suas imensas 
plantações orientais, nos arrebatassem o ceptro que detivemos durante 
anos felizes, de reis de borracha . 

Temos nesta parte do Continente outros exemplos significativos . 
Sabemos que a Argentina era e é ainda o maior consumidor do mate 
brasileiro, enquanto nós somos atualmente o melhor freguês do trigo 
argentino. Aquela nação, que nos vende anualmente mais de meio 
milhão de toneladas de trigo e que teria, dentro dos rígidos principias 
da economia classica, todo interesse em manter conosco um vantajoso 
intercambio comércial, deliberou, ha pouco mais de 20 anos, preparar-se 
para se emancipar do mate estrangeiro. Em 1932, os hervais argentinos 
produziram cerca de 39 . 000 toneladas de mate, o que corresponde a 
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um pouco mais da terça parte do consumo nacional argentino. Em 10 
anos, de 1922 a 1932, a produção argentina de mate decuplicou, 'pas-
sando de 3. 700 a 39.000 toneladas. Dentro de mais 20 anos, a rica 
nação platense estará independente da economia estrangeira em relação 
a esse produto, de cujo consumo a multidões rurais argentinas não 
prescindem. Entretanto, o nosso mate continúa sendo melhor que o 
similar argentino, graças à superioridade do meio brasileiro em relaçãJ 
a esse vegetal . 

Outro exemplo interessante é o da cana de açúcar na Argentina. 
Ha mais ou menos 20 anos, era a Republica Argentina abastecida de 
açucar estrangeiro, ido de Cuba, do Brasil, etc. . Quiseram os nosso 
operosos vizinhos emancipar-se dessa dependencia do e trangeiro. 
Foram lançados, de então a esta parte, os grandes canaviai de Tu-
cuman e adjacencias. Hoje a Argentina produz açucar para o seu con-
sumo e para exportar. 

Trata neste momento aquele povo varonil de orientar a sua econo-
mia no sentido industrial. Suas fabricas de tecido são atualmente 
abastecidas com algodão estrangeiro. O atual govêrno daquela Repu-
blica empreendeu já uma séria campanha visando produzir no pai 
todo o algodão necessário à alimentação de sua indústria de tecelagem-
Dentro de poucos anos, a grande nação portenha estará emancipada da 
economia estrangeira, em relação a esse produto agrícola de primeira 
necessidade. 

Ninguem ignora que possuímos em nosso territorio condiçõe na-
turais rruito superiores às do meio agrícola argentino para as culturas 
de mate, cana e algodão . ' Apesar disso e das crises de uper-produ-
ção que assolam os países açucareiros e algodoeiros, os nossos irmão 
e amigos do Prata preferem 'produzir, eles próprios, o açucar, o algo-
dão e o mate indispensaveis ao consumo da sua população . Não se-
remos nós quem vá censurá-los por isso. Muito ao contrário, apontamo 
o seu exemplo como digno de ser por nós imitado, em relação ao 
trigo. 

Sabemos que o trigo contém em proporção àe quasi equilíbrio, os 
fatores essenciais à nutrição do homem em estado de saúde- hidrocar-
bonatos, materia graxa, azotados e sais, além dos chamados fatores im-
ponderaveis ou vitaminas. 
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Nenhum outro produto se presta melhor à preparação de alimentos 
humanos, pelos elementos nutritivos que encerra, como pela facilidade 
de preparação, conservação e condução que o pão oferece. Ele é 
afinal, a simbolização do alimento para o homem. 

Pode~se mesmo aquilatar o gráu de civilização e capacidade de 
empreendimento de um povo pelo seu consumo de pão. A política do 
pão, que será para nós a política do trigo, é essencial aos interesses 
economicos e politicos dos brasileiros. Tão essencial como a política da 
hulha branca, da siderurgia, metalurgia, etc. Custe o que custar, precisa-
mos produzir, fronteiras a dentro, o trigo para o pão de nossas mesas. 
Não nos embalemos na esperança de que o Sul seja indefinidamente o 
nosso celeiro dêsse nobre cereal. 

O celeiro alimentar de uma grande nação deve lõcalizar-se tanto 
quanto possível, no centro geografico do territorio nacional. ' 

No Brasil essa localização deve ser feita no planalto central, onde 
todos os fatores naturais se associaram em favor dêssa alta missão de 
patriotismo e humanidade. O planalto central brao;ileiro, compreendendo 
~arte dos territorios de Minas, São~Paulo, Goiaz e Baía praticamente 
mexpugnavel,-deve ser e será o celeiro inexgotavel da nação. 

Os exemplos que citei palavras atrás demonstram que nenhum 
povo tem direito de aferrar-se incondicionalmente a uma escola ou a 
um si tema economico. Acima dos ensinamentos dêsses princípios, mais 
ou menos raciónais, eleva-se o dever imperioso que temos de produzir 
~entro de nos~as fr.onteiras os elementos essenciais à vida e à prospe-
ndade da naçao. E1s porque considero indispensavel e urgente fazemos, 
quanto antes, a política do trigo, que é a política do pão. 

Antes de lançarmos as nossas lavouras de trigo, devemos cuidar 
de construir junto delas os moinhos que deverão transformar em fari-
nha as futuras colheitas. E' o mercado quem cria a produção. Entre 
nós, o mercado é pará farinha e não para trigo. Urge, pois, que crie-
mos os moinhos, afim de podermos contar com mercados para o trigo 
que produzirmos. 

~ está, finalmente, o ponto de intima correlação entre a política 
do tngo, que venho propugnando nestas despretenciosas considerações 
e o projeto de constrw;ão de um moinho em Belo~Horizonte, assunto 
do parecer em debate. Entendo que no contrato da concessão de fa-
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vores á empresa que se propõe instalar um moinho de trigo nest:i Ca, 
· pital devemos incluir cláusulas que obriguem o êmprego nesse moinho 

de certa porcentagem de trigo produzido no Estado. 
De acôrdo com êsse pensamento, exigiríamos que, a partir do sexto 

ano da concessão, seriam os concessionários obrigados a moer trigo mi-
neiro em quantidade crescente na proprorção de um aumento anual de 
5o r. Desse modo, no sexto ano, o moinho moeria 5°/0 de trigo mineiro; 
no setimo ano moeria l0°j0; no oitavo ano moeria l5°j0; no nono ano 
20° f o e assim, sucessivamente, até que, do 25° ano em diante moeria 
sómente trigo produzido no Estado. 

(Muito bem! Muito bem!) 

-Não havendo mais quem tome a palavra, encerra~se a discussão, 
sendo aprovados o parecer do relator e as sugestões propostas pelo 
sr. Socrates Alvim. E' , portanto, proclamada a seguinte: 

Conclusão 

O Conselho opina por que a redação da minuta de contrato a ser 
firmado com a Empresa a que se refere a peça n. 335, seja feita de 
acôrdo com o parecer do Inspetor da Agricultura e com as sugestões 
que foram apresentadas sobre o assunto no transcorrer dos debates. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Sessão extraordínarla 

O Sr. Presidente convoca uma sessão extraordinaria para a pro# 
x.ima quinta~feira , às 20 horas, designando para a mesma a seguinte. 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão da peça n. 347, sôbre um projeto 

de decreto referente à emissão de apólices para consolidação da divida 
flutuante e outras operações. 

-Levanta-se a sessão. 
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11. 11 Sessão Extraordinária, aos 28 de Junho de 1934 

PRESIDENTE:-Sr. Milton Campos. 
SECRETÁRIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SU~JARIO: -:- Ata-Expediente-Parecer final-Segunda parte- Emissão de apo· 
hces para consolidação da divida flutuante e outras operaçoes-Re-
latório e parecer do Sr. Abilio Machado-Discussão e sugestões-
Conclusão-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham~se presentés os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Julio Soares, Sebastião Lima, Annibal Gontijo, Dorinato 
Lima, Abilio Machado e Werna Magalhães. 

A bre~se a sessão. 

Ata 

Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sôbre a mes-
ma reclame é aprovada. 

Expediente 

Sôbre a Mesa nenhum expediente se encontra, e, franca a palavra, 
não::_havendo quem dela queira' usar, passa~se a 

Apresentação, aprovação e assinaturas de pareceres 
finais 

O Sr . .Julio Soares-lê e passa à Mesa o seguinte 

Parecer n. 316 
Montagem, na. Capital, de mm:nhos para cereais 

(PEÇA N. 335) 
O Conselho Consultivo depois de examinar o assunto de que se 

compõe a peça n. 335, constante do memorial do sr. Octaviano La per-
tosa e outros, pedindo auxilio do govêrno para a organização de uma 
emprêsa de moinhos para cereais, nesta Capital, opina para que o sr 
Secretário da Agricultura ofereça à Emprêsa um contrato baseado no 
parecer do sr. inspetor da Agricultura e nas sugestões que aqui fo~ 

ram apresentadas, constantes das notas taquigraficas. 
Sala das Sessões, 28 de junho de 1931.-Julio Soares, relator .. 
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-0 parecer é aprovado e logo assinado pelos srs . conselheiros. 
-Devolva~se a peça, acompanhada do relatório e parecer, assim 

como das notas taquigráficas, ao sr. Secretário da Agricultura. 

2.a Parte da Ordem do Dia 

Emissão de ap6lioes para consolidação da divida f-lutuante e nu-
tras operações 

(PEÇA N. 347) 

Passando~se a segunda parte da ordem do dia, é anunciada a 
discussão da peça n. 347, relativamente a um projeto de decreto que 
trata da emissão de apolices para consolidação da divida flutuante e 
outras operações. E' dada a palavra ao sr. Abilio Machado que apre-
senta o seguinte 

Relatório 
Em oficio de 21 dêste, dirigido ao nosso presidente, o exmo. sr. 

Interventor Federal, dr. Benedicto Valladares Ribeiro, submete à con~ 

sideração deste q_onselho o projeto de decreto referente á emissão, até 
600.000:000$000, de apolices de 5or, com sorteio de premi os, para a 
consolidação da divida flutuante, unificação da divida interna fundada 
e operações de conversão que forem julgadas convenientes. Remete, 
ao mesmo tempo, minuciosa exposição de motivos apresentada a sua 
excia. pelo exmo. sr Secretário das Finanças, dr. Ovidio de Abreu, na 
qual se mostra e se considera que: 

-a situação financeira de Minas, pela sua gravidade, tem recla~ 
ma do especial atenção d J govêrno, que, no estudo desse problema, 
procura encontrar a solução mais proveitosa aos interesses do povo 
mineiro; 

-as medidas que se impõem, em face da divida do Estado não 
podem ser apenas protelatorias e parciais; 

-Segundo os dados apurados pela diretoria da Contabilidade, sem 
levar em conta a dívida externa, por ter sido integrada no plano geral 
organizado pelo govêrno federal em fevereiro ultimo, fica evidenciado 
montarem a 563.163:500$000 a dívida flutuante e a decorrente dos titu-
!qs de 7 e 9° ;o, cujo serviço de juros se eleva a 45.053:080$000; 
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-essa dívida não vem sendo amortizada, nem poderá sê-lo com 
o recursos úsuais; 

-para a sua amortização e sérviço de juros, necessaria seria im-
portância muito mais elevada que a predita, de 45.053:080$000. 

-são êstes os debitas do Tesouro: 
I) Letras do Tesouro vencidas, inclusive juros, 61.377:000$000. 
Letras do Tesouro por vencer, 32.395:000$000. 
Debitas em contas correntes, 48.600:000$000. Soma, 

142.372:000$000. 
II) Requisições processadas na Diretoria da Contabilidade, 

17.842:000$000. 
Idem, na Diretoria da Despesa, 16.487:000 000. 
Saques a cumprir, 207:000$000. 
Restos a pagar , 52.083:000$000-Soma, 86:619:000$000. 
III) Apólices de 7° ;o em circulação, 119.172:500$000. 
Idem, de 9°/ 0

, 215.000:000$000. Soma, 334.172:500$000. 
Total , 563 . 163:50$000; 
-a taxa média dos juros que o Estado paga é de 8° ;o; 
-assim, o nossos compromissos sujeitos a êsse •onus », a saber, 

os dos itens I e Ill, no total de 476.544:500$, estão sobrecarregando os 
orçamentos com Ós juros de 38.123:500$000; 

-é indispensavel resgatar os compromissos do item Il, por serem 
os que mais atormentam a administração, de vez que se referem a mi-
lhares de fornecedores; 

-o Estado não possue recursos para êsse pagamento, que, se fôsse 
possivel, por meio de emprestirnos, à taxa de 8°/ 0

, aumentaria de .... 
6.929:520$000 os encargos de Tesouro, elevando o total de juro ao 
valor de 45.053:080 000, com a solução apenas parcial do problema; 

-os debítos do item I são referentes, na sua maior parte, a con-
tas correntes e promissorias descontadas em Bancos, algumas já venci-
das e outros de vencimento para breve prazo; 

-a imobilisação de capital dos bancos em poder do Estado, por 
êsse motivo, não deixa de afetar o movimento geral dos negocias, pri-
vado que fica o meio circulante de grandes somas; 

-os compromissos do citem" li são de diversos exercícios anterio· 
res, e vieram sendo acumulados, por falta de pagamento, até atingir a 
avultada soma de 86.619:000$000; 
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-os credores dês se c item", por não receberem do Esta~ o. deixam 
de movimentar satisfatóriamente seus negocias e de pagar pontualmen-
te os impostos, agravando-se assim a depressão economica generalizada, 
com enfraquecimento, afinal, da arrecadação das rendas; 

-a situa(ião dêsses compromissos reclama, pois, urgência, deven-
do ser resolvida na primeira etapa da execução do plano em apreço; 

das apólices de 7°;o e das obrigações de 9°;o cogita o •ítem • III, 
não sendo necessário insistir sôbre os inconvenientes da existência de 
títulos sujeitos a juros tão elevados, pois isso está no consenso unani-
me; 

-entretanto, não será demais assinalar que tais inconvenientes não 
existem apenas para o Tesouro, mas ainda para os estabelecimentos d 
crédito e a propria coletividade; 

-o capital que encontra emprêgo facil com juros elevados, nunca 
se arrisca a empreendimentos no comércio ou na indústria, prejudicando 
o progresso do Estado e, finalmente, as classes operarias, com a falta 
de expansão dos negocias em geral; 

- estando a maior parte dos títulos de 7 e 9° r colo,;ada fóra de Mi-
nas, notadamente no Rio, vemos anualmente subtraída ao movimento 
dos nossos negocias uma soma consideravel de nossa arrecada~ião, 

basta.1do considera r que, só no segundo trLrnestre dêste ano, o nosso 
Tesouro pagou, na Capital da República, 8.446:000$000 de juiOs dos 
referidos títulos; 

-a conversão dêsses títulos representa, portanto, um problema 
que deve sêr encarado de frente, para sêr definitivamente resolvido; 

-na primeira etapa da execução do plano, deverão sêr iniciadas 
e incenti vadas essas operações, afim de serem levadas avante, nas eta-
pas seguintes, até se conseguir a conversão total, em prazo relativa-
mente curto; 

-· em face do exposto, o govêrno elaborou o seguinte plano: emis~ 
são, resgatável em 40 anos, de apolices até o total de 600.000:000$000, 
a juros de 5° f 0 , com sorteio de prêmios no valor de 6.000:000$000 
anuais. 

A primeira serie, a ser lançada imediatamente, de 200.000:000$000, em 
apolices de 1:000$000, ao portador. destina-se a regularizar os com-
promissos dos «itens » I e ll e ao inicio das operações de conversão 
dos títulos de 1 e 9° I o · 

9 
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O serviço an!.lal de amortização, juros e prêmios será de .... . . . 
34.687:500$000, conforme se vê do quadro . junto, a saber: 

Amortizaçào. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . 13.500:000$000 
Juros médios anuais...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.187:500$000 
Prê1nios ... .. . .. . ....... . ......... . 6.000:000 000 

Solna · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · - · · ·. - . . . . . . . . . . . . . . 34.687:500$000 

As apolices contempladas no sorteio consideram-se resgatadas pelo 
valor dos respectivos premias, de forma que ha, na verdade, duas sor-
tes de amortização: a amortização normal, pela chamada de apolices 
a re gate, e a que resulta dos resgates pelo valor dos prémios. 

A diferença entre o valor atual da divída e o valor da emissão 
autorizada destina-se a fazer face ás oscilações de bolsa. Tudo indica 
entretanto, que estas apolices atinjam brevemente o par, tais as vanta~ 
gens que oferecem ao público, com juros compensadores e inumeros 
premi os. 

Incalculaveis os· heneficios que advirão para a economia e 0 cré_ 
dito do Estado com o pagamento de sua divida flutuante exigível, pois 
a_ vultosa orna que a representa, entrará logo em circulação, impul-
siOnando todas a_ atividade e permitindo que reentre no ritmo norma1 
os negoctos d9s mumeros cr;dores que, ha muito, sofrem com a imobi-
lização de dinheiro em poder do Estado. 

A economia para o Te ouro é tambem aprecíé\vel, pois o plano 
proporciona o pagamento de juros e prem;os e a liquidação total da dí-
vida no fim de -!0 t:mos, com importância anual inferior á que atualmen-
te e di pende sú com juros, como se vê, a seguir: 

Atualmente: 
Serviço anual ó de juros, 45.053:080$000. 
Pelo plano: 
Serviço anual de ju::-cs, amortizações e premias, 34.687:500$000. 
Economia anual, 10 . ..)65:580$000 . 
A minuta de decreto refe rente ao a sunto ao exame dispõe sobre 

a execução do plano que, e:n linhas gerais, acima s resume, regu-
lando a maneira dos sorteios semestrais, que terão inicio em dezem 
bro de 1934, e autorizando ainda o Secretário das Finanças a efetua; 
operações de conversão de títulos da divida externa em apolíces da 
emissão proje~ada, caso tais operações tragam vantagens p~ua o Tesou-
ro e possam se har;:nonizar 0:11 o plano do govêrno fed eral relativo 
ás dividas externas. 
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Os artigos 11, 12 e 13 do decreto estão assim redi,;.idos: 
11 . 0 - Fica, igualmente, o Secretário das Finanças autorizado a 

efetuar as operações de crédito que facilítem a execução dêste de-
creto. 

12.0 -Fica autorizada a abertura do crédito necessário para ocorrer 
ao serviço de juros e sorteio de premias das apolices da presente serie, 
relativo ao e~undo semestre de 1934. 

13.° Fica aberto o crédito especial de 500:000 ,000, destinado a 
ocorrer às d spesa com a presente emissão e bem assim com a am-
pliação e adaptação dos serviços da Secretaria das Finanças atinentes a 
êste assunto, inclu ive as relativas a pessoal. 

Vem, a seguir, o quadro explicativo da execução do plano e tuda-
do, de janeiro de 1935 a julho de 1974, quando terminará o resaate 
dos títulos que e vão emitir. 

Assim relato a peça 347, que passo ao 1.0 revisor, r . conselheiro 
Milton Campos . 

Belo- Horizonte, 24 de junho de 1934. - Abilir; Machado, 
relator. 

Parecer 

O Sr. A.bilin ~l~ehado: - Meu parecer é o eguinte : 
Como se v~ do relat ·rio que acaba de ser lido, o Govêrno do Es-

tado traz à consideração dê te Conselho o projeto de emissão de apó-
lices, até 600 mil, do valor nominal de conto de réis, cada, ao juro 
anual de 5 ° f 0 , com sorteios se:nestrais de prêmios, para consolidação 
da divida flutuante, uni icação da dívida interna fundada e operações 
d conversão que forem julgadas convenientes. A emissão será reali-
zada, prudentemente, em séries, na medida do necessário de modo a 
evitar inflação. 

Merece apôio toda iniciativa tendente a minorar os efeitos da criJ 
se financeira que estamos sofrendo. E' co:n simpatia que se deve, 
pois, considerar o primeiro plano que, nos limites do possível, ultimamen-
te se elabora para a solução integral do problema que, mais que qual-
quer outro, reclama agora o cuidado e a vigilânça da admjpistração. 
Sem resolver êsse problema o Estado n da de vulto realizará em pro-
veito da coletividade, correndo mesmo o risco de, d_ntro em pouco, 
ver grandemente diminuída a obra de progresso entre nós já executada . 
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Não se trata, no caso em exame, de emissão com aumento de en-
cargos para o Tesouro, como poderá parecer aos que do plano orga-
nizado pelo Governo ainda não tiveram exato conhecimento, mas de 
emissão para, com apreciavel diminuição anual da quantia até o pre-
sente destinada ao pagamento de juros, pela substituição das apólices 
de 7°/0 e obrigações de 9 °/ 0 por títulos de apenas 5 °/0 , liquidar a dí-
vida flutuante e outros compromissos urgentes, que, subindo a vários 
milhares de contos, causam sérios prejuízos à nossa economia. 

Evidencia-se, da iníormaçõe ministradas no processo, que : - a 
dívida flutuante e a decorrente dos títulos de 7 e 9 °/ 0 somam ... .. . . 
563.163:500$000, exigindo, para o serviço anoal de juros 45.053:080$; 
sua amortização não tem sido feita, nem o poderá ser,~com os recursos 
usuais; e, finalmente, se esta se tornasse viavel, através de outras ope-
rações de crédito, acarretaria para o Estado dispêndio bem maior que 
o atual. A situação exigia cuidados especiais dos poderes públicos, mo-
tivando o projeto que vamos debater. 

Não e aconselhavel, em tese, notadamente nos países novos e 
pobres, co·mo o Brasil, a emissão de apólices de qualquer espécie, por 
eqüivaler à de papel moeda, agravada com o ônu,s do juro e com a 
morosidade na circulação. 

Mas, no n1omento, quando outros recursos não são possivei!':, ple-
namente se justifica o plano financeiro ora apreciado, que ain da se re-
comenda pelo fato de vi r propiciar, a um só tem;Jo, elemento para a 
unificação da div!da fundada interna e para a CO!lsolidação da flutu-
ante, alem da extinção de ou tros compromissos prementes, baixando, 
ao envez de os elevar, os encargos do Estado, cujo dispêndio anual, 
com o serviço de amortização e juros, passa a ser muito menor, ape-
zar das vantag~ns que se vão alcançar. Enfim, o que se empreende, 
com boa vontade, é cw1 3eguir muito mais gastando muito menos, 
anualmente, para aliviar a despesa do Tesouro de pesada cifra, uma 
vez que a taxa média do" juros, até aqui de 8 °/0 , se reduz a 6: -
5 dos novos títulos e 1 r sulta:li:e da constituição dos prêmios para 
sorteios. 

Parecem-me indiscutíveis as vantagens do que se planeja. A liqui-
dação da dívida flu tuante, vultosa como é, virá beneficiar o nosso meio 
circulante, tonificando atividades criadoras de riqueza para o Estado. 
Seria doloro o e dep rimente que êste co:1tinuasse a deixar sem paga-
mento, por meses e anos, milhares de credores, muitos dos quais amea-
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çados de execução fiscal, por impostos acrescidos de mu~as, a reque-
rimento do próprio causador de sua impontualidade. 

O título de juro alto, que se vai substitui•, somente serve para es-
tim ular o capitalismo, imobilizando numerário que, em giro de negó-
cios e em cometimentos industriais, multiplica fontes de produção, com 
Proveito econômico para todas as classes. Juro elevado sempre foi ín-
dice de país empobrecido e de moeda aviltada. Reagi r contra êle é obra 
de boa política e de patriotismo . 

Com dívida flutuante, o Estado há de comprar empre muito mais 
caro do que o particular, porque ninguém vende por preços normais aos 
que são morosos no pagamento. Conclue-se daí que é da maior con-
veniência pôr em dia os pagamentos do Tesouro, o que se poderá con-
seguir com a execução do plano sôbre que se manifesta o Conselho. 

Com a emissão planejada, os portadores dos títulos a serem subs-
tituídos nenhum prejuízo terão, de vez que se acham, a respeito, le-
galmente garantidos. 

Há fundada esperança de que os novos títulos cheguem, çlentro 
de algum tempo, ao par, não havendo perigo de grande baixa, em co-
mêço, na sua cotação, segundo o parecer de autorizado financistas, 
pois, ao lado de outras considerações, as apólices com sorteio de prê-
mios, mesmo de menor juro, são sempre mais procuradas que as co~ 
muns, como já se tem verificado no país. 

Tudo parece, assim, aconselhar a adoção das providências com~ 
pendiadas no decreto de fls., menos quanto ao seu art. 1 O, que auto-
riza o Secretário das Finanças a efetuar operações de conversão de tí-
tulos da dívida externa em apólices da emissão projetada. 

Em face do plano do Govêmo Federal relativo ao assunto, o pa-
gamento dos compromissos estaduais no exterior deixará de ser moti-
vo de preocupação maior, durante alguns anos, não convindo, por isso 
e por várias outras razões, cogitar agora dessa parte do nosso proble~ 
ma financeiro. Nem acho possível, por mais otimista que me faça, 
obter ainda, de pronto e vantajosamente, recursos interno que bastem 
para a solução de tão vultoso débito . 

E o próprio Govêrno do Estado, ao que indica o silencio da ex-
posição de motivos do sr. Secretário das Finanças sõbre a matéria, pa-
rece não ter empenho nisso. 

As autorizações dos arts. 11, 12 e 13 do decreto que examinamo , 
segundo se me afigura, são razoáveis. . 
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Pelo exposto, neste apiOveitadas oportunas sugestões do ilustres 
Revisores da peça, o pino que o Conselho se manifeste favorável á e -
pedição do decret de fls ., mas com as seguintes modificações : a ) su-
pressão do a rt. 10 e da expressão- «e operações de conversão que fo-
rem julgadas convenientes•-, que se encontra no preâmbulo e no art. 
l. o; b) inclu ão de um dispositivo que revogue expressamente a auto-
rização contida no decreto n. 10.246, de 6 de fevereiro de 1932. 

(M ?títo bem ! JJ ai to bern !) 

Discussão 

O Sr. Milton Campos: -Como 1.0 revisor, vou dar meu voto 
o qual, por ser inteiramente coincidente, nas considerações e nas conclu-
sões, com o brilhante parecer que acaba de ser dado pelo nobre rela-
tor, será exposto em muito poucas palavras. 

É com indisfarçavel timidez que eu trato do assun to, dada minha 
pouca familiar idade com a r.1atéria em debate. Entretanto, como em 
questões de finanças, há empre aspetos gerais que interessam a todos 
e sobre os quais todos podem se pronunciar, também eu me pronun-
cio, em rapidas considerações, e em sentido favorável ao plano do 
Govêmo. 

O nopre relator salientou mui to bem que a emissão não é, via de re-
gra, o s is tema aconselhavel para solução das crises . 

O SR. ABILIO MACHADO : -Em épo a normal. 
O SR. MILTON CAMPOS : - Mas, em época anormal como a que 

atravessamos, parece n:-o há outra solução, e me mo não e aponta 
outra, senão o recurso ao crédito, e po- essa fo rma, que é a mai facil, 
da emissão de títulos . Aliás , p:ua justificar essa emissão, bastaria a 
circunstancia de têrmo , só em promissorias do Tesouro , vencidas ou 
por vencer, em prazo breve, cont s correntes , requi sições e cheque a 
cumprir, uma divi da maior de duzentos mil contos, como declara em 
sua expo ição de motivo o Sr. s _cre túrío da Finanças . Ora, são du-
zentos mil contos subtra ídos á economia do Estado, á economia priva-
da, e que, paralisados em poder da administração, evidentemente vêm 
trazer grave dano á cir ulação das riquezas e ao progresso do Estado 
de Minas. A sim , se a emiss-o vem satisfazer êsses compromi so 
urgente do Tesouro e t razer maior ' onforto conomico e financ iro, 
só isso é um a ;g umento para se encarar, com toda simpa tia o plano 
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esboçado pelo Govêrno. Demais, como sal ientou _a inda o relator, o 
plano não vem on .... rar, pêlo menos nã0 pretende õ .1é rar mais o Estado: 
pelo contrário, vem apena · substituir urna divida ônerosa e excessiva-
mente pesada por uma divida de mais facil solu~;ão. Tanto é assim, 
que, segundo demonstra o Sr. Secretário das Finança , no serviço do 
juro podemos ter uma economia de mais de dez mil contos, porque, 
atua lmente. s' o serviço de juros ela divida flutuante, representada po r 
títulos de 7° I.., e go f 0 , é de cerca de 45.000:000$000 e, pelo plano, esse 
serviço, acrescido ainda do serviço de amortização e do sorteio, será 
de 34.688:500$000. Além disso, o plano é elaborado com a necessária 
prudência: está bem especüicado no decreto o de. tino que a emissão 
va i ter, de modo que o arbítrio administ rativo , que sempre deve er evi-
tado nesta matéria, está realmente limitado no decreto que o próprio 
Governo apresenta. Quer dizer, a emissão tem des tino certo, tem des-
tino sabido, e é evidente que a administração não poderá desviá-la 
para outras finalidades. Isto é uma garantia pa ra o próprio Govêrno 
que, predeterminando a aplicação da emi são, imporá maior con-
fiança. 

Também estou de acôrdo com a supre são do artirro 10. Efetiva-
mente, não há vantagem em que se efetuem operaçõe para a conversão 
de títulos estrangeiros, mesmo porque a matéria não nos deve preo-
cupar por enquanto, à vista das medidas tomadas pelo Govêrno Fede-
ral ; e, como quer que seja, a conversão de títulos externos é assunto 
que não será bem recebido pelo público ainda recentemente escanda-
lizado com acontecimentos notorios, que abalaram a opinão nacional. De 
modo que, por mais elevada que seja a intenção, melho r será obter 
sem reservas a confiança pública, não se cogitando disso. Se porven-
tura aparecer oportunidade para uma operação conveniente nesse senti-
do, será facil ao Govêrno conseguir autorização especial , uma vez de-
monstrada a conveniência da operação. 

Portanto, só tenho que subscrever o parecer do relator, dei-
xando mesmo de apresentar sugestões que me ocorreram na lei-
tura do projéto, porque o Govêrno melhor terá estudado o caso e 
de certo verificou as condições em que deveria lançar a emissão. 
Eu tinha a intenção de sugerir ·a subdivisão das apólices , isto é• 
a emissão de apólices de menor valor, porque o sorteio torna o em-
préstimo fascinante para as . classes populares, de forma que, se as 
apólices fossem acessíveis aos menos abastados, talvez a procura fos-
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se maior, e assim se justificaria a emissão de apólices de 200$000, 
como se fez no Distrito Federal. 

Acredito, por~m. que o Govêrno terá estuado bem a possibilida-
de de colocação das aplióces de 1:000$000, e apenas me refiro a isso 
sem formular sugestão. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO - As apólices de valor inferior a .... 
1 :Q00$000 encontram sempre uma baixa cotação no mercado . 

O SR. MILTON CAMPOS- E' que no Estado não há apólices 
com o sorteio. O grande capitalista não se interessa tanto pelo sorteio 
como o portador de uma ou duas apólices, e talvez os menos abas-
tados pudessem ser tomadores de títulos, se esses fossem de menor 
valor. Entretanto, isso poderia perturbar o plano do Govêrno. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA- Não há dúvida. O plano já se acha 
organizado. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO - Qualquer modificação iria trazer a 
êsse plano perturbações ou embaraços. 

O SR. MILTON CAMPOS- Por isso mesmo que não apresen-
to nenhuma sugestão nesse sentido. 

O SR. ABILIO MACHADO - Haveria até perturbações de ordem 
gráfica, porque a in:pressão dos títulos seria muito mais díficil e onero-
sa. Talvez a Imprensa retardasse grandemente essa impressão, o que 
prejudicaria a execução do plano. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA - Seria preciso a emissão de um mi· 
lhão de títulos, para a primeira série. 

O SR. SOCRATES ALVJM- Tres milhões para o total da emis-
são . 

O SR. MILTON CAMPOS ·- De modo que eu, não sendo conhe-
dor da matéria, não tendo estudo especialiímdo sôbre o assunto, só 
poderia discordar do plano que é apresentado ao Conselho se porven-
tura percebesse nêle, com as minhas poucas luzes (não apoiados ge-
rais), inconvenie:1tes para o in terêsse público. Mas não os descobri e, 
por isso mesmo, não tenho qual4 uer objeção a levantar. Sub crevo, 
pois, integralmente, o lucido parecer do nobre relator. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Continúa a discussão 
O Sr. SebastlAo L~ma -Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS -Tem a palavra o nobre conselheiro. 
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O SR. SEBASTIÃO UMA- Sr. Presidente, depois da ;brilhantes 
considerações que v. excia acaba de expender, penso que nada mais 
terei a acrescentar com relação ao assunto em debate. 

I 
Tendo colaborado com o ilustrado relator no ex<:Ime da questão, ve-

rifiquei o pequeno inconveniente que apresentava o projeto relativa-
mente ao seu artigo 10, cuja supressão foi proposta por . exc. 

A princípio, tambem pensei que seria conveniente a subdivisão das 
apólices, cujo valor poderia ser fixado em 200 000. Estudando, porém, 
melhor o assunto, verifiquei que isso viria perturbar o plano do Go-
verno, desiquilibrando êsse mesmo plano e prejudicando uma de suas 
principais condições, que é a distribuição de premias que naturalmen-
te constituem um atrativo para os tomadores. 

Corno terá visto a Casa, a autorização é para um empréstimo de 
600.000:000$000; porem, quanto ao plano da operação, o projeto re-
fere-se apenas à primeira emissão de 200.000:000$000. Para esta é que 
o Govêrno propõe o modus faciendi; para as outras, não. Efetiva-
mente, para a primeira emissão, o Govêrno determina que a apóliçe · 
sejam de 1:000$000, ao portador, e que sejam distribuídos .... · .. • 
1.000:000$000 em 250 prémio. , sendo um de 250:000 um de 100:00051, 
um de 40:000$, um de 25:000$, dois de 10:000$, cinco de 5:000$, onze 
de 4:000$, quarenta de 3:000$ e 188 de 2:000$, o que perfaz uma quan-
tia de 1.000:000$. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Êsses mil contos serão distribui"dos 
semestralmente. 

O SR. SEBASTIÃO LIM.l\.:-E' verdade: haverá por ano 2 sorteios 
de 1.000:000$000. O projeto se refere apenas á primeira emissão. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-A' primeira série. 
O SR. SEBASTIÃO LIM.A:-0 plano está, portanto, organizado e de 

acôrdo com êle deverão ser distribui dos 250 prémios em cada sorteio . 
As apolices serão de 1:000$000 e sendo e sa 1.a série amortizada por 
essa forma, teremos por ano, 500 apolices retiradas da circulação; se-
rão amortizados quinhentos contos anualmente, além da outra amorti-
zação prescrita no artigo 5.0 do projeto. 

Se as apolices fossem de 200$000, seria preciso alterar o plano dos 
premias, desarticulando tudo isso que foi organizado pelo govêrno. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Nós perturbaríamos, não colaboraria-
mos. 
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O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Por êsse motjvo, eu, que primeiramen-
te ~ra favorável á em issão de apolices de 200$000, modifiquei minha 
opinião e sou hoje favoravel a emissão de apolices de 1:000$00 . Além 
de tudo, essa primeira emissão é para a consolidaçáo da divida flutuan-
te, da qual dois têrços quasi pertencem aos bancos. Ora, se dois terços 
da primeira emissão sEfo destinados aos bancos, -êstes se encarregarão 
de colocar os títulos convenientemente. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Quer dizer que a primeira série da 
emissão já tem destinação marcada. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Sim, porque da dívida fl utuante, dois 
terços quasi estão em . poder dos bancos; um te rço apenas é qt1e está 
em mãos dos credores parti ulares. 

Há também um outro ponto ao qual desejo me referir· na exposi -
ção de motivos, declara o sr. Secre tario que com o serviço anual de 
juros, amortização e prêmios serão ga to apenas 34.687:500$000, quan~ 
do atualmente se de.pendem 45.053:080 000, só com o serviço de juros. 
Quer dizer, de acôrdo com o plano, será despendida uma importância 
inferior a que atualmente se despende. Não há duvida que is o está re~ 

gularmente dito ma poderá , entretanto, causar estranhesa ao povo, que• 
á primeira vista, talvez não apreenda bem o cálculo feito. O juros que 
o sr. Secretário das Finanças contou sã o os juros medias durante o pe-
ríodo de 40 anos , com as duas amortizações calculadas no projeto. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Ele computou os juros até 40 anos, 
até o fi nal da execução do plano, e fez a divisão pela soma da emi -

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Nos primeiros anos, o juro va i pesar 
muito mais, sendo superior a 40.000 contos, ma , afinal, tendo em vis-
ta o prazo de 40 anos, a cifra apresentada pelo sr. Secretário das Fi-
nanças está exata. E' preciso, pois, não perder de vista que o sr. Se-
cretá rio se refere aos juros médios. 

Exposta, assim, despretenciosamente, a minha desvaliosa opinião . .. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Muito autorizada. (Apoiados gerais) . 
O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Obrigado. 
.. . , apoio, " in~totum ,. , o parecer do relator e com êle estou de ple-

no acôrdo. 
(Muito bem ! Muito bem!) 
O Sr. Socrates A.lvim-Peço a palavra . 
O SR. MILTON CAMPOS-Tem a palavra o nobre Conselheiro. 
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O SR. SOCRATES ALVIM-Sr. Presidente, ainda que plen~ment df' 
acórdo com V. Excia., e com o sr. conselheiro Sebastião Lima. não ó 
quanto ao bem elab c rado trabalho enviado ao Con<;e\ho pelo exmo. sr. 
Secretário das Finanças, como, principalmente, quanto ao brilhante pa-
recer do nosso querido companheiro, sr. conselheiro Abilio 1achado ... 

O SR. ABILIO MACHADO -Obrigado. 
O SR. SOCRATES ALVIM- ... , desejo apresentar uma emenda, em 

caráter de sugestão. 
Concordo com o projeto, porém sirvo~me do ensejo para propor 

a emenda a que acabo de me referir, emenda que o Govêrno conside~ 
rará como julgar mais conveniente aos intere ses do Estado. 

A minha emenda visa a unificação dos títulos da dívida interna 
fundada do Estado. No trabalho apresentado pelo sr. Secretário da 
Finanças, foram excluídos os empréstimos antigos de 5 °/0 • Esses em~ 
prér.timos atingem a importancia relativamente pequena, e não seria 
justo fossem excluídos da unificação, não só porque seus po suldores 
ficariam, assim, prejudicados .. . 

O SR. ABILIO MACHADO-Ficariam em condição de inferioridade. 
O SR. SOCRATES AL VIM- . . . , expostos aos efeitos de maior desva-

lorização que a que atualmente incide sôbr êsses títulos, como também 
porque a unificação, em rigor, não seria completa. Unificar, eria igua-
lar todos os empréstimo , quanto às vantagens oferecidas aos respec-
tivos tomadores, mas, tal como se projeta fazer, os títulos de 5° f o não 
serão compreendidos na unificação, de modo que a uniformidade não 
~erá completa. E' esta a minha sugestão, que reputo digna de consi-
deração da Casa e do G0verno. 

O SR. MILTON CAMPOS-Muito intere sane. 
O SR. ABILIO MACHADO-Isso não será difi il , principalmente na 

segunda série. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Embora, como disse o sr. conselheiro 

bastião Lima, o Govêrno cogite agora somente da primeira série, penso Se-
que a medida por mim sugerida é oportuna. 

O SR. MILTON CAMPOS-A autorização é para toda a emissão. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA-Mas o plano da emi são refere~se apenas 

à primeira série . 
O SR. SOCRATES ALVIM-0 Govêrno deseja que aprovemos o pro-

jeto in totum, não em parte apenas. Is o é essencial, de acôrdo com 
as exjgências do Código do Interventores. 
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Nas considerações justificativas do plano não há referência ao· em-
préstimos de 5° I 0 , alguns deles já vencidos. 

E' esta uma consideração interessante, para a qual chamo a aten-
ção da Casa, pois os empréstimos vencidos, o Govêrno se compromete 
a resgatá-los ao par. 

Eis a sugestão que desejava fazer, declarando que dou meu voto 
ao projeto e ao parecer do nobre relator, com a única restrição que 
venho de formular. 

(lvluito bem ! Muito bem!) 
O Sr. Julio Soares-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS-Tem a palavra o nobre Conselheiro . 
O SR. JULIO SOARES-Sr. Presidente, ao pronuciar o meu voto fa-

vorável ao brilhante parecer do ilustrado relator, quero submeter i't apre· 
ciação dos srs. Conselheiros uma sugestão no sentido de sP reverterem 
a favor das instituições de caridade do Estado os prêmios das ap6-
lices sorteadas, ainda no domínio do Govêrno. Não preciso encarecer 
as vantagens resultantes dêste ato e penso mesmo que o atual Govêr-
no ficará satisfeito em ter mais esta oportunidade para ampliar os 
grandes benefícios que já tem feito em prol da assistência e da saúde 
pública de nosso Estado. Assim, eu propunha que a importância em 
aprêço fo :: se distribuída pelo sr. Interventor da seguinte manei rã: 50 o I. 
para as casas de caridade do interior do Estado, por intermédio da 
Assistência Hospitalar, que é o órgão competente para isto, e 50 o I o 

para os serviços de tuberculose da Capital, em funcionamento, por in-
termédio da Diretoria de Saúde Pública, à qual êles estão afetos. 

O SR. MILTON CAMPOS-Isso poderá trazer uma boa contribuição 
para o serviço de assistência. E' uma sugestão muito valiosa a de V. 
Excia .. 

O SR. ABILIO MACHADO-Otima. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA-E' muito bem lembrada . 
O SR. JULIO SOARES-Excluí os hospitais da Capital, porque a êstes 

já foi concedida subvenção no corrente exercício. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA -·Ao passo que as subvenções destinadas 

aos hospitais do interior foram todas cortadas. 
O SR. MILTON CAMPOS-E êles prestam inestimáveis serviços. 
O SR. JULIO SOARES-E' esta a sugestão que apresento ao Con-

selho. 
(Muito bem ! 1~ ui to bem !) 
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-Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão, 
sendo aprovados o parecer do relator, assim como as sugestõe5 pro-
postas, adotando-se a seguinte 

Conclusão 

O Conselho se manifesta favorâvelmenteà expedição do decreto a que 
se refere a peça n. 347, com as restrições e sugestões constantes das 
notas taquigráficas. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a próxima sessão, além da parte regimental da Ordem do Dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas 
á Secretaria com a precisa antecedência. 

-Levanta-se a sessão. 

224." sessão ordinária, aos 30 de junho de 1934 

PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO - Sr. Socrates AI vim. 

~(UI :\ H lO - Ata - Expedlente - Parecer final - 2 . a p ;:ute - Rew rso inter-
posto por Ignacio Pin to Valen te - Relatório e Parece r do sr. Abilio 
Machado - Discussão - Conclusão - · Venda de terras devolutas -
Relatório e parecer cio Sr . Socrates AI vim - Conclusao - Ordem do 
dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Dorinato Lima, Julio Soares, Sebastião Lim , Abilio Ma-
chado, Annibal Gontijo e Werna Magalhães. 

Abre-se a sessão. 

Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior 

Expediente 

O 81•. Secreíãrlo apresenta o seguinte expedjente : 
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Ofício 
T·ran,sferên cia d e saldo ve1ificaclo na verba «Pessoal» do ]ns!:i· 

tuto Ranl-Soa1·es 

(PEÇA N. 348) 

Secretaria da Educação e Saúde Pública. Di retoria Geral de Assis-
tência Hospitalar. Of. n. 906. Belo-Horizonte, 27 de junho de 1934. 

Exmo. Sr. Pre~idente e demais membros do Conselho Consultivo do 
E tado. Capital. 

Entre os novos cargos criados no Instituto Neuro-Psiquiátrico "Raul-
Soares» desta Capital pelo Regulamento da Assistência Hospitalar do 
Estado, aprovado pelo decreto n. 11.276, de 27 de março do corrente 
ano, figuram os de chefe do serviço de psicologia experimental e eletri-
cidade médica, médico para o serviço de moléstias intercurrentes, oftal-
mo-oto-rino-laringologista, cirurgião, médico heredo biologista , anátomo-
patologista, médico auxiliar do laboratório de anatomia patológica, ci-
rurgião dentista e assistente, cargos êstes que só puderam ser provi-
do depois de baixado o decreto n. 11.336, de 18 de maio p. passado, 
que orçou a Receita fixou a Despesa do Estado para o orrente ano. 

Entretanto, como todos êstes cargos figuram no orçamento com 
dotações orçamentárias anuais e uma vez que Ales só foram preen-
chidos em princípios deste mês, deverá verificar-se no orçamento do 
referido Institut , ao findar o atual e ercício financeiro, um saldo cor-
resp011dente à dotações do citados cargos relativos aos cinco primei-
ros meses dês te ano, saldo êsse que importará em 31 :3005000, como 
se vê do quadro demonstrativo anexo. 

Assim sendo, Exmo . Srs. Conselheiros, tomo a liberdade de con-
sultar Vv . Excias. ôbre a possibilidade de ser autorizada a transferên-
cia dêsse saldo para a v~rba «Material " do lnstituto «Raul Soares» e 
destinando-o à instalação de serviços novos criados pelo já citado Re-
gulamento. 

Aproveito êste ensejo pnra reit...rar-lhes os protestos de minha ele-
vada estima e d'stinta consideração.-Noraldino Lima, Secretário da 
Educação e Saúde Pública. 
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA 
QUADRO DEMONSTRATIVO (Anexo ao oficio n. 906) 

CARGOS NOVOS DO INSTITUTO 

-- RAUL-SOARES· 

Chefe de Serviço de Psicologia Experimen-
tal e Eletricídade Médica . .... ......... . 

Médico para o serviço de moléstias inter -
cu rrentes. . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . _ •• • 

Ofta lmo-oto-rino-laringologista . 

Cirurgiào . . . .. ... . .. . . ........ . 

Médico heredo-biologista ......... . . . . .... . 

Anatomo-patologista ..... . ............. .. . . 

Médico 'Auxiliar do Laboratório de Anato-
mia Pato lógica . ...................... . 

Assistente . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . ....... . 

Cirurgião-dentista . .. .......... • ............ 

TOTAL ........... .. . .... .... . . . 

f 
Vencimento 

Duodecimo 
anuaJ 

9:1205000 760 OO:l 

9:120$000 760$000 

9:120$000 760$COO 

9:120$000 760$000 

9:120 000 7605000 

9:120 000 760$000 

7:200$000 600$000 

7:200$000 600 CO:> 

6:0 O$COO 500 000 

--- I ---

5/12 

3:80::1$000 

3:800$00J 

3:800$000 

3:800 000 

3:800"'000 

3:800$000 

3:0::10 000 

3:000$000 

2:500SOOO 

31:300SOOO 

- O processo passa a constituir a peça n. 3-!' , di tribuída aos 
srs. Dorinato Uma, Julio Soares e An ibal Gontijo, respediva:11ente, re ~ 
lat r, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

® ®r. Abi.Ho Machado -lê e passa à mesa o seguinte 

Parecer n. 317 

Rm'issão t[,, ctpolices para consolidação lla divida fiutuun tt3 

(PEÇA N. 347) 

Tendo em vista a conveniencia do plano financeiro submetido à 
sua apreciação, orno consta do relatório lido e do p recer aprova.d 
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na sessão extraordinaria de 28 do corrente, tudo conforme as notas 
taquigráficas a êste juntas, o Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais, depois de acurado exame do assunto, resolve manifestar-se, na 
peça n. 347, pela expedição do decreto de fls ., nele feítas, porém, as 
seguintes modificações: a) supressão do art. 10 e da expressão- «e 
operações de conversão que forem julgadas convenientes ».- que se en-
contra no preambulo e no art. 1.0 

; b) inclusão de um dispositivo que 
revogue expressamente a autorização contida no decreto n. 10.246, de 
6 de fevereiro de 1932. Outrossim, delibera encaminhar ao Governo , 
orno dignas de aprêço, as sugestões trazidas, ao debater-se o proces-

so pelos srs. con elheiros Socrates Alvim e Julio Soares. Belo-Hori-
zonte, 30 de junho de 1934, Abilio M achado, relator. 

O parecer é aprovado e logo assinado pelos srs . conselheiros. 
Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, assim 

como das notas taquigráficas, ao sr. Interventor Federal 

2.a Parte da Ordem do Dia 

(Recu:r:;o interposto por Ignacio Pinto Valente) 

. (PEÇA N. 334) 

Passando-se à segunda parte da ordem do dia, entra em discussão 
a peça n. 234, sôbre um recurso interposto pelo ex-fiscal de matas , sr. 
Ignacio Pinto Valente. E' dada a palavra ao sr. Abilio Machado, que 
apreser.ta o seguinte 

Relato' rio 

Em 2 de janei ro de 1931, determinou-se oficialmente a instauração 
de rigoroso inquerito em que fossem «apuradas todas as irregularida-
des apontadas como sendo praticadas pelo fiscal de matas Ignacio 
Pinto Valente " {fls. 3). 

Realizado esse inquerito, sem audiencia do funcionaria acusado, 
que. assim, nenhuma defesa poude apresentar, tendo sido ouvidas 5 
testemunhas, após uma simples sindicância do chefe do 4.0 distrito de 
Terras (fls. 4-13, 14 e 15-22}, opinou-se, a fls. 23, que ~ havia nele 
provas suficientes das faltas cometidas pelo fiscal Valente, aliás gra-
víssimas ». 
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Mas, enviado o processo do sr. Consultor Jurídico da Secre~a 

da Agricultura, êste se manifestou, em seu parecer, da maneira se~ 
guinte: 

«De acôrdo com o que expendi em relaçã<? ao inquerito adminis-
trativo procedido entre o fiscal Salvador Brasileiro, opino pela instau-
ração de novo processo no qual sejam observadas, em tudo quanto 
aplicaveis ao mesmo, as instruções contidas no decreto 7.970-A, de 
15 de outubro de 1927, especialmente as que decorrem dos artigos 
557 e 570, exclusive, do referido decreto, afim de que ao acusado 
seja plenamente assegurado o direito de defesa, em harmonia com os 
preceitos legais, das arguições que lhe são feitas • (fls. 24). 

E o Secretario de então, dr. Noronha Guarany, despachou que, 
de acôrdo com esse parecer, se fizesse novo inquerito (fls. 24 v.). 

Entretantu, quando já se havia providenciado para o cumprimento 
dêsse despacho (fls. 24 v. a 26), o novo secretário, dr. Ribeiro Junquei-
ra, julgando «exaustivas as provas colhidas contra Ignacio Pinto Va_ 
lente » e considerando, com apoio no artigo 105, do decreto 8.201, de 
31 de janeiro de 1928, ser o mesmo «demissível livremente •, resolveu 
desistir do segundo inquerito determinado por seu antecessor e man-
dou fazer-se o expediente para a demi~são do dito fi cal (fls. 26 v.) 
o que se verificou . 

Na petição de fls. 32-33, lgnacio Pinto Valente, alegando ter sido 
vítima de desabrida perseguição, solicitou ao presidente Olegario Ma-
ciel a revogação do ato de sua exoneração , dando o chefe do govêr-
no mineiro o seguinte despacho : 

c'Nego provimento ao presente recutso, para confirmar, por seus 
fundamentos, o despacho do sr. Secretário da Agricultura, datado de 
17 de outubro de 1931. 4 de janeiro de 1932. » (fls. 34, final). 

Em longo requerimento, instruido com vários documentos e data-
do de 16 de maio de 1932, em Figueira, voltou Valente à presença ?o 
presidente Olegario, para pedir reconsideração dêsse despacho (fls. 38-
63). 

A' vista dos pareceres dos srs. Washington W. do Nascimento , 
chefe de secção (fls. 64-67), dr. Alfredo Lobo, inspetor de Concessões 
e Fiscalização de Contratos (fls . 68-73), e dr. Benedicto Santos, diretor 
geral da Secretaria da Agricultura (fls. 73), todos favoráveis à realiza-
ção de um novo inquérito, nas condições indicadas pelo Consultor Ju-
ridico da Repartição, assim despachou o Secretário Ovidio Andrade : 

lO 
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«De ordem do sr. Presidente, proceda-se a novo inquérito. 4 de agôs-
to de 1932. " (fls. 73). 

Feito o novo inquérito, que, sob a direção do 1.0 oficial Vinicio 
Baptista da Veiga, correu regularmente, com plena segurança do direi-
to de defesa do acusado, que a todos os atos compareceu acompanha-
do de seu advogado, dr. Alcides de Castro Junqueira, e arrolou teste-
munhas, fi cou invalidada toda a prova colhida no anterior, processado 
à revelia do interessado, pois as testemunhas se desdisseram, ou de-
pondo, ou por carta, deixando de comparecer a mais importante, sob o 
pretexto de falta de garantias, diante de ameaças do acusado (fls. 74-
101). E' o que se conclue do relatório do prpório funcionário encarre-
gado do segundo inquérito, a fls. 96 e seguintes. 

O acusado, por seu patrono, ofereceu longa defesa, com vários do-
cumentos (fls. 102-147). 

Remetido o processo ao sr. Consultor Jurídico, para ~ emitir pare-
cer sõbre o mérito da questão ", (fls. 148), opinou o mesmo, detidamen-
te, fazendo, entre <~n1tras, as considerações que se seguem : 

«E' êste processo, sr. Secretário, mais um acervo de incongruên-
cias e contradi<:õe ·, entre as muitas com que, na aplicação do direito, 
deJ:.aramos a cada passo, a opor-se à evidência da verdade e ao re-
pousamento da justiça sôbre, a convicção tranquila do acerto de suas 
decisões ». 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .... . . .... .. .... . . . . . .. . 

cJudicioso é, pois, o conceito do ilustre inspetor de Contratos e 
Concessões quando, no excelente relato de fls . 68 a 73, que merece ser 
lido, pondera: •Assim é que mais de urna testemunha afirma um fato 
(no inquérito), para depois alegar ignorância do mesmo. Não se sabe 
pois, quando é que a testemunha está com a ve1·d a de. Si quand~ 
acusa ou quando· não acusa o acusado. E, a meu ver, as declarações 
de testemunhas de tal natureza não podem merecer fé, não têm valor 
algum, porque quem as presta, à mercê da ocasião ou das circunstân-
cias, denota falta de idone,idade moral .. (fls. 152). 

c Como se depreende da explanação acima, resultou nula, com se-
melhantes elementos, a concratinação processual de culpabilidade, a 
que se propuzeram dois inquéritos administrativos • (fls. 152). 

•No que se refere à prova testemunhal, expõe o encarregado do 
inquérito: «Dos acusadores, em número de 5, dois ofereceram, inexpli-
cavelmente, auto-desmentido posterior ao inquérito que fôra feito. 
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"Um terceiro, que depuzera fatos que interessavam a seu pai, fôra; 
desmentido pelo próprio pai. Dado êstes precedentes, eu devia agir 
com a máxima segurança, para que não fosse cometida injustiça. 

As cinco primeiras acusações foram feitas pelo sr. Mario Rocha 
da Silva e confirmadas pelo sr. Francisco de Paula Freitas. Este últi-
mo, como foi dito, se desmentiu. Contudo os fatos que o sr. Mario 
Rocha delatara não se deram diretamente consigo, chegaram av seu 
conhecimento, de modo que devia haver em Figueira mais algumas 
pessoas que os conhecessem. Somente a primeira dessas acusações 
oferecia meio de verificação, que não fosse o testemunho de outrem. 
Mas, mesmo esta, não poude ficar bem esclarecida• (fls. 153). 

E' de assinalar que o vício original do processo foi o de não ter 
facultado ao acusado a oportunidade de defesa, no 1.0 inqüerito (fls. 
153) ..... 

cEis porque opinei, a fls. 24 pela instauração de novo inqüerito 
em que fosse assegurado aquele direito ». 

cJulgou indispensàvel o então titular da Agricultura o preenchi-
mento da lacuna, considerando que, nos termos do artigo 105, do de-
creto 8 .201, de 1928, era livremente demissível o acusado e tendo em 
vista o relatório inicial de fls. 

cNão esposo, data venia, o fundamento • . 
«Quer demissível, ou não, ou nulo dos poderes administrativos, 

tem o funcionário uma reputação cuja integridade é direito seu defen-
der, de passo que ao próprio poder exonerador importa diligenciar 
para que se evidencie e concretize a falta imputada e para convicção 
do acêrto e oportunidade de pena imposta ,. (fls. 153). 

E conclue assim o sr. Consultor Jurídico: 
"Ou as provas dêstes autos, caoticas, contraditórias, tendenciosas. 

são julgadas imprestàvei:;, e, sem fundamento na convicção e na justi -. 
ça, não deve prevalecer a demissão recorrida; ou são aptas a conven-
cer-nos da culpabilidade do recorrente, e, nesta hipótese, como em 
graves acusações são envolvidos funcionários outros do distrito, alguns 
de categoria superior à do recorrente, impor-se-à, não um terceiro in-
qileritô, mas verdadeira e rigorosa devassa, na qual seja apurada a 
responsabilidade ou não de quantos, direta ou indiretamente por mo-
tivos quaisquer que sejam, tenham contribuído para as irregularidades 
apontadas nos serviços daqufle distrito ~ (fls. 154). 



822 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Vem, a seguir, como se vê, a fls . 154, final, êste despacho do Se-
cretário Carlos Luz: «Recolha o recorrente, previamente, aos cofres do 
Estado . a importância de 303$300, que confessa (fls. 90) haver recebido 
de Aldo Placido, 10 de março de 1933•. 

O recorrente fez o recolhimento dessa importância, na coletoria 
estadual de Figueira, 25 de março de 1933, pedindo ju~tada ao pro-
cesso do respectivo talão, q_ue tem o n. 65, {fls. 157, 160 e v .). Su-
bindo os autos ao presidente Olegario Maciel, sua decisão datada de 
11 de abril de 1933, foi: «A' vista das informações, arquive-se » (fls. 161). 

Voltando o processo á Secretaria da Agricultura, a Inspetoria de 
Contratos e Concessões entrou em dúvida quanto à interpretação a ser 
dada a êsse despacho, de vez que, tendo havido dois inqüeritos, com 
provas contraditórias, não sabia ela qual dos dois devia ser arquivado 
(fls. 161 v.). Esclarecendo o caso, o sr. diretor geral, dr. Benedito San-
tos, opinou: «Dadas as contradições e incongruências do processo de 
que falamos e também o sr. Consultor cita, parece-me que o sr. Pre-
sidente, mandando arquivar o processo, achou estar inocente o acusa-
do • . (fls. 161 v., fin.). 

O titular da Agricultura, porém, decidiu que «O sr. Presidente, sem 
modificar despachos anteriores, mandou arquivar o processo e, pois, 
não -deu provimento ao recurso, cumprindo, assim, &bservar a deter-
minação de sua excia. (fls. 162). 

Isso foi em 26 de maio de 1933, quando, já em 11 do mesmo mês , 
o recorrente havia dirigido ao presidente Olegario Maciel, no dia em 
que teve conhecimento do despacho deste mandando arquivar o pro-
cesso, a petição de fls. 174,"solicitando esclarecimento a respei to da 
reintegração a que se julgava com direito, uma vez que, talvez por 
equivoco, o hefe do govêrno clara e positivamente não resolvera sô-
bre o assunto . (Essa petição, por ter ficado retida em Palácio, só-
mente muito depois foi junta aos autos (fls. 172). 

Sem solução certa do despacho sôbre que pedira esclarecimento , 
o recorrente insistiu, junto do sr. Interventor interino, dr. Gustavo Ca-
panema, em 22 de setembro de 1933, por uma solução positiva de 
seu caso (fls . 164), aproveitando o ensejo para provar (documento de 
fls. 165) que, sómente depois de notificado do despacho ào Secretário 
sôbre o recolhimento, que já fizera, da quantia de 303$300, recebera 
da parte devedora a mesma importância. 
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Levada a despacho essa petição, com diversas informações da Se-
cretaria, inclusive a do diretor geral reiterando que, a seu ver, o arqui-
vamento do processo implicava no reconhecimento da inocência do acu-
sado (fls. 167-169 e 175·176}, foi proferido o seguinte: cA vista da 
informação do sr. Secretário, de que o despacho do Presidente Olega-
rio Maciel foi no sentido de não atender o requerimento, resolvo 
manter êsse despacho, visto como não ha razões para modificá-lo. 22 
de novembro de 1933 .-Capanema.» (fls. 176v.). 

Na mesma data desse despacho, que, positivando o anterior, do 
Presidente Olegario Maciel, indeferiu, afinal, a pretenção do recorrente, 
êste interpôs, perante o atual Interventor, exmo sr . dr. Benedicto Val-
ladares, o recurso que motiva a presente peça, de n. 334 (fls · 177 e 
178}. 

Informado novamente o processo, na Secretaria (fls. 179-181 v.), 
opinou o sr. Consultor jurídico, adotando o parecer de eu auxiliar, dr. 
Plauto Silva Araujo, que, depois de mostrar a temporaneidade do re· 
curso, assim termina o seu trabalho: «Tendo sido o recurso interpos-
to dentro do prazo legal, sou de opinião que se lhe dê provimento, 
para que, nos têrmos da legislação transcrita, ouvidos o Conselho Con-
sultivo e sua excia., o sr. Interventor Federal, seja a petição de fls. en-
caminhada, por este, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, de-
pois de publicada, no orgão oficial do Estado, noticia da remessa· do 
processo respectivo. 

• •••••••• • ••• ' .............. . ....... Jo .... E~ . ~f·í~i~. d~. 2Ü. d~. ~b~Ú .ú.ltimo, foi o processo encaminhado a êste 
Conselho pelo sr. Secretário da Agricultura, dr. Israel Pinheiro, para 
ser informado, nos têrmos do parágrafo 3.0

, do artigo 33 do decreto fe-
deral n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931. 

Passo a peça, assim relatada, ao sr . 1.0 revisor, conselheiro Sebas-
tião Lima. 

Belo-Horizonte, 31 maio de 1934.-Abilio Machado, relator. 

Parecer 
0 Sr. A.blllo Maebado:-Este é o meu parecer, ao qual fica 

incorporado o relatório que acaba de sêr lido: 
Preliminarmente: 

Cabe-nos, antes de mais nada, verificar se o recurso , que ora in-
formamos, se interpôs, ou não, em tempo habil. 



8 __ 2_4 _________ CONSELHO CONSULTIVO DO 

Parece-me que sim, pelo que passo a considerar: 
Demitido do lugar de fiscal de matas, por efeito de um inquerito 

consumado sem sua audiência, Ignacio Pinto Valente obteve do Pre-
sidente O egario Macie! instauração de um segundo em que lhe fosse 
garantido o direito de defesa (fls. 26-v. , 73, 76 e segs.). Realizado êste, 
que anulou completamente a prova apurada no anterior, subiram os au-
tos, depois de vários despachos e pareceres, ao Chefe do Govêrno, 
mandru1do êle que, á vista das informações, se arquivasse o processo 
(fls · J 61 ). Embora lhe parecesse, como a funcionários da Agricultura, 
favor2vel êsse despacho, o suplicante pediu ao Presidente do Estado 
que positiva ,se o mesmo determinand'J logo a sua reintegração (fls. 174). 
O parecer do sr. Consultor Jurídico, por seu Auxiliar, toma essa peti -
ção como de recurso, que julga interposto no prazo legal. Apezar de 
não entender assim, pois o peticionário apenas solicitou aí (fls. 17 4) 
se esclarecesse o despacho de arq uivamento com a determinação de 
sua voha ao emprego de fiscal de matas, tambem julgo tempora-
neo o recurso em apreço, mas por outras razões, que vou expor. 

O de arquivamento do processo não podia ser considerado um 
despacho contrário, de que se interpuzesse recurso. 

Tanto assim, que o Diretor Geral da Secretaria, homem culto, o 
considemu, do mesmo modo que o recorrente, favoravel ao acusado 
E considerou acertadamente, co~ boa lógica, porque, como habitual-
mente se entende e se pratica no ' foro e nos atos administrativos, o 
despacho de arquivamento implica sempre no reconhecimento da ino-
cência da pessôa até então suspeitada, por não se ter colhido no in-
querito pi'Ova convincen~e das arguições que lhe eram fei tas. O in-
teressado não devia, pois, recorrer de um despacho que se lhe afigu-
rava util. Ele somente teve a sua pretenção indubitavelmente indeferi-
da no despacho de fls. 176-v., o qual positivando a intenção, até então 
oculta, ou indecifravel, do de arquivamento do processo (fls. 161), de-
cidiu contra o seu pedido, dizendo claramente que, á vista da informa-
ção do Secretári J , o que o Presidente Olegario quis foi não atender 
ao requerente . E desse despacho, publicado em 23 de novembro d e 
1933 (fls. 176-v., final), foi interposto o recurso em exame, a 22 d e 
dezembro d o mesmo ano, (fls. 177), isto é, 29 dias depois, dentro, por-
tanto, do prazo legal, nos têrmos do art. 33, parágrafo 1 o do chamado Có-
digo dos Interventores. Pelo considerado, como ainda por constar dos au-
tos que em Palácio, embora involuntariamente, se retardou o andamento 
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de petiç::ío do fiscal Valente (fõlhas 172 e 182), estou convencido de 
que foi oportuna a interposição de seu recurso . 

De meritis : 
Como revela o relat6rio minuciosamente feito do processo, o re-

corrente foi demitido de fiscal de matas, e;n virtud i:! de faltas apuradas 
em inquerito realit.ado inteiramente á sua revelia. Feito segundo inque-
rito, com garantia do direito de defeza do acusa o, por ordem do pre-
sidente Olegario Maciel, ficou de todo desfeita a prova c~1hidn no an-
terior. As testemunhas dêste se desmenti ram, ora depondo, ora escre-
Yendo cartas, e deixou de comparecer a mais importante, sob a alega-
ção de estar ameaçada pelo recorrente (fls. 74-1 01). Enfim, nenhuma ar-
guição ficou cabalmente demonstrada, como confessam, opinando nos 
autos, funcionários de categoria da Agricultura, entre êles o Diretor 
Geral e o Consultor Jurídico (fls. 68 a 73, 150, 161-v., final, e 176, 
também i n fine). E o recorrente juntou numerosos documentos corro-
borando suas alegações de defesa (Hs. 46-63, 131 147, 160v. e 165). Por 
tudo, pois, entendo que se impunha a reintegração do fiscal Valente. ~E' 
verdade que a sua demissão se fez com fundamento da artigo 105 do 
dec. n. 8 201, de 31 de Janeiro de 1928, segundo o qual os fiscais 
de matas são livreme:tte demissíveis e removíveis. Mas é igualmente 
verdade que, embora o direito admistrativo brasileiro sempre reconhe-
cesse ser licito ao govêrno demitir livremente ' os empregados públicos 
não declarados vitalícios por expressa disposição de lei, os nossos)ri-
bunais, em todos os tempos, garantiram os direitos de estabilidade 
dêsses mesmos funcionários contra o arbítrio na demissão, que só-
mente se dá, como é também da nossa tradição administrativa, quan -
do regularmente apurada falta que a justifique {"Rev. For.", vol. XXVI 
362; "Man. de Jur." de Octavio Kelly, 1.0 suplemento, pag. 135, n. 681; 
2. 0 suplemento. pag. 113. n. 551; e 3.0 suplemento, pag. 148, ns. 677 
e 678). Acresce, como argumento decisivo, que, tendo o Govêrno man-
dado instaurar segundo inquerito, no qual nada ficou apurado contra 
o recorrente, não parece moral manter um ato lavrado com funda~ 

mento na prova obtida no primeiro, levado a efeito com sacrifício 
total do direito de defesa do acusado. 

Determinando novo inquérito, que tornou imprestável o anterior, 
feito à revelia do interessado, o Govêrno, ao menos por irrecusável im-
posição da boa ética administrativa e dos são princípios da equidade, 
estava no dever de reintegrar o recorrente, até que o colhesse em falta 
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para demissão . Mandar proceder a segundo inquérito, para deixar pre-
valecendo o mal apurado no primeiro, irregularmente processado, equi-
vale a determinar áto inútil, áto inconsequente, o que não é admissível, 
por anormal. 

O SR. MILTON CAMPOS-Muito bem! 
O SR. ABILIO MACHADO-Vale considerar, por fim, que agora , 

principalmente, quando no Brasil se procura garantir, de maneira defi-
nitiva, a estabilidade até de simples empregados particulares, no comér-
cio, na indústria, etc., não é razoável, não é justo, que se deixe de as-
segurar contra o arbítrio a de funcionários titulados pelo poder público, 
qualquer que seja a sua categoria. 

Pelo exposto, em face do que resultou do segundo inquérito dete r-
. minado pelo pre~idente Olegario Maciel, mesmo depois de demitido o 
fiscal Ignacio Pinto Valente, reconhecendo assim a irregularidade do 
primeiro, sou de parecer que o Conselho opine pelo provimento do re-
curso de fls. 178. 

(Muito bem ! Ll1uito bem!) 

Discussão 

O Sr. Milton Campos-Está em discussão o parecer. 
Como vota o sr. Sebastião Lima, 1.0 revisor ? 
O SR. ' SEBASTIÃO LIMA-Estou de pleno acà rdo com o brilhante, 

bem elaborado e convincente parecer do relator. 
O SR. MILTON CAMPOS-Sou o 2.0 revisor, e o parecer do rela-

tor foi tão exaustivo na análise perfeita e completa do processo, que eu 
poderia dispensar-me de outras consíderações e limitar-me a subscre-
ver esse mesmo parecer. 

Também fiz um estudo detido do processo e me convenci de que, 
de fato, o áto do govêrno, embora não seja ilegal, é injusto. Acho que 
foi legal o áto, porque, realmente, o Govêrno podia demitir o funcioná-
rio . Mas pesavam sôbre êste serias ac\..isações que o Govêrno tinha 
mandado apurar. A apuração se fez num inquérito imprestável, em que 
o acusado não foi ouvido, não foi citado e ao qual não compareceu, e 
não é de bôa ética administrativa, como declara o relator, que o fun-
cionário acusado seja demitido por acusações que não foram provadas. 
Si o Govêrno deliberasse demiti-lo sem dar razões de ordem alguma ... 

O SR. ABILIO MACHADO-Tcllitur ']Uesti o, poderia dizer-se. 
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O SR. MJLTON CAMPOS . .. tollitur questio, exerceria um direito. 
Si, entretanto, havia acusações, não ficava bem faz~-1o sem que tais acu-
sações ficassem perfeitamente demonstradas . ' 

O SR. ABlLIO MACHADO-Foi a própria administração que criou 
o caso. 

O SR. MILTON CAMPOS-O funcionário é acusado, não se pro-
va a acusação e o Govêrno o demite livremente. Ficaria êle com êsse la-
béo pelo resto da vida, o que não é justo. E tanto não o é que o se-
gundo inquérito deu o resultado salientado pelo relator: foi inutilizada a 
prova do primeiro; houve destruição da prova f~ita na acusação ante-
rior. De modo que o razoável seria que o Govêrno encarasse com mais 
justiça o caso do requerente. E' possível que a acusação fique de pé e 
nessa hipótese compete ao Govêrno apurar de novo o caso e, verifica-
da a legitimidade da acusação, lavrar a exoneração. Sem isso, porém, 
será injusa ta demissão. 

Por êstes motivos, opino pelo provimento do recurso. 
(Muito bem! Muito bem!) 
-Do mesmo modo se manifestam os demais srs. conselheiros, 

sendo proclamada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina pelo provimento do recurso a que se refere a 
peça n. 334, de acOrdo com o parecer do relator. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 340) 

Por ultimo, é anunciada' .:=t discussão da peça n . 340, devidamente 
informada pelo Sr. Secretári 1 1a Agricultura, sendo dada a palavra ao 
sr. Socrates Alvim, que procede á leitura do relatório já anteriormente 
apresentado e que é o seguinte 

Relatório 

Com o ofício n. 475, de 17 de maio corrente, envia o Sr. Secretá-
rio da Agricultura ao Conselho Consultivo o processo constante desta 
peça e relativo á venda de 14 lotes de terras devolutas situadas nos 
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municípios de Fruta], Aimorés, Manhuassú, Peç~nha, Caeté, Araguari 
e Antonio-Dias. 

Cada uma das glebas de que trata o processo em apreço exced 
á área de 100 hectares, motivo pelo qual solicita o Govêrno autoriza-
ção para venda desses terrenos, de acôrdo com o que dispõe o decre-
to federal n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, em seu art. 10, letra ce". 

Consta do processo a relação desses terrenos, organizada pela Ins-
petoria de Concessões e Fiscalização de Contratos da Secretaria da Agri-
cultura, com a indicação da área de cada lote, sua localização por dis-
tritos e municípios, bem como os nomes dos respectivos ocupantes. 

Todos esses lotes de terra excedem de 50 hectares, limite que o 
art. 61 do dec. 8.201, de 31 de janeiro de 1928, permito seja vendido a 
um só adquirente na zona de 6 quilometros em redor das cidades, vilas 
e sédes distritais. 

Três dos referidos lotes excedem de 500 hectares, máximo que o 
mesmo decreto permite seja vendido a um só adquirente, em se tra-
tando de terras para agricultura. Nenhum dos lotes em questão atinge 
a 4.000 hectares, área maxima que póde, pela citada lei, ser vendida ao 
mesmo comprador. n.o caso de terras para criação. 

O processo é omisso quanto a tais esclarecimentos exigidos pela 
ei estadual que regula a venda de terras devolutas. 

Assim relatada, passo a peça ao 1.0 revisor, sr. conselheíro Julio 
Soares. 

Belo-Horizonte, 23 de maio de 1934.-Soorates Alvim, relator. 
A esse relataria apresenta o orador o seguinte 

Adendo 

Em vista das informações constantes do ofício n . 603, de 25 de 
junho corrente, do sr. Secretário da Agricultura, oficio que faz parte 
dêste processo, ficam os lotes de terras devolutas de que trata esta 
peça, reduzidos de 14 a 12, sendo todos afastados mais de 6 quilo-
metros de cidades, vilas e sédes de distritos de paz. 

O lote ocupado por Urias José da Silva, situado no lugar deno-
minado «Manoel Velho ", distrito de Santana do Rio das Velhas, muni-
cípio de Araguari, com a área de 1.383.ooO,m2, vai ser subdividido 
para venda direta e nominal a cada um dos seus ocupantes, e o lote 
em poder de José Martins Borges, situado no lugar Fazenda da Aldeia, 
distrito de Sãv Fran :::isco de Sales, município de Frutal, com a área 
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de 9.730.000,m2, não pode ser alienado no momento, devido a constituir 
objeto de uma contenda, ainda em estudos na Secretpria da Agricul-
tura. • 

Esses lotes são, pelo motivo exposto, excluído do presente pro-
cesso. 

Nos demais lotes, apenas o ocupado por Glicerio Assis Pereira, 
sito em Lavrinhas, distrito de Santana do Rio das Velhas, município 
de Araguari, com a área de 5.133.000,m2, e o ocupado por João Le-
mos de Souza, situad 1 em Capão dos Porcos, no mesmo distrito e 
mesmo município, com a área de 9.308.000,m2, excedem de 500 equi~ 

tares cada um, estando, porém, compreendidos em zona pastoril, e, as~ 
sim, dentro das exigências .do art. 61 do Regulamento do Serviço de 
Terras do Estado. 

Com as informações aqui referidas, prestadas pelo sr Secretário 
da Agricultura, ficam preenchidas as formalidades legais, cuja falta 
motivára o pedido de esclarecimentos constante do ofício n. 443, dês-
te Conselho. 

Belo-Horizonte, 27 de junho de 1934. Socrates Alvim, Relator. 

Parecer 

O Sr. Soerates Alvlm :- Como se verifica do relatório que 
acabo de ler, os lotes de terras devolutas, constantes desta peça e que 
o Govêrno pretende vender em hasta pública, estão de acôrdo com as 
exigências legais. 

Sua venda aos respectivos ocupantes atende aos interesses públi-
cos, estando em harmonia com a lei. 

Meu parecer é, pois, por que o Conselho Consultivo autorize a 
alienação dos mesmos, nos termos da proposta do sr. Secretário da 
Agricultura. 

(Muito bem! ~vluito bem!) 
-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotando-se á 

seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina pela venda dos lotes de terras devolutas, a que 

se refere a peça n. 340. 
-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final 

alaLIOTECA 
ARQUIVO PU8LICO MllttaiiM .. 
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Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a prox1ma sessão, além da parte regimenta1 da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revis tas, forem enviadas 
à Secretaria com a precisa antecedência. 

-Levanta-se a sessão. 
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225.a sessão ordlnarla, aos 3 de julbo de 1034 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO -Sr. Socrates Alvim. 

SUl\1!\IJ\.RJO:- Acta - Expediente - Communicaçao - Pareceres Hnaes - 2.• 
Parte- Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs Milton Campos, Socrates 
Alvim, Julio Soares, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Abilio Machado e 
Annibal Gontijo. 

-Abre-se a sessão. 

A c ta 

Lida a act:t da sessão anterior e não havendo quem sobre a mei-
ma reclame, é approvada. 

Expediente 

Sobre a mesa nenhum expediente se encontra. 

Communlcação 

O Sr. Annlbal Gontljo communica que o sr. Werna Maga-
lhães, por se ter ausentado da Capital, deixa de comparecer á sessão. 

- O Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem tome a palavra, é encerrado o expedien-

te, passando-se á 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O Sr. A.bUio Machado lê e manda á mesa o ~eguinte 



/ 

834 OOMSELIIO CONS'OLTlVó Dó 

Parecer n. 318 

Recurso intm-posto por Ignacio Pinto Vctlente 

(PEÇA N. 334) 

Conforme o constante das notas tachygraphicas da sessão de 30 de 
junho p. findo, o Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, á '":ista 
do exposto, debatido e assentado na p~ça numero 334, res.olve. opmar 
pelo provimento do recurso de fls. 178, mterposto por IgnaciO Pmto Va~ 
lente. 

Bello Horizonte, 3 de julho de 1934.- Abilio Machado, relator. . 
- O parecer é approvado e depois assignado pelos srs. conselhe1~ 

ros sendo tambem voto vencedor o do sr. Werna Magalhães. 
' -Devolva-se a peça, com o relataria, parecer e notas tachygra~ 

phicas ao sr. Secretario da Agricultura. 
O sr. Soerates Alvim apresenta, igualmente, o seguinte 

Parecer n. 319 

Venda de ter1·as d evolutas 

(PEÇA N. 340) 

Depois de examinado cuidadosamen!e o proce.s~o consta~t~ ?a 
peça n. 340, em que o sr. Secretario da Agncultura solicita auctonzaçao 
deste Conselho para vender em hasta publica os lotes de terras devolu~ 
tas de que trata o dito pwcesso, considerando que a. vend~ dessas ter-
ras a seus respectivos occupantes attende aos supenores mteress~s do 
Estado estando de accõrdo com os preceitos Iegaes consubstanc1ados 
no Regulamento de Terras baixado com o de?. n. 8 .201, de 2~ de j~~ 
neiro de 1928,- delibera o Conselho Consulhvo dar sua acqmescenc1a 
á venda das referidas terras, nos termos da solicitação do Governo 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas Ge~ 
raes em Bello Horizonte, 3 de julho de 1934. 

'_O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. conselheiros, 
sendo tambem voto vencedor o do sr. Werna Magalhães. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario 
da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

Não havendo materia a ser discutida na 2.a Parte da Ordem do 
dia, o sr. Presidente designa para a proxima sessão esta 
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Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE- A regimental. 
SEGUNDA PARTE- Discussão das peças que, dev!damente rela~ 

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria com a precisa antece~ 
dencia. 

- Levanta~se a sessão. 

226." sessão ordinaria, aos 7 de julho de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUJU:UAIUO:- Acta- Expediente- Communicação -Ordem do dia . 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Dorinato Lima, Abilio Ma~ 
chado e Annibal Gontijo. 

Abre-se a sessão. 

A c ta 

E' lidà e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr . Secretario traz ao conhecimento do Conselho o seguin~ 
te expediente: 

Officio 

Contagem de tempo ao Major Get-ulio da Fonseca 

PEÇA N. 349 

Palacio da Presidência do Estado de Minas~Gerais. Belo-Horizonte, 
3 de julho de 1934. 
Senhor Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a honra de encami~ 

nhar a V. Excia., para que se digne submetê~lo ao parecer do Conselho 
Consultivo, o processo junto, em que o Major Getulio Manso da Fonseca 
pede a contagem, para efeito de pagamento de adicionais, do tempo em 
que serviu no Exército Nacional. 

Sirvo~ me do ensejo para apresentar a V. Excia. os meus protestos 
de alto aprêço e distinta consideração. Antonio Camillo Alvim, Ofi-
cial de Gabinete da Interventoria. 
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Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, Pres1aente do Conselho Con-
sultivo. 

Requerimentos annexos ao officio supra 

Exrno. Sr. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro D. D. Interventor Fe-
deral do Estado de Minas-Gerais. Diz o Major Getulio Manso da Fon-
seca, que havendo requerido á V. Excia se incluísse na contagef!l de 
seu tempo de serviço, para efeito de reforma, aquele em que servm no 
Exérc ito Nacional, acontecendo que foi compulsàriamente reformado, 
vem pedir a V. Excia se digne de mandar c~mputar aque_le tempo 
para efeito de adicionais, a exemplo do que fOI por V. Excm con_ce-
dido ao Sr. Cel. José Gabriel Marques, ouvido o Conselho Consultivo 
do Estado. 

Pede por isso a V. Excia. que J. este ao processo, que se acha no 
Gabinete do Advogado Geral do Estado, seja o mesmo encaminhado ao 
dito Conselho Consultivo, para o parecer sôbre o pedido do suplicante. 

Nestes têrmos. 
P. e espera favorável despacho. 
Belo-Horizonte, 30 de junho de 1934. Major Getulio Manso da 

Fonseca. 
Exmo. Sr. Presidente do Estado. O major da Fôrça Pública do 

Estado Getulio Manso da Fonseca, respeitosa e confiantemente vem 
repres~ntar perante V. Excia. contra a lesão de um seu direito legí-
timo! 

Exmo. Senhor. Uma simples exigência burocratica negligenci~mdo 
a apreciação lídima e lógica de um registro d~ f~, em do~~mento ms_o-
fismável, ameaça causar lesão enorme a um d1re1to adqum~o e confir-
mado, incorporado ao patrimônio do reclamante por ato válido e ope-
rante de autoridade legitima para o praticar: clesão enorme•, porque 
cum erro• ou um «propósito , , inadmissível na moralidade administra-
tiva do Estado, atingiria e prejudicaria ao minguado patrimônio do recla-
mante, que só tem êsse como restante de uma vida dedicada aos s_e_rvi-
dos da Pé.tria e do Estado, sacrificada nos riscos da profissão militar. 
A fé de ' oficio que instrue esta representação dá ao seu possuidor o di-
reito de defender um patrimônio, que já não é seu -e permiti-lhe de ~r 
socorrer-se e dessedentar-se na justiça da autoridade que em V. Exc1a. 
se encama. Por isso que: 

-0 major Getulio Manso da Fonseca, pretendendo requere~ ~ sua 
reforma, promoveu a obtenção regular dos documentos necessanos ao 
ordinário processo; ao receber do Estado Maior da Fôrça Públic~a ~ cer-
tidão da sua fé de oficio verificou, entre outras lacunas, a ausencm da 
declaração de direito à contagem do tempo de serviço prestado no 
Exército Nacional-direito êsse adquirido na lei generosa, por V. Excia. 
mesmo promulgada (Lei n. 863 de 19 de setembro de 1924). . 

Incontinenti o reclamante dirigiu ao Exmo. Sr . Dr. Secretáno 
do Interior, Comandante Geral da Fôrça Pública, requerimento em 
forma legal-no sentido de ser determinado o concerto da certidão-
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para que nela se incluísse o registro que ficára omisso. {Por copia, 
junta-Docm0 n. 1) Tal requerimento obteve o respeitável despacho de-
feridor que se contem no Boletim Oficial do Comando Geral da Fôrça 
Pública, publicado sob n.0 7 em 10 de janeiro de 1931 {Doe, n. 0 2). 

Concertada devidamente a referida certidão foi ela anexada ao re-
querimento {Doc. n. 3) dirigido ao Exm. 0 Sr. Dr. Secretário das Finanças 
em 1. 0 de fevereiro de 1931. 

No processo de apuração, feito na Secção de Arquivo da Secretaria 
das Finanças vê-se uma informação prestada pelo respectivo chefe, mol-
dada em argumentos tão imponderados que o mais criterioso deles 
assenta-se no disparate da retroatividade da lei para invalidar direitos-
pois que: tendo a lei n. 863 d e 19 de setembro de 1924 sido revo-
gada p ela de n. 892 de 9 de setemb1·o de 1925, não poderiam 
agora,-1931-ser reconhecidos direitos adquiridos na vigência da-
quela• ! Evidentemente em choque esse destempêro burocrático com a 
sã doutrina promanada do alto senso jurídico contido no despacho do 
sr. Dr. Secretàrio do Interior, teria se produzido o impasse que se ve-
rifica no andamento do processo, até que fosse chamado a opinar o sr. 
Dr. Consultor Jurídico, que, infelizmente, preguiçosamente, só seguiu o 
rastro da informaçao subalterna. 

O «parecer • do sr. Consultor Jurídico (Doe, n. 4- a) sôbre adotar 
o «Conceito • da retroatividade, acentua que: N ão existe nenhum 
ato do Execcutivo de que se infira te1· êste se utilizado da f acul-
dape que lhe foi conferida pelo texto citado• . (texto da lei 863). 

Isso faz crer que o sr. Consultor não haja se inteirado do registro 
constante das páginas 35 e seguintes da certidão «fé de oficio » ... (Doc. 
n. 0 5), registro exaustivo do ato, em tempo habil, do qual resulta o di-
reito à contagem do tempo de serviço prestado no Exército Nacional-
ou então, desencorajou-se de patentear um pensamento subsidiário que 
lhe teria perpassado-o de considerar doloso o registro na fé de oficio, 
como inoperant~ o despacho que o confirmou. 

A' páginas 30, segs. e 49 da certidão constam registros de servi-
ços de Campanha mandados considerar com «tempo dobrado " para toda 
a Fôrça Pública; não ob:.;tante, êsse direito deixou de ser atendido no 
processo de contagem certificada no Doc. n. 3 v. 

No processo da Secção do Arquivo da Secretaria das Finanças-
consta o abono legal de onze meses, em favor do reclamante; entre-
tanto, êsse abono foi «mastigado • , para não cobri r nove meses, que o 
reclamante perde. 

Por tais razões, Exmo. Sr. Presidente, o signatario vem pedir se 
digne V. Excia., determinar que na Secretaria das Finanças se proceda 
á revisão do seu processo de contagem e apuração legitima do tempo 
de serviço, para os efeitos necessàrios, incluindo-se o que prestou o 
reclamante no Exército Nacional, como parece ser de justiça. 

Belo-Horizonte, 3 de abril de 1933. Maj. Getulio M. da Fonseca. 



838 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Parecer do sr. Consultor Juridico do Estado 

Gabinete do Consultor Juridico do Estado de Minas Geraes.-Bello 
Horizonte, 28 de julho de 1933.-N. 27. 

Sobre o pedido de contagem de tempo feito pelo Sr. Major Getu~ 
lio Manso da Fonseca, foi o seguinte o parecer dado por esta Consul~ 
toria: 

«A lei numero 863, de 19 de outubro de 1924, dispoz o seguinte: 
«Art. 4.0 -Fica o Governo auctorizado a mandar con~ 

tar, para os effeitos de reforma, o tempo de serviço pres~ 
tado ao Exercito ou á Marinha Nacional, pelos officiaes 
da Força Publica, que nelle tenham servido, desde que o 
provem com documentos idoneos :o . 

Como se vê, não se trata de uma disposição imperativa, determi-
nando a contagem do tempo de serviços prestados ao Exercito ou á 
Marinha, para os effeitos de reforma. Ao contrario, foi apenas uma au-
ctorização que o legislativo deu ao executivo, de que elle poderia ou 
não o3e utilizar. 

Não existe nenhum acto do executivo de que se infira ter este se 
utilizado da faculdade que lhe foi conferida pelo texto citado . 

Para que tal se desse seria necessario a expedição de um decre~ 
to determinando que, de accordo com a citada auctorização, fosse com~ 
putado para a reforma o tempo de serviços ao Exercito ou á Marinha. 

Ao revez disso, porem, o que se deu foi ser a auctorização revo-
gada pelo art. 6. 0 da lei n. 892, de 9 de setembro de 1925, que dispõe: 

4: Para os eff,eitos de reforma, será contado sómente 
o tempo de serviço prestado ao Estado, revogado o art. 
4.0 da lei n. 863, de 1924». 

Por estas razões, parece-me que para os effeitos de reforma só 
nóde ser contado o tempo de serviços prestados ao Estado.- S. M. J. 
• Bello Horizonte, 21 de junho de 1932.- Jarbas Vidal Gomes. 

Nenhum argumento novo foi apresentado que me leve a modificar 
o parecer transcripto, estando ainda pela conclusão a que cheguei. -
Jarbas v-.:da l Gomes, Consultor Jurídico do Estado. 

- O processo passa a constituir a peça n. 349, distribuída aos 
srs. Milton Campos, Sebastião Lima e Dorinato Lima, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Pagamento de addicionaes a José A. da Paixão e Silva 

PEÇA N. 350 

Secretaria da Educação e Saude Publica-Officio n. 286, expedido 
pela Secção.-Bello Horizonte, 30 de junho de 1934. 

Sr. Presidente-Remettendo a V. Excia. o processo annexo, con~ 
sulto esse Conselho sobre a abertura de um çredito especial, na im-

/ 
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portancia de 283$200 (duzentos e oitenta e tres mil e duzentos réis), a 
favor do director do grupo do Serro, José Augusto da Paixão e Silva, 
que fez juz aos addicionaes de que trata a lei n. 425, de 1906. 

Reitero a V. Excia. meus protestos de alta estima e distincta con~ 
sideração.-Ovidio Abreu, Secretario da Educação e Saude Publica. 

Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado-Capital. 

Requerimento annexo ao officio supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. - José 

Augusto da Paixão e Silva, director do Grugo Escolar do Serro, con~ 
tando mais de 30 annos de exercício, como prova com as inclusas cer~ 
tidões, vem requerer a V. Excia. as necessarias providencias afim de 
que lhe sejam pagos os 10 o f 0 addicionaes aos seus vencimentos de que 
trata a lei 425, de 17 de agosto de 1906. 

Espera deferimento. 
Bello Horizonte, 29 de janeiro de 1934.-Pp. Balmaceda Tinoco 

Mineiro. 
Informação do sr. Secretario das Finanças 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes.-Bello Hori~ 
zonte, em 13 de junho de 1934.-Directoria da Contabilidade, 1.a Se-
cção, n. 99-M. C. 

Senhor Secretario-Remetto a V. Excia. o incluso processo que 
trata da abertura do credito especial para o pagamento de addicionaes 
ao director do grupo escolar de Serro, Sr. José Augusto da Paixão e 
Silva, na importancia de 283$200. 

Tratando-se de pequena quantia, informo a V. Excia. que esta Se~ 
cretaria nada tem a oppor á abertura do credito, ouvido antes o Con~ 
selho Consultivo. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha elevada estima e distin-
cta considenção.-Ovidio Xavier de A breu, Secretario das Financas. 

Ao Excellentissimo Senhor Doutor Noraldino Lima, D. D. Secreta-
rio da Educaç-o e Saude Publica-CapitaL 

- O processo passa a constituir a peça n. 350, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Socrates Alvim e Abilio Machado, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Transferencia de verbas da Secretaria da E ducação e Saude Pu~ 

blica e c1·eação da Inspectoria de Hygier,te Prenatal e Infantil 
PEÇA N. 351 

Secretaria da Educação e Saude Publica-N. 192-Bello Horizon-
te, 4 de julho de 1934. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo-Solicitando a fineza 
de submettel~os á apreciação e approvação dos srs. Membros desse Con~ 
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selho, passo ás mãos de V. Excia. as inclusas norm~s de decretos, um 
tornando ~em effeito o decreto n. 11.398, de 14 de ]Unho deste anno, 
e auctorizando a tran ferencia de verbas da Secretaria da Educação e 
Saude Publica, e outro desligando da Inspectoria de Cent~os de Saud~, 
Epidemiologia e Prophylaxia, da Directoria de Saude Pu~hca, os s~rvt
ços de hygiene pr·:natal e infantil e creando a Inspectona de Hyg~ene 
Prenatal e Infantil. 

Approveito o ensejo para reiterar a V. Exc. os meus protestos de el~
vada estima e consideração. - Ou1'dio X avier d e Ab1·eu, Secretario 
da Educação e Saude Publica. 

Exposição de motivos feita pelo Sr. Secretario da Edu-
cação e Saude Publica 

-Secretaria da Educação e Saúde Publica. Belo-Horizonte, 13 
de junho de 1934. 

Sr. Interventor. A situação em que se encontram presentemente 
os serviços de higiene prenatal e de higiene infantil em todo o. E~t~do 
de Minas em virtude de um aumemo consideravel de suas atnbmçoes 
e respon~abilidades, requer a ampliação que se impõe para _que tais 
serviços venham a corresponder ás necessidades da populaçao e se 
tornem cada vez mais eficientes. ~ 

Precisamente na ocasião em que as vistas do Govêrno estão inte-
ressadamente voltadas para o problema vital da puericultura, encara~a 
sob seus multiplos aspétos, pàrece-me · imprescindível dar o necessáno 
desenvolvimento inicial aos serviços que terão que ser futuramente 
ampliados de modo a corresponderem ás exiaencias sanitarias e sociais 
que a êles se prendem. . . . 

Os resultados a serem colhidos por mtermed10 de servrços dessa 
natureza dependem, como é natural, não da simples existencia deles, 
mas de suas possibilidades de ação, da amplitude que devam ter e so-
bretudo de. aparelhagem com que possam atender ao maior numero 
possível dos que deles necessitem. 

A exemplo do que se observa na Capital, onde no Centro de .s~~de 
se veem mantendo êsses serviços desde 1927, em todos os mumc1p10s 
do Estado onde ha serviços sanitários em funcionamento regular, o 
aumento consicteravel de matriculas, não só nos serviços de higiene in-
fantil como nos de higiene prenatal, está a demonstrar o exito que deles 
se pode esp rar e, por outro lado tem acar~e!ado. dificul.dades ~e exe-
cução de tai s serviços, decorrentes das eticrenc1as de mstalaço~s, ~o 
numero de dis p nsári os, da quantidade de pessoal e de orgamsaçao 
dos meios especiais de distribnição de benefícios á infancia e á mater-
nidade. 

Todos êsses serviços apontam-nos a necessidade de seguirmo~ os 
exemplos de várias das organisações sanitárias nacionais e extrangeuas, 
creando um aparelho especial de controle e de execução de todos os 
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trabalhos concernentes á proteção sanitária da infancia e da materni-
dade, aparelho que venha a ser tambem um orgão de fomento e de 
propulsão das iniciativas que visem todo o conjunto de atividades 
que importam na proteção á infancia e à maternidade. 

E' com esta exposição de motivos que submeto á aprovação do 
alto espírito de V. Excia. o projeto de creação, na Diretoria de Saúde 
Pública, de uma Inspetoria de Higiene Prenatal e Infantil que atenda 
ás atuais exigências dos serviços e dê ao referido órgão tecuico do 
Govêrno do Estado as possibilidades de tornar mais ampla e mais efi-
ciente a ação nesse domínio de suas atribuições. 

Apresento a V. Excia. os protestos de meu elevado aprêço. No-
rcddino Lima, Secretário da Educação e S. Pública. 

Minuta 

- Palácio da Presidência do Estado de Minas Gerais . 

DECRETO N. 0 

Torna sem efeito o decreto n.0 11.398, de 14 de junho 
de 1934 e autoriza a transferência de Verbas da Secretaria d 
Educação e Saúde Pública. 

O Interventor Federal do Estado de Minas Gerais usando das atri-
buições que lhe confere o decreto n. 0 19.398 de 11 de novembro de 
1930, do Govêrno Provisório da Republica, resolve: 

Art. 1.0
- Torna sem efeito o decreto n.0 11.398 de 14 de junho 

de 1934. 
Art. 2. 0 -Autoriza a transferência das economias verificadas no 1.0 

semestre, das seguintes verbas do orçamento vigente na parte destina-
da à Secretaria da Educação e Saúde Pública, a saber: 

Da verba 20 A a importância de um conto cento e sessenta e cinco 
mil réis {1:165$000), da verba 22 A 2-a importância de nove contos 
setecentos e cincoenta e cinco mil réis {9:755$000), no total de dez 
contos novecentos e vinte mil réis {10:920$000), para a verba 19 A 
1; e das verbas 19 A 3, dois contos de réis (2:000$000) 22 A, um 
conto de réis {1:000$000), 24 A 2, vinte e um contos e oitocentos mil 
réis {21:800$000), e 24 A 5, oito contos de réis {8:000$000), no total 
de trinta e dois contos e oitucentos mil réis {32:800 000), para a ver-
ba 24 A 4. 

Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação e Saúde Pú-
blica e das Finanças, assim o tenham entendido e façam executar. 

Palácio da Liberdade, em Belo-Horizonte, 28 de junho de . . 
1934. 
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Minuta 

-Palácio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais. 

DECRETO N.0 

Desliga da atuallnspetcria de Centros de Saúde, Epidemio 
Jogia e Profilaxia da Diretoria de Saúde Pública, os : serviços 
de higiene prenatal e inf:mtil e cria a Inspetoria de Higie· 
ne Prenatal e Infantil. 

O Interventor Federal do Estado de Minas-Gerais, usando das atri-
bu·ições que lhe confere o decreto n. 0 19.398 de 11 de novembro de 
1930, do Govêrno Provisório da Republica, resolve o seguinte: 

Art. 1,0 -Ficam desligados da atual Inspetoria de Centros de Saú-
de, Epidemiologia e ProHlaxia da Diretoria de Saúde Pública, os ser-
viços d~ higiene prenatal e infantil. 

Art. 2.0 -Fica criada na Diretoria de Saúde Pública, sem aumen-
to de despesas para o exercício de 1934, a Inspetoria de Higiene Pre-
natal e Infantil á qual ficarão subordinados os atuais e futuros servi-
ços de higiene prenatal e infantil bem como os serviços correlatos 
organisados pelo Estaçlo. 

Art. 3.0 - A Inspetoria de Higiene Prenatal e Infantil disporá alem 
do necessário pessoal tecnico que para isso fôr destacado pelo Dire-
tor de Saúde Pública, dos seguintes funcionários administrativos: 

Um inspetor. 
Um medico contratado. 
Um amanuense. 
Um dactilografo arquivista. 
Um conservador do lactario. 
Um servente. 
Art. 4. 0 -A' Inspetoria de Higiene Prenatal e Infantil incumbe: 
a) organisar e fiscalisar os serviços de higiene prenatal e infantil 

nos rlistritos sanitários, nos centros de saúde e nos postos e sub-pos-
tos de higiene e controlar os serviços particulares da mesma natureza 
que forem subvencionados pelo Estado ou receberem auxílios diretos 
da Diretoria de Saúde Pública. 

b) dirigir os mesmos serviços na Capital; 
c) coordenar os esforços relativos a assistência á maternidade e á 

infancia, para o que entrará em entendimentos com a Diretoria de As-
sistência Hospitalar. 

d) entrar em relações com as associações de proteção e assistên-
cia á infancia e serviços sociais, para o fim de aproveitar seus bene-
fícios e proporcionar-lhes os auxílios necessários a uma maior eficien-
cia de sua atuação. 

e) promover por todos os meios a seu alcance a creação de ambula-
torios, oficiais ou particulares de serviços prenatais e de puericul- . 
tu r a. 
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_ f} encarregar-se dos trabalhos de propaganda em benefício da pto-
teçao ã maternidade e á infancia. 

Art. 5.0-0 serviço de epidemiologia e de profilaxia relativos a 
do:nças de notificação •. compulsória na infância serão executados de 
acor~o com _a Inspetoria de Profilaxia e Epidemiologia, do Estado e 
por mtermedio do Medico epidemiologista na Capital. ' 

Art. 6.0 -;Ao Inspector compete: 
a) ~ organisar os -serviços a seu cargo e dar-lhes orientação te c h nica 

de accordo com u Director; 
. _ b} fis~~li~ar a execução dos referidos serviços em todas as repar-

tlçoes samtanas ~o. Estado, para o que fará as inspeções periodicas 
que forem necessanas; 

c) ?istribuir o serviço do pessoal da inspectoria. 
d) Impot penas administrativas e encaminhar ao Director os re-

cursos que dependerem de decisão deste: 
e) apresentar annualmente relatorio sobre os serviços executados e 

as occurrenc!as verificadas durante o anno; 
f}_ pre_Parar os regimentos internos e as instrucções technicas que 

deverao vigorar nas dependencias da Inspectoria submettendo-os a 
approvação do Director; ' 

g) suggerir ao Director as medidas que visem melhora r os serviços 
a seu cargo. 

h). vi_sa~ a~ facturas e orçamentos enviados das dependen ias sob 
a sua JUrisdicçao; 

. i) emittir paraceres technicos sobre as questões referentes aos ser# 
VIÇOS de sua Inspectoria; 

Art. 7.0 - Aos funccionarios administrativos compete: 
a) organizar a escripta e fazer o respectivo experliente; 
b.) protocollar os papeis que entrarem na Inspectoria ou'della sabi-

rem; · 
c). executar as ordens de serviço emanadas de seus superiores hi-

erarqUicos. 
. Art. 8.0 - O pal$am.ento do pes~o~l da Inspectoria de Hygiene In-

fantil e Prenatal sera feito no· exerciCIO de 1934 pela economia verHi-
d~ na~ verbas 21 A - 10:590$000, (dez contos quinhentos e noventa 
mil rets) e da verba 22-AM dezenove contos e quinhentos mil reis . . .. 
(19:500$000). no total de trinta contos . e noventa mil reis (30:090$000); 

Art. 9. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

. Os Secre.tario de Es_tado dos negocios da Educação e Saude Pu-
blica e d~s Fman~as assilll o tenham entendido e façam executar. 

Palac10 da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de julho de j1934. 
. O processo ~assa a constituir a peça n. 351, distribuída aos Srs. 

Juho Soares, Dormato Lima e Annibal Gontijo, respectivamente. relator, 
1. o e 2. 0 revisores. 
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Requerimento 

Do major Getulio Manso da Fonseca, apresentando dois docu~~n
tos e pedindo sejam os mesmos annexados ao processo em que sohctta 
contagem de tempo de serviço prestado ao Exercito Nacional- Como 
requer. 

Communicação 

O Sr. Annlbal Gontijo communica que o sr. 
galhães deixa de comparecer á sessão por achar-se ainda 
Capital. 

Werna Ma-
ausente da 

O Conselho fíca inteirado. 
NinQ'Uem mais querendo usar da palavra, e não havendo materia 

b • -a ser discutida, o sr. Presidente designa para a prox1ma sessao a se-
guinte. 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE - A regimental. 
SEGUNDA PARTE - Discussão das materias que, devidamente 

relatadas e revistas, forem presentes á Secretaria, com a pecisa ante-
cadencie: . 

Levanta-se a sessão. 

227.a Sessão ordinarla, aos 10 de julho de 1Q34 

PRESIDENTE: - Sr. Milton Campos. 
SECRET ARlO: - Sr. Julio Soares. 

SUi\O IARIO :--Acta- Expediente-Communicação- 2." parte-Approvaçao de con-
tracto celebrado entre o Estado e Coutinho & Filhos-Relato rio e parecer 
do sr. Wema Magalhães-Conclusao-Transferencia de saldo verificado 
na verba "Pessoal" do Instituto Raul Soares-Relatório e parecer do sr. 
Dorinato Lima-Conclusão-Transferencia de verbas e criaçao da Ins-
pectoria de Hygiene Pr.enataJ e Infantil-Relató rio e parecer do sr. Julio 
Soares-Conclusão - Volta ao Expediente - Pareceres finais - Or-
dem do dia. 

A ' hora regimental, comparecem os srs. Milton Camp~s, Julio s.?-
ares, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Abilio Machado, Anmbal Gonti)O 
e Werna Magalhães. 

Não se achando presente o sr. Socrates Alvim, o sr. Presidente 
convida o sr. Julio Soares a occupar a cadeira de secretario e declara 
aberta a sessão. 
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A c ta 

Lida a acta da sessão anterior e não havendo quem sobre a mes· 
ma fa~ta observações, é approvada. 

Expediente 
O ar. Secretario procede á leitura do seguinte expediente: 

Offlcio 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 352) 

Bello Horizonte, 9 de Julho de 1934.-N. 622. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-De ac-

cordo com o que determina a lettra e do art. 10 do decreto n. 20.348, 
de 29/8/31, do Governo Provisorio, a concessão de lotes de terras de-
volutas, cujas arens ultrapassem a 100 hectares, deve pender de au· 
torização do Conselho Consultivo do Estado, e, por isso, venho solici-
tar desse Conselho aquella autorização para a area de terras de 1.119.750 
metros quadrados, destinada ao povoado do «JACINTO », distrícto de 
Salto Grande, município de Jequitinhonha, na forma do Capitulo X do 
regulamento baixado com o decreto n. 8.201, de 1928. 

Approveito a opportunidade para apresentar a V. Excia. os meus 
protestos de elevada estima e di tincta consideração. 

O Secretario da Agricultura,-lsrael Pinheiro. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 352, di stribuída aos srs. 

Dorinato Lima, Socrates Alvim e Milton Campos, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Communicação 
O Sr. Sebastião Lima communica que o sr. Socrates Alvim, 

por motivo justo, deixa de comparecer à presente sessão. 
-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo pareceres finaes a serem apresentados, passa-se a 

2.a Parte da Ordem do Día 

Approvação de contracto celebrado entre o Estado e Coutinho 
& Filhos 

(PEÇA N. 339) 

E' annunciada a discussão da peça n. 339, sendo dada a palavra 
ao sr. Werna Masalhães, que apresenta o seguinte 
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Relatorio 

O sr. Secretario das Finanças, pede audiencia do Conselho. nos 
termos do art. 10, lettra cd :o , do decreto 20.348, sobre a materia do pre-
sente processo que consta da minuta de decreto, approvando o cor:ttracto 
celebrado em 9 de maio de 1933, entre o Estado e os srs. Coutinho & 
Filhos, sub-arrendatarios da Navegação do Rio Grande, para fisc~iza
ção e arrecadação de impostos mineiros sobre mercadorias que sahtrem 
do Estado por suas linhas. . . _ . 

A Navegação do Rio Grande, faz-se entre Rtbetrao Vermel~o. Im-
portante estação da Rêde Mineira de Viação e o p~mto de Capetu~ga, no 
município de Piumhy, em uma extensão de 208 kilometro~; com diversos 
pontos intermediarias dotados de movimento de exportaçao. 

A arrecadação dos impostos, se fazia pela Estrada de Ferro Oeste 
de Minas, arrendataria dos serviços da Navegação, mas desde certo tem-
po, a direcção da Estrada, sub-arrendou a linha de ~avegacão á firma 
Coutinho & Filhos, que, desde então, vem pleiteando JUnto ao governo 
do Estado, autorização para a cobrança dos impostos, no sentido de fa-
vorecer os contribuintes residentes naquella vasta região, servidos pela 
Empresa e sujeitos a redespachos de mercadorias destinadas para além 
das frontei ras do Estado. 

O sr. superintendente da Rêde Mineira de Viação, ouvido sobre o 
assumpto, manifestou-se favoravelmente, informando que a firma Cou-
tinho ·& Filhos, tendo contracto de trafego mutuo com todas as Estra-
das filiadas á Contadoria Central Ferroviaria, estava em condições de 
ser attendida. 

Resolvida a commissão, foram elaboradas pelo sr. Consultor Jurídi-
co da Secretaria das Finanças as bases do contracto para a arrecadação 
dos impostos, tendo sido estabelecida, por falta de dados positivos ~?
bre a receita tributaria, a caução provisoria de cinco contos de re1s , 
para, depois do primeiro anno de vigencia do con~ract?, ficar sujeita. ao 
dispositivo regulamentar do decreto n. 10.222, de Janeiro de 1932, ISto 
é, fixada , tendo por base, a duodecima parte da receita verifica~a. 

O te rmo do contracto consta do processo em suas folhas fmaes. 
Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. onselheiro 

Milton Campos. 
Bello Horizonte, 31 de maio de 1934.-Werna Magalhães, re-

lator. 

Parecer 

O sr. Werna Magalhães:-0 estabelecimento de um cont_ra-
cto entre o Governo e uma firma particular que vae ter as funcçoes 
de exactora do Estado, justi.fica-se no caso especial do processo que te-
mos em vista. Sendo os srs. Coutinho & Filhos, arrendatarios da li-
nha de Navegação, no Rio Grande e achando-se i nscripta sua firma 
na Contadoria Central Ferroviaria, para o effeito do trafego mutuo 

) 
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entre sua Empreza e as demais filiadas áquella Contadoria, tem a seu 
cargo a arrecadação do valor total dos fretes de todos os despa-
c.hos que . se effectuem em suas estações da linha fluvial e que se des-
tinem a. d1fferentes pontos, dentro ou fóra do Estado. 

A faculdade da cobrança dos impostos mineiros, por parte da fir-
ma, tem pois razão de ser, desde que, vai evitar o regime de redes-
pachos, na Estação de Ribeirão Vermelho, ponto de entroncamento da 
Navegação e Rêde Mineira de Viação. 
. A f~ta de entrega do talão de imposto, por ocasião dos despachos, 
1mportana na perda das vantagens do tráfego mútuo, ficando os contri-
buintes, sujeitos ainda a redespachos nas Estradas de Ferro, a menos 
que o Estado mantivesse postos fiscais permanentes em toda a exten-
são da linha navegável, o que seria dispendioso. 

Pelo contracto estabelecido, fica a Empreza obrigada a observar ri-
gor?samenre, as leis, regulamentos, pautas, etc., em vigor, que venham 
a v~gorar e que se prendam ao sistema tributário do Estado. Terá que 
enviar, mensalmente, ao Thesouro, as Folhas do Imposto, colleccionadas 
por ordem numérica, contendo todas as discriminações das parcelas co-
bradas de exportação, estatística, viação, etc., acompanhadas dos balan-
cet~s e re_9olher o saldo demonstrado. Ficará na obrigação de acatar 
as mstruçoes do~ Inspectores e Fiscaes da Renda e a cumprir todas as 
es~ipulaçõe_s contra~ais, sob pena da perda da commissão a que tem di-
reito, relativa ao mes ou meses em que se venha a dar alguma in-
fração. 

Além disso, há a garantia da caução que me parece superior á 
renda tributária mensal . 

A impressão que recebi do exame das cláusulas, foi satisfactoria, 
parecendo-me bem acautelados os interesses do fisco mineiro. Ainda a 
favor do Estado, está prevista a rescisão do contrato que se pode dar 
em qualquer época, mediante uma prévia communicação tão sàmente. 

Pelas razões que exponho, penso que as cláusulas do contracto es· 
tão em ordem, sendo de parecer favorável à sua approvação. 

(Muito oem! Muito bem!) 
Posto. em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adaptando-

se a segumte : 

Conclusão 
O Conselho opina pela approvação do contracto constante da peça 

n. 339. 
Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Transferencia de saldo verificado na verba "Pessoal" do 
Instituto Raul Soares 

(PEÇA N. 348) 
Passa-se, em seguida, à discussão da peça n. 348, sôbre a qual o 

sr. Dorinato Lima apresenta o seguinte 
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Relatorío 

Em offício endereçado ao Conselho, o sr. Secretário da Educação e 
Saúde Pública declara que entre os novos cargos creados no Instituto 
Neuro-Psiquiátrico «Raul-Soares », desta Capital, pelo Regulamento da 
Assistência Hospitalar do Estado, approvado pelo Decreto n. 11 . 276, de 
27 de mar<:o do corrente anno, figuram alguns que só puderam ser pro-
vidos depois de baixado o decreto n. 11.336, de 18 de maio p. p~~sad<?, 
que orçou a Receita e fixou a Despesa do Estado para o :xerciCIO VI-
gente. Como. porém, elles figuram no ~nçamento ?O~ ?otaçoe~ annu~e~ 
e uma vez que somente foram preenchidos em prmc1p10s de ]unho ulti~ 
mo, deverá verificar-se no orçamento do referido Instituto, _ao findar o 
actual exercício financeiro, um saldo correspondente às dotaçoes do.s mes-
mos cargos nos cinco primeiros mezes deste anno, saldo êsse que Impor-
tará em 31:300$000, como se vê do quadro demonstrativo que acom-
panha o referido officio. O sr. Secretário dirige-se, então, ao Conselho, 
consultando-o sôbre a possibilidade de ser autorizada a transferência 
desse saldo para a verba «Material» do Instituto «Raul-Soares », afim ~e 
ser o mesmo destinado à installação de serviços novos creados pelo ]á 
citado Regulamento. · . . 

Assim vista e relatada a peça, passo-a ao sr. Conselheuo Julio Soa-
res, 1.0 revisor. 

Belo· Horizonte, 7 de julho de 1934.- Dorinato de Oliveira Lima, 
relator. 

Parecer 

O Sr. Dorinato Lima:-Depois de examinar com a devida atten-
ção, a proposta dirigida a êste Conselho pelo Sr. Secretário. da Educa-
ção e Saúde Pública, relativa à possibilidade da transferência do saldo 
de 31:300$000 da Verba «Pessoal • para a verba •Material » do Instituto 
«Raul Soares ,. , desta cidade, saldo êste sôbre cuja existência não pa-
dece, a menor dúvida, por isso que o mesmo se verifica no . quadro de-
monstrativo annexo à peça em debate, tendo em vista o destino daquela 
importância, ha razão de sobra para que a medida solicitada se jus.ifique 
cabalmente. 

O referido saldo será dispendido naquelle Instituto, com installações 
de serviços creados por lei. 

Accresce mais que os chefes e auxiliares daquelles serviços (biotipo-
logia, oto-rino-laringologia, oftalmologia, raios X e fisioterapia), não 
obstante haverem tomado posse dos respectivos cargos para que foram 
nomeados, aguardam apenas o aparelhamento daquelles, para que pos-
sam entrar no exercício de suas funcções. 

Não podia ter mais legítimo emprego a alludida importância, pois 
além de normalizar a situação que venho de referir, contribuirá ella para 
dar grande efficiência, sob o ponto de vista scientifico, acudindo a necessi-
dades que de ha muito vinham se fazendo sentir ao bom andamento dos 

ESTADO DE MINAS -GERAIS 849 

trabalhos daquella benemerita instituíção, a cuja porta acolhedora é le-
vada toda uma legião de mutilados da alma. 

A autorização pedida ao Conselho pelo dr. Secretário, é pois ra-
zoavel e justa, motivo por que tem ella favoravel o meu voto. 

(Muito bem! Muito bem! 
-Em discussão o parecer, é approvado sem debate, sendo r rocla-

mada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente à transferência da verba a que 
se refere a peça n. 348. 

- Volta o processo ao relator para dirigir o parecer final. 

Transferencia de verbas e creação da lnspectoria de Hy-
giene pre-natal e Infantil 

(PEÇA N. 351) 

Finalmente, entra em discussão a peça n. 351, sendo dada a pala-
vra ao sr. Julio Soares, que apresenta o seguinte 

Relatorlo 

Em offícío de 4 do corrente, o Sr. Secretário da Eduéação e Saúde 
Pública submette à apreciação e approvação do Conselho Consultivo as 
minutas de dois decretos: um tornando sem efeito o dec. n. 11.393, de 
14 de junho dêste anno, e autorizando a transferência de verbas da Se-
cretaria da Educação e Saúde Pública, e outro desligando da Inspecto-
ria do Centro de Saúde, Epidemiologia e Prophylaxia, da Directoria de 
Saúde Pública, os serviços de hygiene pre-natal e infantil, e creando a 
Inspetoria de Hygiene Pre-natal e Infantil. 

A's minutas acompanham a exposição de motivos dirigida ao Sr. 
Interventor Federal pelo Sr. Secretário da Educação e Saúde Pública e 
as justificações apresentadas pelo Director de Saude Pública e pelo Dire-
ctor da Colonia Santa Isabel. 

Assim relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Dorinato Lima, 
1.0 revisor. 

Bello-Horizonte, 8 de julho de 1934.-Julio Soares, relator. 
- Apresentado o relatório e para melhor esclarecimento do Conse-

lho~ o relator procede á leitura das seguintes peças constantes do pro-
cesso: 

Secretaria da Educação e Saúde Publica.- Belo-Horizonte1 13 de 
junho de 1934. 
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Exposição de motivos 

Sr. Interventor :- A situação em que se encontram presentemente 
os serviços de higiene pre-natal e infantil em todo o Estado de Minas 
em virtude de aumento consideravel de suas atribuições e responsabili-
dades, requer a ampliação que se impõe para que tais serviços venham 
a corresponder às necessidades da populaÇ!!O e se tornem cada vez 
mais eficientes . 

Precisamente na ocasião em que as vistas do govêrno estão inte-
ressadamente voltadas para o problema vital da puericultura, encarada 
sob seus múltiplos aspectos, parece-me imprescindível dar o necessário 
desenvolvimento inicial aos serviços que terão que ser futuramente am-
pliados de modo a corresponder às exigências sanitárias e sociais que a 
êles se prendem. 

Os resultados a serem colhidos por intermédio de serviços dessa 
natureza dependem, como é natural, não da simples existência dêles, mas 
de suas possibilidades de ação, da amplitude que devem ter e sôbretu-
do da aparelhagem nacionais e estrangeiras, criado um número possível 
dos que dêles necessitam. 

A exemplo do que se observa na Capital, onde no Centro de Saúde 
Pública se vêm .mantendo êsses serviços desde 1927, em todos os mu-
nicípios do Estado onde há serviços sanitários em funcionamento regular 
o aumento considerável de matrículas, não só nos serviços de higiene 
infantil, como nos de higiene prenatal, está a demonstrar o êxito que 
dêles se pode esperar, e, por outro lado, tem acarretado dificuldades, 
de execução de tais serviços, decorrentes das deficiências de instalações, 
do número de dispensários, da quantidade de pessoal, e de organização 
dos meios especiais de distribuição de benefícios à infância e à mater-
nidade. 

Todos êsses serviços apontam-nos a necessidade de seguirmos os 
exemplos de várias das organizações sanitárias nacionais e estrangeiras, 
criado um aparêlho especial de contrôle e de execução de todos os tra-
balhos concernentes à proteção sanitária da infância e da maternidade, 
aparêlho que venha a ser também um órgão de fomento e de propul-
são das iniciativas que visem todo o conjunto de atividades que impor-
tam na proteção à infância e à maternidade. 

E' com esta exposição de motivos que submeti à aprovação do 
alto espírito de v . excia. o projeto de criação, na Diretoria de Saúde 
P ública, de uma Inspetoria de Higiene Prenatal Infantil que atenda às 
atuais exigências dos serviços e dê ao referido órgão técnico do govêrno 
do Estado as possibilidades de tornar mais ampla e mais eficiente a ação 
nesse domínio de suas atribuições. 

Apresento a v . excia. os protestos de ' meu elevado apreço:- No-
'l'aldino Lima, Secretário da Educação e Saúde Pública. 

• 
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Directoria de Saude Publica do Estado de Minas Geraes 

Belo-Horizonte, 3 de julho de 1934. 
Sr. Secretário- Submeto à apreciação de v. excia. as minutas dos 

dois decretos juntos, um criando a Inspetoria de Higiene Infantil e ~re
natal e outro fazendo transferência de verbas no orça.rnento desta Dire-
toria. Quanto ao primeiro, julgo dispensáveis quaisquer justificações, 
pois, é do conhecimento de v. excia. o grau de defici~ncia, de nuli~ade 
quasi, dos serviços de proteção à infância e à matermdade entre nos. 

Quanto ao segundo, sabe v. excia. a maneira por que foi elaborada 
a proposta orçamentária para o corrente exercício, de afogadilho e sem 
dados positivos que permitissem a apresentação de uma proposta 
exata . 

Além disso, a ampliação de vários serviços, como os de profilaxia 
da sífilis e doenças venéreas, da tuberculose, de epidemiologia. e outro~, 
é inadiável para a boa ordem e eficiência desses mesmos se ~v1ços . Ha, 
também, transposições de verbas na parte referente à Colôma Santa Isa-
bel, junto, por isso, a justificação do seu diretor. 

E' excusado dizer que não há aumento de despesas, durante o pre-
sente exercício, pois é aproveitada, nessas transposições, parte apenas 
das economias feitas até agora. _ . 

Se permitirem as condições finan ceiras do Estado, poderao ~er In-
corporadas as modificações ora propostas no orçamento do ano vmdou-
ro, porém - entendo - de uma nova organização. que precisa ser d.ada 
aos nossos serviços de Saúde Pública. - Mano Alvares da S~lva 
Campos, diretor da Saúde Pública. 

Palacio da Presldencia do Estado de Minas Geraes 

DECRETO N. 
Torna sem effeito o decreto n. 11 · 398, de 14 

de junho de 1934 e auctoriza a transferencia de 
verbas da Secretaria de Educação e Saude Pu-
blica. 

O Interventor Federal do Estado de Minas-Geraís, usando das attri-
buições que lhe confere o decreto 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
do Governo Provisorio da Republica, resolve: . 

Art. 1.0 Torna sem efeito o decreto n. 11.398, de 14 de Junho de 
1934. . . . o 

Art. 2.0 Autoriza a transferencia das economias venficadas no 1. 
semestre, das seguintes verbas do orçamento vigente na parte destina-
da á Secretaria da Educação e Saude Publica, a saber : 

Da verba 20-A a importancia de um conto cento e sessenta e 
cinco mil réis (1:165$000), da verba 22-A-2- a importancia de nove 
contos setecentos e cincoenta e cinco mil réis (9:755 00 ), no total de 
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dez contos novecentos e vinte mll réis (10:920$000), para a verba 
19-A-1; e das verbas 19-A-3, dois contos de réis (2:000$000), 22-A, 
um conto de réis (1 :OCC$000), 24-A-2, vinte e um contos e oitocentos 
mil réis 21:800$000 e 24-A-5, oito contos de réis (8:000$000) no total de 
trinta e dois contos e oitocentos mil réis {32:800$000) para a verba 24-A-4. 

Os Secretarias de Estado dos Negocias da Educação e Saude Pu-
blica e das Finanças, assim o tenham entfndido e façam executar. 

Palacio da Liberdade, em Belo-Horizonte, 28 de junho de 1934. 

Palacio da Presidencla do Estado de Minas~Gerais 
DECRETO N. 

Desliga da actual Inspectoria de Centros de 
Saude, Epidemiologia e Profilaxia da Diretoria de 
Saude Publica, os serviços de hygiene pre-natal e 
infantil e cria a Inspetoria de Hygiene Pre-natal 
e Infantil. 

O Interventor Federal do Estado de Minas Geraes, usando das attri-
buições que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 
1930, do Governo Provisorio da Republica, resolve o seguinte: 

Art. 1.° Ficam desligados da actual Inspectoria de Centros de Saude, 
Epidemiologia e Profilaxia da Diretoria de Saude Publica, os serviços 
de hygiene pre-natal e infantil. 

Art. 2.° Fica criada na Directoria de Saude Publica, sem augmento 
de despesas para o exercício de 1934, a Inspectoria de Hygiene pre-natal 
e Infantil à qual ficarão subordinados os atuais e futuros serviços de 
hygíene pre-natal e infantil bem como os serviços correlatos organiza-
dos pelo Estado. 

Art. 3.0 A Inspectoria de Higiene Pre-natal e Infantil disporá além 
ào necessario pessoal tecnico que para isso fôr destacado pelo Diretor 
de Saude Publica, dos seguintes funccionarios administrativos : 

Um inspetor 
Um mEdico contractado 
Um amanuense 
Um datilographo archivista 
Um conservador do lactario 
Um servente 
Art. 4.0 A ' Inspectoria de Hygiene Pre-natal e Infantil incumbe: 
a) organizar e fiscalizar os serviços de higiene pre-natal e infan-

til nos districtos sanitarios, nos centros de saude e nos postos e sub-pos-
tos de hygiene e controlar os serviços particulares da mesma natureza 
que forem subvencionados pelo Estado ou receberem auxílios directos da 
Directoria de Saude Publica; 

b) dirigir os mesmos serviços na Capital; 
c) coordenar os esforços relativos à assistencia, à maternidade e 

á infancia, para o que entrará em entendimentos com a Diretoria de 
Assistencia Hospital; 

ESTADO DE MlNAS-GERAIS 853 

d) entrar em relações com as associações do proteção e assistên-
cia à infância e serviços sociais, para o fim de aproveitar seus benefí-
cios e proporcionar-lhes os auxílios necessários a uma maior eficiência 
de sua atuação; 

e) promover por todos os meios a seu alcance a criação de ambulató-
rios, oficiais ou particulares de serviços prenatais e de puericultura; 

f) encarregar-se dos trabalhos de propaganda em benefício da pro-
teç~o à maternidade e à infância. 

Art. 5.0 O serviço de epidemiologia e de profilaxia relativos a do-
enças de notificação compulsória na infância será executado de acôr-
do com a Inspetoria de Profilaxia e Epidemiologia, no Estado e, por 
intermédio do l)llédico epidemiologista na Capital. 

Art. 6.0 Ao inspetor compete: 
a) organizar os serviços a seu cargo e dar-lhes orientação técnica 

de acôrdo com o Diretor; . 
b) fiscalizar a execução dos referidos serviços em todas as reparti-

ções sanitárias do Estado, para o que fará as inspecções periódicas 
que forem necessárias; 

c) distribuir o serviço do pessoal da Inspetoria; 
d) impôr penas administrativas e encaminhar ao Diretor os recur-

sos que dependerem de decisões dêste; 
e) apresentar anualmente relatório sôbre os serviços executados e 

as ocurrências verificadas durante o ano; 
f) preparar os regimentos internos e as instruções técnicas que 

deverão v igorar nas dependências da Inspetoria, submetendo-os à apro-
vação do Diretor; 

g) sugerir ao Diretor as medidas que visem melhorar os serviços a 
seu cargo; 

h) visar as faturas e orçamentos enviados das dependências sob a 
sua jurisdição; 

i) emitir pareceres técnicos sôbre as questões referentes aos servi-
ços de sua Inspetoria. 

Art. 7. 0 Aos funcionários administrativos compete: 
a) organizar a escrita e fazer o respectivo expediente; 
b) protocolar os papeis que entrarem na Inspetoria ou dela saírem; 
c) executar as ordens de serviço emanadas de seus superiores hie-

rarquicos. 
Art. 8. 0 O pagamento do pessoal da Inspetoria de Higiene Infan-

til e Prenatal será feito no exercício de 1934 pela economia verificada 
nas verbas 21-A-1 0:590$000, dez contos quinhentos e noventa mil réis 
e da verba 22-A, dezenove contos e quinhentos mil réis, 19:500$000, 
no total de trinta contos e noventa mil réis, 30:090$000. 

Art. 9. 0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação e Saúde Pú-

blica e das Finanças assim o tenham entendido e façam executar. 
Palácio da Liberdade, em Belo-Horizonte, 28 de junho de 1934. 
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Parecer 

O .s~. ~ulio Soares - O assunto da presente peça é mais ou 
me!los Ide_nhco a? que acaba de ser relatado e discutido pelo conse-
lheiro Dormato LIJLa. O atual diretor da Saúde Pública está fazendo 
com mu~ta elevação de espírito, uma reorganização completa nos diver~ 
sos serviços daquele Departamento, procurando modificá-lo com uma 
orientação mais moderna, mais prática e mais util aos interesses da 
nossa população. 

A elaboração de uma reforma em serviços dessa natureza exige 
estudo~ complexos,, méto~o e prudência, razão pela qual, naturalmente, 
o sr. diretor da Saude Publica não teve opod;unidade de introduzir a 
presen~e modificação no quadro orçamentário. Mas verificada agora a 
nece s1dade de se pôr em prática, imediatamente, algumas das medidas 
constantes de sua reforma, s. excia. procura acomodar as despesas de-
correntes de sua execução dentro do orçamento em vigor, propondo 
para isso modificações ligeiras, que não acarretarão onus para o Esta-
do. 

. _Tratando-se, pois, de um assunto técnico, que consulta o interêsse 
publico, acho que devemos aprovar as 1 minutas de decretos submetidas 
à apreciação do Conselho. 

(Muito bem I Muito bem!} 
- Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra. 

é o mesmo submettido a votos e aprovado, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

<? Consel~o opina favoravelmente á promulgação dos decretos que 
cons.tituem obJeto da peça n. 351, uma vez que não haja aumento de 
despesa para o Estado. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Volta ao expediente 

O Sr. .Julio Soa;.oes requer seja consultada a Casa se, conforme 
preceitúa o parágrafo 5.0 do artigo 12 do Regimento, consente em que 
se volte ao expediente, afim de ser apresentado o parecer final sôbre a 
peça n. 351, que trata de assunto urgente, reclamado pelo sr. diretor da 
Saúde Pública para levar a efeito a reforma de serviços daquele Depar-
tamento. 

O sr. Dorinato Lima, pelos mesmos fundamentos, faz idêntica 
solicitação, afim de apresentar o parecer final sôbre a peça n. 348. 

-São deferidos ambos os requerimentos, tomando então a pala-
vra o sr. Dorinato Lima, que apresenta o seguinte 
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Parecer n. 320 
Transf erência de saldo verificado na verba "Pessoal'', do Insti-

tuto "Raul Soares" 

(PEÇA N. 348) 

O Conselho Consultivo, depois de examinar devidamente a peça n. 
348, é de parecer, pelos fundamentos constantes tlas notas taquigráficas, 
que seja concedida autorização ao sr. Secretário da Educação e Saúde 
Pública para transferência do saldo verificado na verba cPessoal :o do 
Instituto «Raul Soares "' afim de ser o mesmo destinado à instalação de 
serviços novos criados no mesmo Instituto pelo Regulamento da Assis-
tência Hospitalar do Estado, aprovado pelo decreto n. 11.276, de 27 de 
março do corrente ano. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1934. - Dorinato Lima, relator. 
- O parecer é aprovado e depois assinado pelos srs. conselhei-

ros. 
-Devolva-se a peça, com o relatório, parecer e notas taquigràficas, 

ao sr. Secretario da Educação e Saúde Pública. 
E' dada, em seguida, a palavra ao sr. Julio Soares, que apresenta 

o seguinte: 

Parecer n. 321 

Transferência de verbas c criação da Inspetoria de Higiene P1e-
natal e Infantil 
(PEÇA N. 351) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depois de exa-
minar a exposição de motivos feita pelo sr. Secretário da Educação e 
Saúde Pública, constante da presente preça, resolve aprovar as mi-
nutas de decretos apresentadas por julgar o assunto de interêsse pú-
blico, ficando entretanto esclarecido que dessa modificação nenhum 
onus resultará para o Estado. 

Belo-Horizonte, 10 de Julho de 1934. 
-O parecer é aprovado e logo assinado pelos srs. conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatório e parecer, ao sr. Secretário da 

Educação e Saúde Pública. 

Ordem do Dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a próxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas :à 
Secretaria com a precisa antecedência. 

Levanta-se a sessão. 
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228a. sessão ordinarla, aos 14 de Julho de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campo,s. 
SECRETA'RIO - Sr. Dorinato Lima. 

SUl\IA'R IO: - Ata - Expediente - Comunicações - 28 • parte- Requerimento 
de Washington F. Ricardo de Albuquerque - Adiamento da dis · 
cussão - Ordem do dia . 

. A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Sebastião 
Lima, Dorinato Lima, Abilio Machado e Annibal Gontijo. 

Não se achando presente o sr. Socrates Alvim, o sr. Presidente 
convida o sr. Dorinato Lima a ocupar a cadeira de secretario e declara 
aberta a sessão. 

Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. Secretario traz ao conhecimento do Conselho o seguin-
te expediente: 

Oficio 
R eclamação de P. C. A8evedo & Cia. 

(PEÇA N. 353} 

Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas Geraes 
-Belo-Horizonte, 11 de Julho de 1934. Pela Secção de Viação. n. 0 

197. 
Exmo Sr. Presidente do Conselho Consultivo. De acôrdo com o 

despacho do sr. Interventor, tenho a honra de remeter a V. Excia. 
o processo de cReclamação sôbre o medição final dos serviços execu-
tados na construção da Estrada de Ferro Sudoeste de Minas, '" pedin-
do a êsse Egrégio Conselho o seu parecer sôbre a procedência ou 
improcedência das reclamações feitas por P. C. Azevedo & Compa-
nhia, constantes do despacho de fls. 363 a 377 do referido processo. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. os meus 
protestos de elevada estima e consideração. -Israel P i uheiro - Se-
cretário da Agricultura. 

A reclamação dos petlclonarlos 
Exmo . Snr . Dr. Secretario da Agricultura do Estado de Minas Ge-

raes. P. c. Azevedo & Cia., em liquidação, firma para a qual, por ato 
de 10 de Julho de 1930 fOra transferida a execução do contrato ce· 
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lebrado com essa Secretaria e o engenheiro Paulo da Costa Azevedo, 
para a construção da E. de Ferro Sudoeste de Minas, vem perante 
V. Excia., a quem compete nos têrmos do art. 111 de lei n°. 7640 
de 10 de Maio de 1927, dirimir as dúvidas que suscitarem na exe-
cução dos contratos, requerer a solução para as que ocorrem na execu-
ção do referido contrato, em vista dos fatos que passa a expô r. 

A concessão referida resultou de uma das concurrências mais 
disputadas de que se ha noticia neste Estado, o que é facil de com-
prehender atentando-se para o extraordinário vulto dos serviços emprei-
tados . Vitoriosa a proposta do requerente, depois de longos debates e 
até protestos judiciais, assinou êle o respectivo contrato a 20 de 
Fevereiro de 1929. Tendo em vista, porém, as mil e uma dificulda-
des então surgidas, nomeadamente pelo desencadear da campanha 
da sucessão presidencial, foi o mesmo novado, assignando-se o respe-
ctivo têrmo a 24 de Maio de 1930. 

Entre as condições que, por fôrça de novação passaram a disci-
plinar a execução dos trabalhos contratados, consta a de que o con-
tratante se obrigava é! realizar nos dois primeiros anos, trabalhos no 
valor total de 7.500:000$000, dos quais 2.500:000$000 no primeiro e 
5. 000:000$000 no segundo: paralelamente, como é intuitivo, corria ao 
Estado o dever de efetuar os mesmos pagamentos nos têrmos prefi-
xos. 

Aparelhada para agir, a firma organizada para exploração do con-
trato à qual, como se disse, fôra transferida a concessão, não poupou 
esforços no sentido de dar execução ao patuado. Assim, desde logo 
encetou os trabalhos preliminares e de tal forma se houve que, ao 
cabo de 17 mezes, que tantos foram os da duração da empreitada 
produzia uma soma excedente do limite assegurado. Com effeito, a 
medição total, como é facil de se verificar pelos documentos existen-
tes nessa secretaria, deu uma soma de 8.093:080$616, convindo notar 
que se êsse computo f_icou aquem da verdade por isso que, a clas-
s·ficação final, injustamente, estabeleceu para o cálculo bases muito 
·abaixo do merecido. 

Dest'arte, a despeito dos embaraços de várias naturezas, inclu-
sive o abandono dos serviços por parte da comissão fiscalizadôra, 
os contratantes prehencheram cabalmente a sua obrigação contratual 
quanto ao volume dos trabalhos, em menor prazo que o concedido-
dezesseis meses e não 2 anos. 

De igual diligência, fôrça é confes~ar. não deu provas o Estado. 
Empenhado o Govêrno de então na campanha da Aliança Liberal, 

que a êsse tempo empolgava a terra de Minas, só ao fim do primeiro 
ano de execução do contrato mandou proceder à primeira medição, a 
qual não foi entretanto paga. 

Agravando-se a situação final!ceira, com a mesma recrudescência 
da luta política, viu-se a administração na contingência de pedir as 
condições, em que poderia ser processada a rescisão do contrato. A 
essa iniciativa do Govêrno Mineiro, os contratantes não opuzeram en-
traves, e, portanto, concordaram em abrir mão de todos os seus direi-
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tos, desde que o Estado lhes pagasse, como era c~uial, os trabalhos efe~ 
tuados e instalaçães dentro do menor prazo possiVel. 

Aplainado o assunto em conversações preliminares, assinou-se a 
24 de Aaôsto do mesmo ano o têrmo de rescisão do contrato, que 
fôra nm~do a 24 de Maio, ambos os atos promovidos pelo Govêrno, 
que assim reconhecia a impossibilidade de cumprir com o contratado . 

Vale acentuar, pelo interêsse que traz à argumentação que se tem 
de desenvolver, as condições estipuladas para o pagamento dos con-
tratantes. Pela clàusula quinta, êsse pagamento SP.ria efetuado em letras 
acrescidas dos juros bancários usuais e em duas prestações, da ma-
neira seguinte : 

a) Novecentos e cincoenta contos de réis (950:000$000) por ocasião 
da assinatura da rescisão, em quatro letras a prazo de quatro meses, 
três das quais de 250:000$000 cada uma e outra de 200:000$000. 

b) O saldo verificado na medição final e nas avaliações, no prazo 
de noventa dias (90) a contar da mesma assinatura. 

Outrossim, ficára assentado que os trabalhos de construção abran-
gendo todas as excavações constan~es da primeira n:edição, realiz?d~ _a 
31 de Janeiro também de 1930, senam pagas à razao de nove mtl reis 
(9$000) por metro cúbico, sem desconto; e as realizadas em data pos-
terior, cujo importe dependia da apuração ulterior, aos preços da tabe-
la anexa ao edital da concurrência publicado no «Minas-Gerais » de 15 
de Julho de 1928, igualmente, sem nenhum desconto. . . 

Quanto aos demais trabalhos de outra natureza senam estabeleci-
dos os seus preços de acôrdo com a tabela referida e mais o abati-
mento de dez por cento {10°/0 ) (cláusula terceira). 

A partir dêste ponto, era de crer que estariam sanadas as dific~l~ 
dades com que a administração de então vinha tratando os concessiO-
nários. 

Estabelecidas de maneira inequívoca as bases para liquidação dos 
interesses recíprocos, tudo indicava que tinham tido têrmo os impre~ 
vistos que, então, ditavam a ' conduta do poder público em relação aos 
trabalhos da Sudoeste. 

Pois bem : - ainda aquí, a espectativa foi decepcionada. Assim é 
que o Govêrno começou por desrespeitar o novo ajuste, não apurand_o 
o saldo, no tempo preestabelecido; e, já em data posterior ao venci-
mento das letras que deveriam ser emitidas em pag~~nto. ~êsse sal~ 
do, isto é, quando já exigível o pagamento em especte, hmttou-se a 
um adear.tamento de 2.000 contos de réis, isso mesmo mediante cer-
tas imposições que aberram totalmente de boa ética, como passamos 
a demonstrar. Em primeiro Jogar, a prestação dêsse adeantamento, con~ 
stituido em favor quando por falta do próprio Govêrno é que se de~ 
via não estarem os contratantes com o seu direito líquido, foi condi~ 
cionado à aceitação forçada das classificações feitas, o que tolheria o 
direito a reclamação, si a coação então desenvolvida não tirasse qual~ 
quer eficácia a essa anuência, porque ela fôra aceita sob a condição 
de ser efetuado sem delonga o adiantamento. Entretanto, assinado o têr-
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mo de renúncia em princípio de Fevereiro, somente em fins de Março 
se traduzia êle em ato. 

Todavia, nova surpreza ainda estava reservada aos concess ioná~ 
rios. Ao procurarem a importância da requisição, a Secretaria das Fi~ 
nanças impôs~lhes a condição de a receberem em 2.250 títulos à 'razão 
de 900$000, quando a sua cotação em bolsa não passava de 750SOOO, 
o que para logo lhes custava um prejuízo visível de 337:000SOOO. 

Não satisfeito com o dano que intencionalmente lhes fazia, o en~ 
tão Secretário das Finanças lhes exigiu ainda a obrigação de cooparti-
cipação do resgate dos títulos anteriormente emitidos pelo Estado, já 
vencidos e sujeitos à móra, além de os sujeitar com exclusividade a 
diferença entre os juros cobrados pelos portadores e os que o Estado 
pagàra, condição absurda, porque, sendo tais títulos de emissão do Es~ 
tado, que os dera em pagamento, como moéda, qualquer agravação 
na taxa dos premios deveria correr por sua conta, que o Estado é que 
estava inadimplente no respectivo resgate e não os contratantes. 

Como se vê, apezar de claros e insofismáveis os termos da re ci-
são, não se excusavam as interpretações imprevistas e, porque se re~ 
petissem os mal entendidos, acabou-se por enviar o contrato à Comis~ 
são de Estudos. Aí longe de se repor a situação nos seus devidos li~ 
mites, houve quem opinasse pelo abandono das cláusulas rescisórias, 
solução que não vingou por ter sido atalhada com a defesa que, em 
tempo, foi articulada e na qual foram destruídas todas as fonte de 
contestação suscitadas pela referida comissão. 

Não pararam ai os dissabores dos contratantes. A comissão no~ 
meada em virtude da cláusula sétima (7.a) para fazer a medição e 
classificação dos trabalhos realizados em data posterior a Janeiro de 
1930, não limitou a sua função ao que lhe estava determinado no tê r~ 
mo da rescisão, e, assim não só alterou rubrícas existentes, como glo~ 
sou outras. Finalmente, como apurára vclumes acrescidos aos da pri-
mitiva medição, o que resultava de meros erros de cálculo, entendeu 
de classificar esses acrescimos como se fossem trabalhos posteriores a 
Janeiro de 1930, na intenção manifesta de retirá-los do prêço de 9$000 
por metro cúbico, estabelecido entre as partes para todos os serv.iços 
de excavação dentro daquela data e sujeitá-los aos algarismos de ou .. 
tra tabela, que entretanto, só devia vigorar para os trabalhos ulte .. 
riores. 

Os prejuízos resultantes dessa falta de observância dos termos do 
ajuste eram inevitáveis e certos. Em linguagem matemática : subindo 
esses acrescimos a 39.211,488 m. c., constam da folha de pagamento 
pela soma de 228:698$958, quando, pagos à razão de 9$000, alcança .. 
riam 352:903$392, donde um prejuízo de 124:2048434, só quanto a esta 
parcela. 

Os prejuízos totais da classificação são, entretanto, muito maiores, 
porque, para os serviços posteriores à primeira medição, a comissão 
aplicou uma classificação tão baixa que faz descer a média geral para 
5$579, quando sem favor algum, na opinião do dr. Benedicto dos San~ 
tos, opinião autorizada e insuspeita, poderá ser de 7$000 por m. c. 
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De acôrdo com o parecer do dr. Estevam Pinto, anexa~o ao mes-
mo processo, não há como juridicamente negar que essa dtferença per-
tence e deve ser restituída aos contratantes. 

E' impositivo também que se lhes componham os premias, comis-
sões de descontos bancários, taxas de corretagem, co-resgate compul-
sório das letras e tudo mais determinado pela contingência. de recebe-
rem títulos a longo prazo quando tais pagamentos ~devenam ser_ em 
moéda corrente, e tanto era essa a intenção do Governo, que, de1xou 
bem claramente estabelecido na reforma do contrato, que, quando _os 
pagamentos fossem feitos em títulos, esses seriam dados pela cotaçao. 

Entre esses títulos, além dos que emanaram do têrmo de rescisão 
-cláusula terceira-, merecem ser citados : um de 1.600:000~~00, des-
contado no Banco Comércio e Indústria de Minas com um pre]UIZO, mul-
ta incluída, de 326:000$000, e outro de 2.500:00~$000, levado ao Lon-
don Bank, por ordem diréta do Exmo. Sr. Presidente, onde sofreu um 
rebate de 237:500$000 conforme se demonstra adeante. 

Está claro que esses descontos constitu~m dife_renç!ls índevi_das 
contra os contratantes, eis que ao Estado corna a obngaçao de realizar 
seus pagamentos em espécie e não em títulos, e fazendo-os por esta 
forma, aliás infringentes do contrato, deve arcar com os onus corres-
pondentes. 

Deixa-se de reclamar contra as glosas ensaiadas pela Comissã? 
sobre parcelas das contas, entre elas a referente á instala~ã? _e camt-
nho3 de serviço, porque tais glosas foram afastadas com o JUridico d~s
pacho do exmo. sr. Presider;te do Estado, que as despresou, por m-
undadas. 

E' de notar, porém, a série de prejuízos oriundos da excessi~a- pro-
telação da liquidação final. De acôrd~ com o . termo da re~cisao, o 
Sâldo final seria exigível dentro de 90 dias da assmatur~, ou seJa desde 
24 de Novembro de 1930. O retardo na apresentaçao dêsse saldo e 
seu pagamento vem acarretando aos contratantes novos _onu s,. com<? os 
provenientes de juros e comissõe~ a credores, manutençao dispendwsa 
de escritórios, e demais inconvementes. 

Parece, pois, de justiça elementar q':le o Estado dev~ responder 
pela móra compondo aos contratantes os JurO~ decorren.tes, ~ taxa ban-
cária usual, aliás por fôrça de argumento extrrudo da dtscutida cláusula 
terceira. 

Constituem todas essas faltas quebras de contrato, pelas quais, ju-
ridicamente deve responder o Govêrno, sem esquecer uma quota em 
benefício para composição dos lucros cessantes, a exemplo do que se 
vem praticando com relação a outros contratantes. 

Pelo exposto, vem requerer a V. Excia. se digne de orden~r a apu-
ração de todos os prejuízos sofridos, afim de lhes . ser concedida repa-
ração cabal, 0 que é de inteira justiça, de conformidade com os ele-
mentos comprovantes abaixo : 
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DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS RECLAMADOS 

Os trabalhos da Sudoeste foram iniciados em 18 de março de 1929 
e suspensos em 24 de agôsto de 1930, importando o total dos serviços 
feitos em 8.316:811$928. 

Exigindo contratualmente o Govêrno que os empreiteiros fizessem 
nos dois primeiros anos, serviços num total de 7 . 500:000$000 que se 
obrigava a pagar em dinheiro, sendo 2.500:000$000 no primeiro ano e 
5.000:000$000 no segundo, apenas em 18 mêses de serviço, que me-
diou o início e a paralisação dos mesmos por ordem do Govêrno, esse 
limite foi ultrapassado de muito, como se verifica acima. 

Pelo têrrno de novação do contrato, lavrado em 24 de maio de 
1930, ficou estipulado na cláusula 1-1.a a forma do pagamento:- em 
dinheiro ou apólices pela cotação média. 

Apezar de cumprido á r isca pelos empreiteiros e pactuado, só em 
9 de novembro de 1929 conseguiram os mesmos um certif i cado do 
valor de 2.000:000$000 que descontaram no Banco Comércio e Indús-
tria de Minas-Gerais, em 2 de dezembro, produzindo líquido . ... .. . . 
1.600:000$000, obrigando-se o Govêrno a resgatá-lo no vencimento da 
primeira prestáção em dinheiro de 2.500:000$000 estabelecida no con-
tracto e que occorria a 20 de fevereiro de 1930, conforme declaração 
fornecida pela Secretaria da Agricultura. 

Para efeitos de fundos para custear os serviços em virtude do con-
trato, o Govêrno emitiria letras, por antecipação de receita, descontá-
veis, segundo combinação previamente feita, no Banco Bôa Vista, tendo 
emitido a primeira de 2. 500:000$000 em 8 de dezembro de 1929, a 6 
mêses de prazo, ficando claramente estipulado que as letras emiti-
das, entrariam no encontro d e contas, quando o pagamento devido 
aos empreiteiros, entrassem na phase d e títulos, prevista no con-
trato. 

Tanto isso era verdade, que a letra emitida em 8 de dezembro de 
1929, a pra.:o de 6 mezes, venceria 4 mêzes depois de paga a primei-
ra prestação em dinheiro de 2.500:000$000 estipulado no co~;trato, 
e já comprometida no Banco Comércio e Indústria de Minas-Gerais, 
com a declaração de que o seu pagamento não sofreria desconto, con-
forme o que ficou exposto linhas atraz. 

Descontado assim o título de 2.500:000 000, cujo produto seria 
entregue aos empreiteiros, sem compromisso de pagamento de opera-
ções já feitas, e sim em serviços feitos e não medidos ainda exigia-se 
aos empreiteiros concorrerem para o resgate do certificado descontado no 
Banco Comércio e Industria de Minas-Gerais, com. a metade do va-
lor de operação feita, recebendo no ato desse pagamento um novo tí-
tulo de 500:000$000 que nunca foi fornecido : 

Em face dessa exigencia, em 24 de fevereiro de 1930 recolheram 
os empreiteiros ao Banco Comércio e Indústria de Minas-Gerais, ... . .. . 
800:000$000, metade do debito, o que alterava profundamente todo o 
contratado até então. 
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Providenciando o Govêrno em fins de dezembro de 1929, para que 
fossem medidos os serviços já feitos , só tiveram os empreiteiros medi-
ções feitas, em janeiro de 1930, isto é, a primeira e única. medição só 
foi feita dea mezes após o ínicio dos serviços, contra cláusula expressa 
do contracto e com evidente transtorno para o financiamento dos ser-
viços. 

Não pagando o Govêrno a prestação em dinheiro, de réis . .... 
2.500:000$000 ao Banco Comércio e Indústria de Minas-Gerais , em 
maio de 1930 a situação dos empreiteiros era a seguinte :- devedores 
de 800:000$000 no Banco Comércio e Indústria de Minas-Geraes, com 
uma multa de 15:000$000 mensaes, desde 24 de fevereiro e de uma le-
tra de 2.500:000$000 a vencer-se em 8 de junho, tudo de 1930, com 
uma medição do valor superior a 4.000:000$000 e trabalhos realizados 
e não medidos que se estimavam em importância superior a .... ... . 
2 . 000:000$000. 

Novado o contrato em 24 de maio de 1930, ficou estipulado que o 
Govêrno pagaria a medição feita, descontando os débitos acima in-
dicados, pagando o saldo verificado de 2.200:000$000 em títulos des-
contáveis em bancos indicados pelos empreiteiros. 

Assim, emitiu o Govêrno dois títulos, um de 1 . 000:000$000 des-
contado no Banco Comércio e Indústria de Minas-Gerais, e outro de 
250:000$000, na filial do mesmo banco no Rio de Janeiro. 

Verificando o Govêrno a impossibilidade de sua parte, em dar 
cumprimento ao contrato, propôs então aos empreiteiros a rescisão do 
mesmo, o que se deu a 24 de agôsto de 1930. 

A situação nessa occasião era então a seguinte : - serviços feitos 
pelos empreiieiros num total adma de 8.000:000$000, tendo apenas re-
cebido uma letra de 2.500:000$000 dada em substituição de uma outra 
de tgual valor; outra de 1.000:000$000 entregue no Banco Comércio 
e Indústria de Minas-Gerais para pagamento de 800:000$000, juros e 
descontos; outra na filial do mesmo banco no Rio de Janeiro, do valor 
de 250:000$000, perfazendo tudo o total de 3. 750:000$000. 

Pelo têrmo rescisório a forma de pagamento seria: 
a) novecentos e cincoenta contos de réis (950:000$000) por occa-

sião da assinatura da rescisão, em quatro letras a prazo de quatro mê-
zes, sendo três de duzentos e cincoenta contos de réis (250:000$000) 
cada uma e uma de duzentos contos de réis (200:000$000). 

b) o saldo verificado na medição final e nas avaliações seria pago 
noventa (90) dias depois da assinatura dêste têrmo, em letras ao prazo 
de quatro mêses, fraccionáveis ao juizo do Govêrno. 

Pelo avençado acima, obrigou-se o Govêrrio a pagar 950:000$000 
em quatro letras a quatro mêzes de prazo, sendo que das três de ... .. 
250:000$000, duas foram descontadas no Banco de Minas e outra no 
Banco Germanico da America do Sul, e uma de 200:000$000 transferida 
á casa Vivaldi e por essa posteriormente ao Banco Germanico. 

Acrescendo aos 3. 750:000$000 anteriormente recebidos os .. . . • 
950:000$000 de letras entregues aos empreiteiros e por estes desconta-
das, receberam os mesmos 4.700.000$000. 
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As requisições fornecidas pela Secretaria da Agricultura até a 
assinatu ra do têrmo rescisório, e, em virtude dêsse têrmo 
montaram a ... ... ... .... .. . . .. ..... .. .... . · ........ ·· 

posteri?~ente foi recebido em 31 de março de 1931 uma re-
quiSIÇilo de. . .... . .... . .. . . . . . . . . . . ••••••. ............... 

em setembro de 1931 nova requisição de .... ........ · ..... .. · · · . 

Total recebido . . .. ...... ........ . . .. . . 

863 

4. 700:000$000 

2 . 000:000$000 
1.475:000$000 

8.175:000$000 

Pelo exposto, verifica-se à saciedade por parte da administração o 
i nadimplemento dos contratos, recebendo sempre os empreiteiros com 
grandes delongas os seus pagamentos, e todos êles,. em Utulos, cor-
rendo por sua conta comissões vultosas de descontos, JUros, corretagens, 
culminando as violências nos últimos pagamentos em títulos a tipo 
muito acima das cotações, quando taxativamente êsses pagamentos se-
riam em dinheiro ou em títulos pela sua cotação, ficando perfeita-
mente estabelecido no têrmo de rescisão que os pagamentos se fariam 
sem nenhum desconto. 

Esses prejuízos são os seguintes do acôrdo com os documentos 
comprovantes : 

Banco de Minas 
Desconto de 2 letras de 250:000$000 e juros .... . 
Corretagem ....... . ... .. .. .. . . ..... . .. .. ... . ..... . 
Participaçao no resgate, dando 320. T. recebidos 

por 28:800$000 e entregues corri prejuízo pela 
diferença de cotaçao ....... . ..... . ..... .. . 

Diferença de cotaçao .... . ..... .. .. .. . . . ....... . 

Total .. · .. ... ............... ... . .. .. .... . 
Banco Comücio e lndustria de Minas-Gerais 

Juros e desconto de um certificado de réis:- .. 
2.000:000$ú00 • ... . ........ .. ... . . . . .. . . . ... . . .. 

Comissao de 2,5 ° f 0 ••••••• •••• •. .• • ••. .•. •••.• 

Corretagem .. . . . ... . .. . . ................ .. .... . . 
Participação no resgate.. . . .. . .. . .... . .... ... . . 

Total . . . . . . . ... . .. .. .....••••• • . . .....•. 
Banco Comércio e lndustria (Rio de janeiro) 

Juros e descontos de uma letra de 250:000$000 .. 
Juros de móra ................ . ...••.•••. ..... .. 

Total . ................ . ...... . .• . ....... 
Banco Germânico da América do Sul 

Juros e descontos de uma letra de réis ..... . . . 
250:000$000 . ........ . ............... ..... .. . 

Juros de móra. . . . . . . . . . . . . . ... .. ... .. ........ . 

Total ... .. ... .. .. ..•• •.••...... , .. ... . . . 
Casa Vivaldi 

Juros e descontos de uma letra de 200:000$000 .. 
Comissao . . . ..... . . .. .... •.•.. ..... .... ........ 

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

23:575$400 
6:424$600 

25:472$000 
33:328$000 

54:340$000 
50:000$000 
42:666$700 

200:000$000 

30:000$000 
2:722$200 

12:827$200 
1:233$300 

7:973$400 
6:240$000 

58:800$000 

347:006$700 

32:722$200 

14:060$500 

14:213$400 
3 
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Banco Germânico da América do Sul 
Juros de móra s/ letra acima redescontada no 

banco . . •. . ..••. . . 
Participação no resgate ~~~~b~~d~· 2i2.' o.' 'J:.' ~~j~ 

cotação era de 796$000 .•........ . •. . .... .. .. 

Total .... . ............................. . 
Bank of London & South America 

Juro~ e desconto de 1 letra de 2.500:000$000 .... 
C
Comissao de 0,5 °/0 •• • •••••••••••••••• • •• •.• ••• 

orretagem .. . . .. ...... ... .. ....... . .... ... . ... . 

. . Total .............................. . 
PreJmzos . verifica~os na cotação de 2490 O. T. 

recebidos a tipo de 90 °/0 e liquidados para 
pagamento dos títulos, conforme certidão 

. J~nta, a 796$000.. .. .. .. .. . .. ............. . 
PreJmzos verificados na requisiçao de réis 

1 .475:000$000 . ...... . .............. . ... :::::: 
Erro de cotação no pagamento acima .. .. ..•.... 

Total . . ....... ... .................••••.• 

7:956$000 

23:342$000 

31:298$000 

150:833$300 
12:500$000 
75:000$000 

238:333$300 

259:168$00() 

105:000$000 
8:511$000 

1.109:113$100 

. Culmin~r_am . essas violên~ias, qu~ndo em. ~rtude da rescisão, foi 
feita _a _med1çao final ~os serVIços, apos a med1çao de janeiro de 1930 
A _media das e~cavaçoes anteriores à final elevava-se a 7$242 t d · 
batXado postenormente a 6$240. ' en ° 

Nos trabalhos executado_s, após essa medição, em que 0 material 
excavado era de preço ma~s elevado contra toda a espectati 'd' t' · $ • va, essa me Ia a. mgm ap~nas 5 5_79, qua_nd~ o Diretor Geral que por ordem da 
Secretaria da Agr1cultura mspecc10nara os serviços e os class'fica· fi · d' d · 1 r a , a . r-mava que essa. me Ia evena ser sem favor, de 7$000, dada a natu-
reza d.o matenal escavado, na . su~ ~aio ria desagregado por meio de 
explosiVQs, acarretando essa vwlencm um prejuízo visível que se re-
clama, tendo o dr. Estevam Pinto em brilhante parecer op1·nad 
d d. 't d titu'd .' , o que e 1re1 o eve s~r _res 1 a essa Importância de que foram as si · _ 
vados os empreiteiros. m pn 

Assinado o têrmo de rescisão em 24 de aaôsto de 1930 f' -
I t b 1 'd 1· 'd - d o , Icara ne e es a e _ec1 a a IQUI açao os pagamentos em 7 meses a artir d 

data da assmatura do mesmo. P a 
E~tr.etanto, at~ o presente não foi efetuada, o que tem obrigado os 

empre1teuos a contmuar com os seus escritórios, cujas despesas de alu-
guel, pessoal, etc., durante êsse largo tempo se elevam a cêrca de 
180:000$000 . . ... 
.. De_m~nstrando sempre a :rmior bôa vontade para a liquidação dos 

vanos mc1dentes, na construçao da Sudoeste nunca os em ·t · · • pre1 euos cnaram o menor embaraço ao Governo, indo em seu sacn'fíc' t · 
Po to d ·t · - ~ 10 a e o n . e ace~ ar~m a resc1sao sem 011us para o Estado, contanto ue 
ela f w asse bqu~dada dentro do prazo de 90 dias co t d qd 
d t d t ~ . . . . , n a os a 

a a o ermo resc1sono, assmado em 24 de agôsto de 1930 e 
at · t d t d . , como e a presen e a a, apesar e decorndos d esesse,;s meses I ' · 

~ , essa · Iqm-
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dação não foi feita, e tendo o Govêrno nos vanos contratos rescindi-
dos, pago uma certa parcela a titulo de indenização pelos prejuízos e 
lue1·os cessantes, que no caso da Sudoeste, com serviços de vulto, 
muito se elevaria, vêm os empreiteiros pedir que sejam indenizados com 
a importância de mil contos, como uma justa compensação pelos danos 
sofridos com sua diminuição de crédito, motivada por constantes prote-
lações em pagamentos, cujas responsabilidades pertenciam exclusiva~ 
mente ao Govêrno. 

A documentação que oferecem, sôbre retificar o alegado no pre-
sente requerimento, serve para cálculo dêsses mesmos prejuízos, já ago-
ra estribados em elementos positivos e certos. 

Nestes têrmos, confiando no vosso espírito de justiça, pedem defe-
rimento . 

Belo-Horizonte, 26 de dezembro de 1932.- P. C. Azevedo & Com-
panhia. P. p. Francisco Amynthas de Carvalho Moura. 

O despacho do Sr. Secretário da Agricultura 

P. C. Azevedo & Cia, em liquidação, reclamam pagamento de cêr-
ca de 3.000 contos de réis a que ainda se julgam com direito por tra-
balhos de construção da E. F. Sudoeste. 

Histórico - Mediante conrurrência pública, adjudicou-se essa 
construção, como é sabido, a Paulo da Costa Azevedo, conforme con-
trato de 20 de fevereiro de 1929 (cópia a fls. 216), e aceito o abati-
mento de 30,5°/ o sôbre os preços unitários da tabela anexa ao edi-
tal de concurrência (cl. 13.a). 

O referido contrato foi novado pelo de 24 de maio de 1930 (có-
pia a fls. 225), transferido á firma P. C. Azevedo & Cia. por têrmo de 
10 de junho e rescindido a 25 de agôsto do mesmo ano de 1930 (fls. 
233). 

Fez~se a rescisão por acôrdo entre as partes contratantes, estabe· 
lecendo-se forma e prazo de pagamento, á vista de «medição final e 
geral desde o início dos trabalhos de construção, abrangendo todos os 
trabalhos efetuados, sendo que as escavações de qualquer espécie, 
constantes da La medição (até 31 de janeiro . .. . ) serão pagas á razão 
de 9$000, sem desc )nto, por metro cúbico, e as realizadas em data 
posterior pelos preços da tabela anexa ao edital de concurrência pu-
blicado no Minas-Gerais de 15 de julho de 1928, sem nenhum descon-
to :o -(cl. 3.a.) 

O pagamento, conforme condições estabelecidas na cl. 5.a, far-se-ia 
em letras a prazo de 4 meses, acrescidas dos juros bancários usuais, 
sendo uma parcela no ato da rescisão {950 contos) e outra 90 dias 
depois (o restante que fosse apurado na medição e avaliações). 

Esperava-se, pois, que a medição estivesse concluída 90 dias de-
pois de rescindido o contrato. 

Ao contrário disso, entretanto, ela só terminou em 1931, quando 
foi revista, importando em rs .... . 8.076:956$374 (fls. 162). 
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Conhecido esse resultado, os construtores apresentaram, a 24 de 
julho de 1931, as oito reclamações que constam do requerimento, pa-
receres e documentos de fls. 1 a 27 e que foram quasi todas atendi-
das por despacho de 5 de agôsto de 1932, depois de estudadas pela 
Secretaria, pela Comissão de Revisão de Contratos, pelo Consultor 
Jurídico e pelo Advogado Geral do Estado. 

Subiu, assim, a medição a 8.242:811$928, conforme demonstração 
de fls. 165, aprovada a 16 do mesmo mês. 

Por fôrça ainda do despacho de 5 de agôsto e dos de 15 de setem-
bro {fls. 178), 5 de outubro (fls. 182), lançamento de fls. 269 e des-
fpacho de 10 de abril de 1933 a fls. 105-v, do processo de adiant~men
tos, foram acrescentadas áquela importância mais as seguintes, con-
orme consta de fls. 270 : 

-juros da requisição n. 71 ... .. . .... .. ... .. . ... . 
-id. sõbre o saldo de 1 .542:811~900 ••. 
-adiantamentos, pagamentos e fornecimentos 
(desp. de 10-4-933) . .. .... ...... ..... ..•....... . .. 
-caminhos de serviço e de pedreira (despacho 
de 5-8-932) ...................... .. . . .. . . .. ... . . . 

o c;ue tudo eleva o total a .. . ..• . ....... . ....• 

{8. 242:811 $928) 
83:333$300 

329:647$500 

64:583$300 

129: 144$700 

8.849:520$728 

Dêsse total, os construtores já receberam requisições correspon-
dentes a 8.774:999$028, faltando receber a importância de rs . ...... . . 
74:521$700, da qual lhes foi fornecido, a 13 de julho último, certificado 
de 70:000$000 (fls. 269 e 271). 

Novas Reclamações: - Dependem de decisão as seguintes recla-
mações, sôbre as quais nos pronunciamos a seguir : 

a) a de fls. 184, contra o desconto de passes e requisições de 
transporte em fôlha de medição; 

b) a de fls. 186, sôbre imputação de pagamento ao capital, sem 
preferência dos juros; 

c) a de fls. 204-v., referente á diferença de classificação na me-
dição final, reclamação esta estimada em 638:684$604 (fls. 339 e 345); 

d) a da mesma fôlha, referente a o:premios, comissões de des-
contos bancários, taxas de corretagem, co~resgate compulsório de le-
tras,., etc. despesas estimadas a fls. 208-v, em 1.109:113$100; 

e) a de fls. 205, referente a perdas e danos «pela excessiva 
protelação da liquidação final », estimada a fls. 209 em 1.000 contos 
de ré:is; 

f) a de fls. 329-v., sôbre final de caminhos de serviço, na impor-
tância de 73:669$500 (fls. 277) e 

g) a da · mesma fôlha 329-v. sôbre engano de cálculo, na_ impor, 
tância de 53:223$207 (fls. 282). 
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Examinemos, pois, essas reclamações. 
DESCONTO DE PASSES E REQUISIÇÕES DE TRANSPORTE-

Nos têrmos da regra a que se referiu o sr. Advogado Geral a fls. 85, 
conde o pacto rescisório inovar, teremos situações jurídicas diferentes, 
discipHnadas pelas novas estipulações; onde não inovar, prevalecerão as 
estipulações primitivas • . Ora, pela cláusula 2.a, n. 2 do pacto rescisório 
«O Estado pagara a importância das instalações necessárias (inclusive 
veículos) á execução do contrato-, de acôrdo com a disposição da cláu-
sula 4.a .. , segundo a qual o preço «será estabelecido por avaliação da 
comissão que medir o serviço ", adotado o arbitramento, em caso de 
divergência. Não ha dúvida de que para o computo da instalação se hà 
de considerar o transporte do pessoal e do material, inclusive veículos, 
pois não se compreende «instalação• do serviço sem que no local se 
encontrem, especialmente, o pessoal, as ferramentas e os veículos (V. 
Informações dos srs. Superintendentes da Rede Mineira de Viação e do 
Departamento de Viação a fls. 357 /358). Daí, pois, a conclusão de que 
no valor da instalação se há de incluir a despesa feita com o transpor-
te. Dêste, o que os empreiteims tenham custeado estará incorporado 
ao preço das instalações já avaliadas, na forma da cláusula 4.a e, por-
tanto, pago com estas. Si, pois, incumbia ao Estado êsse pagamento, 
como ponderou a fls. 250 o sr. Consultor Jurídico, seria absurdo se co-
brassem transportes feitos para a instalação dos serviços à requisição 
do Govêrno, embora por conta dos empreiteiros. Assim, tenho por pro-
cedente a reclamação, para que se não desconte da importância da 
medição a quantia correspondente a passes e transportes, com o que, 
aliás, estão acordes os pareceres do sr. eng. 0 chefe Sant' Anna a fls . 
188-v. e do sr. Consultor Jurídico a fls. 249 e 250. De resto, o des-
conto seria impossível, peios motivos que em seus pareceres de fls. 
196 e 200 alinham o sr. Inspetor de Expediente e Contabilidade e o 
sr. Diretor Geral. 

IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO AO CAPITAL SEM REFERENCIA 
DOS JUROS - Sôbre o saldo até então apurado a favor da firma, na 
importância de rs. 1.542:811$928, foram contados os juros da mora até 
6 de setembro de 1932, data em que a Secretaria das Finanças efetuou 
o pagamento da requisição de 1.475:000$000, contando-se daí por di-
ante os juros apenas sôbre o saldo de 67:811$928. 

Pediu a firma reconsideração do despacho de 5 de outubro de 1932 
(fls, 182), que aprovou a contagem de juros, invocando a seu favor o 
dispositivo do art. 993, do C . Civil: 

«Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á pri-
meiro nos juros vencidos, e, depois, no capital salvo estipu-
lação em contrário, ou si o credor passar a quitação por con-
ta do capital " . 

Não procede a reclamação, conforme deixa claro o parecer da Ins-
petoria de Expediente (fls. 197): 

a) porque não era possível imputar o pagamento a juros que ainda 
não estavam definitivamente apurados, não existindo, pois, importância 
liquida de juros; 
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b} porque os únicos juros até então vencidos eram os já incluidos 
nas letras a que se refere a cláusula 5.a do têrmo de rescisão; 

c) porque-e é o fundamento principal, se verificou na especie a 
ressalva do final do art. 993 C. C., eis que os credores passaram a qui-
tação por conta do capi tal. 

De fato, no corpo da requisição de 1.475:000$000 ficou expressa-
mente declarado que ela era .-proveniente de serviços feitos na construção 
da Estrada de Ferro Sudoeste de Minas, nos têrmos da medição final 
em 1931 p. passado" (fls. 193). Nenhuma referência a juros, como se vê. 
Perfeitamente estipulada a origem do pagamento: correspondia a servi-
ços executados . Ora, os reclamantes, conforme se verifica a fls.. 195, 
«deram plena quitação da importância assim requisitada • . 

Está, pois, integrada a hipótese do final do art. 993 C. C., que in-
vocaram em seu benefício e que reproduz a mesma regra observada em 
Dir. Comercial (C. de Mendonça; Tratado, vol. VI, l.a parte, ri · 334). 

Nem se diga, com o ilustre jurista que subscreve o parecer de fls. 
243 a 250, ter havido da parte dos empreiteiros, no ato da quitação, 
«uma simples advertência ou omissão de ressalva•, pois acima dessa 
consideração, de carater subjetivo, está o texto da lei, obrigatório para 
todos, e, no caso, invocado até embora tardiamente, pelos reclamantes. 
Segundo êsse texto, no autorizado comentário de Clovis, «Si o credor 
passa quitação do capital, entende-se que concordou com o devedor 
em amortizar a dívida, e esperar o pagamento dos juros • . 

Ou ainda mais claramente: «si o devedor imputar no capital o pa-
gamento feito, em vês de fazel-o nos juros, e o credor não invocar a 
regra da lei, conformando-se em dar quitação nesse sentido, a qui-
tação equivale à declaração do seu consentimento » - M I. Carv. de 
Mendonça-Obrigações, 2.a ed., vol. 1.0 p. 588. No mesmo sentido, La-
cerda de Almeida, Obrigações 2.a ed. p. 309. 

A sanção legal é até mais severa : 
"Sendo a quitação do capital, sem reserva dos juros faz presu-

mir o pagamento delles, e opera a descarga total do devedor, ain-
da que fossem devidos". 

A presurnpção, no parecer de Bento de Faria e Carvalho de Mendon-
ça, é ju'ris et de jure, não adrnittindo, portanto, prova em contrario . 

Nem por isso, entretanto, nela se arrimara o Estado ... 
Mantenho pois, o despacho de fls. 182, que aprovou a contagem 

de juros segundo a praxe sempre adaptada na Secretaria, conforme 
attesta o contabilista Braulio Vaz (fls. 192-v) 

Diferença de classificação na medição final (638:684$604)-
E' tambern improcedente a reclamação. A classificação foi expressa-
mente acceita pelos reclamantes. A leitura dos processos da "Sudoeste" 
não deixa duvidas a respeito. 

A fls. 52 do processo "Certificados de serviço e pagamento de 
medições" requereram os empreiteiros supprirnento em dinheiro, o ma-
ximo que fosse possível, por conta do saldo então ainda não apurado 
a seu favor. Depois de despacho de 22 de dezembro de 1930, man-
dando aguardassem opportunidade, juntaram a papeleta df! fls. 56, sem 
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assignatura, mas escripta pelo seu preposto, na qual declaravam acceitar 
em these a classificação, salvo em pontos restrictos. A proposito dessa 
papeleta, que, evidentemente não faz prova per si, informou o eng.0 

Odilon Dias, fls. 57: "Penso que o adiantamento poderá ser feito, na 
irnportancia rnaxirna de 2.000:000$000 antes, porem, acceitando a firma 
a classificação dada e a avaliação do material, sem restrição al-
guma". 

No mesmo sentido opinou o sr. Director de Viação, fls. 58: "Os 
srs. empreiteiros devem acceitar a classificação da Secretaria, sem 
restrições''. 

Depois desses pareceres, entraram com a carta de 9 de janeiro 
de 1931 (fls. 61), na qual, depois de varias considerações, concluem: 

"E para isto só h..t um unico recurso: o deferimento de n os-
so requerimento, nos termos dos pareceres d os drs. Director de Vi-
ação e Eng. 0 Odilon Dias". 

A' vista dessa carta, que valia pela acceitação integral da classificação 
feita, nos termos dos citados pareceres, o sr. Secretario de então, logo 
no dia irnmediato, autorizou o adiantamento de 2.000:000$000, "confor-
me o parecer do sr. Director de Viação" (fls. 65). Expediu-se no mes-
mo dia 10 a requisição, que foi acceita pelos empreiteiros. 

Estava, pois, approvada, sem restrições, a classificação. Os cons-
tructores, acceitando-a, cumpriram. aliás, o pactuado no têrmo de resci-
são. De accordo com esta, clausula 3.a, as escavações realizadas em 
data posterior a 31 de janeiro de 1930 seriam pagas pelos preços da 
tabella annexa ao edital de concorrencia, sob classificação feita, confor-
me se deduz da cl. 7.a., por uma commissão designada pela Secre-
ria da Agricultura. No parecer desta cornmisão tambem se louvaram 
os constructores, tanto que não admittiram possibilidade de duvida, quan-
to á classificação, ao contrario do que estabeleceram quanto aos pre-
ços dos materiaes, ferramentas e instalações (cl. 4.a) e quanto aos tra-
balhos cujus preços não constassem da tabella (cl. 7.a) Nestes dois 
casos, e somente neste, ficou expressamente estipulado que "em caso 
de divergencia entre a comrnissão e o contratante, seria o preço fixado 
por arbitramento". No caso da classificação, não era necessário o 
arbitramento, porque as partes estavam accordes quanto aos peritos que 
a deveriam rea1isar. 

De que os proprios reclamantes consideravam a acceitação da clas-
sificação corno fato consurnmado deram elles no processo repetidas pro-
vas. E' assim que, logo depois de conhecido o resultado da revisão 
da medição final, entraram com as reclamações de letras A e H (fls. 1 
a 9), as quais, declararam, "foram por elles cuidadosamente estudadas" e 
versavam "sobre os pontos da medição final dos trabalhos realizados 
na Sudoeste, que, a seu ver, transgridem disposições expressas do 
têrmo de rescisão de 25 de agosto p.0 passado, do Reg. de Obras da 
Secretaria, das Especificações da Central e de algumas disposições do 
C. Civil". Pois bem: não se encontra ahí a mínima referenda á diferença 
de classíficação, ponto êsse que honestamente consideram pacifico. 
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Mais tarde, em abril de 1932, referiram-se os empreiteiros á classi-
ficação, mas com o fim exclusivo de demostrarem que o contrato de 
rescisão não fora lesivo ao interesse publico, como a principio parecera 
á Commissão de Revisão. Não pediram, em toda essa longa peça, que 
vai de fls . 88 a 129, a revisão da classificação, pois ao contrario, repe-
tira.rn (fls. 126), pelo seu procurador Samuel Penna, que esta já estava 
acceita. 

Ainda mais tarde, a 26 de dezembro de 1932, o . novo procurador 
Francisco Amynthas, a fls. 203-v. , confirmou a "acceitação forçada (sic) 
das classificações feitas" . 

Somente neste ultimo documento alegou a firma o prejuízo prove-
niente da classificação - Insinuou então fls. 204-v.) e no memorial de 
fls . 304 e 309, apresentado pessoalmente ao sr. Director Geral, que a. clas-
sifi cação do ultimo trecho deveria fazer-se por 7$000 e não por 5 593 
firmada em parecer do sr. Director Geral, que teria aconselhado para 
esse trecho o preço de 7$000. 

Ora, não é exacto que o sr. Director tenha aconselhado esse preço 
para o ultim o trecho. O que se colhe do parecer desse funccionario é 
que o seu preço global, para todo o serviço executado, era de 6$200 
(fls. 292). Para a rescisão, admitia o preço de 7$000, mas applicado ao 
cubo total de 866.000 metros: "si fossem pagos a 7$000, como pode-
riam ser, sem favor, dariam 866.000 m2 x 7$000=". 

Ora, a media final revista, ficou acima da estimativa do sr. Dire-
tor, isto é, alcançou 7$137 (fls. 351). Eis, portanto, que si a firma qui-
zesse adoptar o parecer do sr, Director, no qual tantes vezes se apoia, 
teria de sofrer o àesconto de $137 reis por metro cubico ou seja uma 
differença de 866.000 x 137= 118:642$000. 

Não colhe tambem a observ·ação de que fosse proposito do enge-
nheiro Odilon Dias baixar a classificação global a 7$000, pois o que 
esse eng o declara é que fez a medição sob critério de justiça, sem 
se referir á classif icação d a prim eira parte d os se? viços e sem o 
intuito de reduzir a medição (fls . 73 v.) 

Mas, alegam ainda os reclamantes, a classificação foi acceita por 
Samu.el Penna e este procurador não tinha poderes para ~transigir. 

E o que passamos a estudar. 
Poderes do mandatario. - Entrando em liquidação a sociedade 

P. C. Azevedo & C ia ., seus socios componentes Paulo da Costa Aze-
vedo e dr. João Augusto da Silva Penna nomearam liquidante o dr. 
Odilon Barrot Martins de Andrade, conforme contrato de 12 de de-
zembro de 1930 (fls. 59 do processo «Negociação de Rescisão ») que 
apresentaram à Secretaria em 22 do mesmo mez, com a declaração 
de que o dito liquidante seria quem, daquela data em diante se enten-
deria com o Governo em nome da sociedade. Juntamente' com esse 
documento, apresentaram mais o traslado da procuração de 18 de 
dezembro de 1930 (fls. 61 do mesmo processo), pela qual o liquidante 
outorgava poderes ao dr. Samuel Botelho Penna «para representar a 
firm a em quaisquer negocias a ela concernentes, inclusive perante o 
Governo do Estado de Minas~Gerais, em qualquer de suas reparti-
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ções, podendo requerer, receber, dar quitação, fazer reclamações, in-
terpor recursos, transigir e substabelecer... _ 

Os documentos não vieram devidamente selados e a procuraçao 
não trazia reconhecida afirma do tabelião do Rio. Feitas essas exigencias, 
o orgão oficial publicou a 25 de dezembro o despacho de tls. 63 do 
mesmo processo. 

Paulo da Costa Azevedo e João Augusto da Silva Penna 
- Selem com revalidação os documentos apresentados, e re-
conheçam aqui, a firma do tabelião do Rio, em cujo carta-
rio se lavrou a procuração :. . 

Cumpriram as exigencias. 
Apesar de ter sido a procuração em apreço apresentada a Secre-

taria pelos socios, que assim reconheciam a legitimidade do mandato, 
opinou o sr. Consultor Jurídico a ils. 66 do mesmo processo. · 

«Penso que, relativamente à procuração em argumento, 
pode a Secretaria provocar o pronunciamento inequívoco dos 
socios da firma dissolvida. Ratificada pelos mesmos, na for-
ma legal, a delegação de poderes em apreço, nenhuma res-
trição terá a opôr à mesma esta Secretaria", 

Copias desse parecer foram remetidas aos socios Azevedo e Penn_a, 
para que se pronunciassem «sobre o assunto, na forma da conclusao 
do citado parecer" (fls. 67 e 68 do mesmo processo). 

Em resposta, datada de 14 de dezembro de 1931, cuja autentici-
dade reconhecem, declararam, f.ls. 69 do mesmo processo: 

«convencionaram que seria liquidante da sociedade o 
dr. O. B. M. de A., tendo o mesmo todos os poderes de li-
quidante judicial, e assim rati ficam expressamente todos 
os atos p o1· ele praticados nessa qualidade, quer pessoal-
mente, quer p or intermedio de seus procuradores. De-
claram mais que continua o mesmo dr. O. B. M. de ~
nas funções de liquidante, com tod os os poderes para ag~r. 
quer por si proprio, quer por intennedio de mandatarios 
seus em nome da firma .. . 

Os poderes de Samuel só se consideraram cassados, em relação 
ao Estado, em 21 de novembro de 1932, data em que o dr. Odilon 
de Andrade apresentou á Secretaria a declaração de tls. 70 do mes-
mo processo. 

Eis, portanto, que Samuel era realmente procurador da sociedade 
em liquidação, á vista dos poderes que lhe foram outorgados pelo 
liquidante em 18 de dezembro de 1930 e ratificados pelos socios em 
14 de dezembro do ano seguinte. Mas, objeta-se agora, fls. 253 deste 
processo, é nula a outorga de poderes para transigir, pois o liqui-
dante não podia transferir poderes que não tinha, só tendo sido ratifi-
cados os atos por ele ou pelo procurador praticados na quali dade 
de liquidante. 

Ora, a Secretaria pediu pronunciamento inequívoco dos socios so-
bre a procuração, para que fosse ratificada pelos mesmos a delega-
ção de poderes. 
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Foi o que eles inequivocamente fizeram. O. dr. O. B. M. de Az.-
fôra por eles nomeado liquidante. Nessa qualidade, outorgara po-
d_eres a ~amuei para transigir e Samuel transigira. Provocados, os so-
ClOS confirmam: o dr. O. B. M. de A. era liquidante e «assim rati ficam 
expressamente todos os atos por ele praticad os nessa qualidade, 
quer pessoalmente, quer por intermedio de seus procuradores•. 

_Nos ~ermos da ratificação não deixam duvida quanto à sua ex-
tensao. Nao foram ratificados somente os atos inherentes á função de 
liquidante judicial, pois entre esses não está o de constituir procura-
dor -e ficaram tambem ratificados os atos dos procuradores. 

. Seria, de r~sto, e&tultice, chamar os socios para convalidar atos 
val1dos. Nem e de se presumir, como observa o sr. Advogado Geral, 
que as partes sustassem as negociações e trocassem comunicações e 
declarações para realizarem uma formalidade absolutamente inutil e 
inocua. 

Foram os socios convocados para se manifestarem sobre os atos 
até então praticados pelo liquidante e seu procurador, fora das· for-
ç~s daquele. Ratificaram esses atos sem protesto, sem resalva de um 
so, sem qualquer exclusão. 

Note-se que a ratificação é de 14 de dezembro de 1931 e a acei-
~ação .da classificação é de 9 de janeiro do mesmo ano, quando já 
mvestido de poderes o procurador do liquidante. E na interpretação de 
poderes_ devemos ter muito em conta, na lição de Danz, que o inter-
prete nao somente se ha d~ fixar nas palavras do documento, sinão 
tarnbem, e mui cuidadosaménte, na <.;onduta do mandante, em seu si-
lencio ante os atos do mandatario (La Interpretacion de los Nego-
cios Jurídicos, 2a. ed. esp., p. 328.) 

Quando agia, no período de liquidação, não o fazia Sarnuel como 
antigo engenheiro da construção ou como filho do socio comanditario, 
mas como procurador e na q~talidade de liquidante e eram os atos 
que nesse carater praticou os que precisavam de ratificação, por não 
estarem incluídos nos poderes restritos de liquidante. Seria atribuir ma-
lida á firma, avança o sr. Advogado Geral a fls. 324, entender que 
ela, depois de tão amplas declarações destinadas ã continuação dos 
negocias, não ratificava, como lhe era pedido, mas apenas confirma-
va os limitados poderes jâ. conferidos. E' claro, acrescenta, que se tal 
fosse a intenção dos socios, a Secretaria não teria admitido a tratar 
com ela os representantes sem poderes. 

Si houvesse duvida na interpretação do texto de ratificação, a re-
gra a aplicar-se seria a que indica o professor de Iena já citado, isto 
é, na duvida, dever-se-á interpretar a favor do terceiro que contratou 
com o procurador e em prejuir!o do ratificante, pois quem emite 
a de~laração que nã? pode exigir, quando o se~tido literal desta seja 
dumdoso, que se mterprete a seu favor, porque, sempre que isso 
ocorra, a interpretação será em beneficio do terceiro. 

A interpretação em detrimento deste ultimo, c seria contraria à 
boa fé e, portanto, ilícita• . 
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Em refôrço da argumentação ora seguida, convem registrar que 
Samuel foi sempre, mesmo antes do mandato de 18 de dezembro de 
1930, o procurador incontestável da firma, requerendo em nome desta, 
em nome desta recebendo vultosas importâncias, etc. 

Era tambem homem da mais absoluta confiança dos sócios. 
Fosse necessária prova a respeito, bastaria lembrar que é filho do 

sócio comanditâ.rio dr. João A. da Silva Penna e tinha procuração do 
outr0 sócio, Paulo da Costa Azevedo, conforme traslado do arquivo da 
«Sudoeste • , que vai junto a fls .... , segundo o qual Paulo lhe ou~or- . 
gara os mais amplos poderes, até para passar recibos e dar qmta-
ção, prestar juramento, assinar confissões e desistências . 

Essa procuração é de 6 de dezembro de 1980. 
A do liquidante é de 18 do mesmo mes e ano, 12 dias apenas 

mais tarde. 
Foi por lhes merecer essa confiança que os sócios ratificaram to-

dos os atos por êle praticados com proc~ração do liquidante. . 
Reuniam-se, assim, na mesma pessoa os mandatos da soctedade 

e do liquidante. 
Ainda mais, dissolvida a sociedade, conforme distrato de 11 de 

novembro de 1932 (fls. 362), os sócios Paulo da Costa Azevedo e João 
Auausto da Silva Penna examinaram não só os atos do liquidante, 
ma~ os do procurador dêste, Samuel . 

Fizeram qualquer restrição aos atos dêste? Excluíram os que 
importaram em transigência? Não: aprovaram-lhe todos os atos, 
dando-lhe plena e geral qujtação: «Ambos os sócios dão-se recipr~
camente plena e geral quitação, bem como ao dr. O. B. M. ~e A., li-
quidante e seu procurad or dr. Sainuel Botelho Penna, cu1os man-
datos ficam extintos». 

E' o que consta do terceiro item do distrato arquivado a 24 de 
novembw de 1932, na Junta Comercial do Rio (doc. de fls. 362) . 

Não se poderia exigir melhor nem mais solene ratificação dos 
atos do procurador, cujo mandato os sócios consideraram ainda vigen-
te, para só o declararem extinto na data do distrato. 

Despesas de premias, comissões, etc. Perdas e danos.-Estima~ 
os reclamantes em 1.109:113$100 a indenização proveniente do pn-
meiro título e em 1.000:000$000 a do segundo. 

E' fácil a solução. 
Não cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la 

pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por per-
das e danos. (Cod. Civil, art. 1.056). 

Ora, nas obrigações de pagamento em dinheiro, as perdas e da-
nos consistem, exclusivamente, nos juros da móra e custas, sem pre-
juízo da pena convencional. . 

E' o que está escrito no art. 1.061, no C. Comercial, art. 249, 
e nos pareceres de fls. 258-v. e 262, apresentados pelos reclamantes e 
firmados por Zeferino da Faria e Alfredo Bernardes. 

O que a lei formula, observa Carvalho de Mendonça, é uma liqui-
dação á forfait, aleatória, afastando a conhecida dificuldade da ava-
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liação das perdas e danos do credor na aplicação das somas que 
deveria ter recebido em tempo certo (Tratado, vol. VI, 1.8 parte, n. 
429). 

Si o pagamento, pois, não se realizou pelo modo e no tempo con-
tratados, deve o Estado exclusivamente os juros de móra. 

Qualquer outra indenização já fôra, de resto, incluída na classi-
ficação de 9$000 por metro cúbico, a que se refere a cl. 3.8 do cont. 
de rescisão. 

Essa indenização, calculada em mais de 2.000:000$000 (fls. 345 
dêste processo e 8-v. e 16 do proc. Medições), foi examinada por Es-
tevam Pinto, no parecer apresentado pelos reclamantes: «Não é imoral, 
pois apenas representa a compensação dos lucros cessantes e dos 
danos emergentes• - fls. 138. 

Indenizações de outras espécies foram deliberadamente excluídas 
do contrato de rescisão: 

cForam as instantes ponderações do Pres. Antonio Car-
los, em favor do Estado, que nos levaram a riscar da carta o 
pedido de indenização pela desistência do nosso contrato, 
com enorme prejuízo nosso•-fls. 122. 

Mando, pois, que, respeitados os compromissos especiais porven-
tura assumidos pelo Estado, se levante pela Contabilidade a conta de 
juros a que têm direito os reclamantes, como única indenização de 
perdas e danos, excluídos os juros já contados. 

Final dos caminhos de serviço-Essa reclamação já foi indeferi-
da por despacho de 5 de agôsto de 1932 (fls. 161), com o qual 
se conformaram os reclamantes, que dêle não interpuzeram recurso 
dentro do prazo legal. 

Está, portanto, prescrito o direito á reclamação administrativa, 
ainda que se admitisse o prazo estabelecido no art. 6 o do dec. fede-
ral n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932» prescreve em um ano a con-
tar da data do ato ou fato da qual a mesma (reclamação) se 
originar». 

Ora, o ato é de 5 de agôsto de 1932 e a reclamação só foi apre-
sentada á Secretaria em 20 de setembro de 1933 (fls. 328). 

Enganos de cálculo-Serve esta reclamação para demonstrar a 
extraordinária facilidade com que os reclamantes pedem pagamento 
de vultosas importâncias ao Estado. 

cDo parecer do dr. Director Geral resulta o direito dos 
contratantes ao recebimento de uma parcela de cêrca de 73 
contos de réis relativa a caminhos de serviço, e de uma de 
cêrca de 53 contos de reis, por êrro de cálculo sôbre volu-
mes a pagar à razão de nove mil réis por metro cúbico•. 

E', como se vê, uma reclamação indecisa de c~rca de 53 con-
tos de reis. 

Nem se deram ao trabalho de ler o parecer a que se referem, pois, 
si é certo que a fls. 282 dêsse parecer está indicada uma diferença de 
volume (39.211.488m2. em vez de 26.435.339), logo na página seguinte 
o sr. Diretor retifica: 
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cA Comissão encontrou uma cubação diferente. 
Verifiquei depois que ela tinha razão, pois o.s. detalhes 

são os de fls . 163 e importam em .. 99:031$166, 1a conside-
rados». 

Como se vê, 0 próprio parecer em que os reclamantes se estribam 
acaba por lhes negar o direito que proclam~Il!· . . 

Selem-se de acôrdo com a lei os memonais e mrus papeis apre-
sentados pelos reclamantes. 

Na falta de selo; dentro de 30 dias, desentranhem-se os mesmos do 
processo, feita a devida anotação. 

Ficou este despacho retardado por motivo ~as diligências a que 
me obrigou, sendo que sómente ontem me vem ás mãos o docu-
mento que por último fiz juntar ao processo. 

12-dezembro-1933.-Carlos Luz. 

o pedido de reconsideração do despacho do sr. Secretario 
da Agricultura 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Agricultura, Viaç~o e A Obras Publica.s 
do Estado de Minas Geraes -P. C. Azevedo & Cla., ve~ com a .deVI-
da venia, pedir a reconsideração do despacho de V. Excm., publica~o 
no numero do cMinas Geraes » de 13 de dezemb~o de 1933, ~m que 
foram consideradas varias reclamações dos supplicantes, re~ahvas. ao 
contracto de construcção da Estrada de Ferro Sudoeste ~e Mmas, VIst.o 
serem insustentaveis os argumentos, em que elle se este10u, contradi-
tados, como são, por elementos constantes do processo. 

Isto mesmo se verifica do confronto entre o despacho e os elemen-
tos do processo. . . 

Ora, em pontos essenciaes, o despacho se mostra em divergenCias 
com a verdade apurada no processo. 

(1) Os reclamantes arremataram o serviço em co~currencia public~, 
mediante o abatimento de 30, 5° f 0 , e, a 20 de ~evereuo. de _1929, assi-
gnaram 0 contracto, do qual constaram as segumtes obngaçoes para o 
Estado: 

a) realizar medições provisorias de. tres em tre~ l!lezes; 
b) expedir certificados, uma vez feitas as med1çoes ; . 
c) processar e approvar essa.s ~edições, dentro em 30 dtas depois 

de concluídos os calculas de avalmçao ; 

DO DESPACHO: (c Minas Geraes•, de 13/12/33). 

(1) Histortco-Mediante concorrencia publica, adjudicou-se essa construção, como é 
sabido, a Paulo da Costa Azevedo, conforme .contrato de 20 0de feve, 
reiro de 1929 (copia a fls. 216}, aceito o ab<;1timento de 30, 5 / 9 sobre 
os reços unitarios da tabela anexa ao edital de concurr~nc1a (cl. 
13.~. o referido contrato foi nov.ado pelo de 24 de maiO de 1930 
(copia a fls. 225), transferid? ã. firma P. C. Azevedo & Comp., por 
termo de 10 de junho e rescmdido a 25 de agosto do mesmo ano 
de 1930 (fls. 233). 
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d) promover medições definitivas, por trechos de 50 kilometros 
de leito concluído, fazendo-se em taes medições, os acertos de contas , 
descontando-se o que, por ventura houvesse sido pago a maior ; 

e) efetuar o pagamento até o total de 7.500:000$000, em dinheiro 
e e!ll duas prestações, sendo a primeira de 2 . 500:000$000, no fim do pri-
meiro anno, e a segunda de 5.000:000$000, no fim do segundo anno ; 

f) conceder uma bonificação de 8° I 0 sobre as quantias, que fossem 
pagas pelo contractante, por ordem e á requisição da Commissão Fiscali-
zadora. 

Os trabalhos foram iniciados em março de 1929, e, segundo se lê no 
parecer do Director Geral: 

«O Governo não cumpriu o contrato com a firma, basta 
«ler-se a clausula VII, quando sabemos que só se fez uma unica 
.- medição provisoria dos trabalhos até 30 de janeiro de 1930, 
.: medição esta que deu origem á rescisão do contrato, assim 

· .: como a todas as irregularidades posteriores; 
e mais adeante: 

"Como a Commissão Fiscalizadora não cumpriu o con-
e trato, forneceu-se um certificado de 2.000:000$000 a 
9111129. 

Esse certificado reforçado pela declaração da Secretaria de que a 
importancia de 2.500:000$000 relativa a primeira prestação contratual 
seria paga em seu vencimento, sem desconto algum, foi caucionado 
em um estabelecimento bancario para garantia de emprestimo ban-
cario e 1.600:000$000. obrigando-se G Estado a pagar a respectiva 
metade de 800:000$000, e não só descumpriu o pactuado, não fazen-
do o pagamento, como deixou de creditar aos reclamantes a quota 
igual com que concorreram e os 8°10 , de bonificação, da clausula XXIII 
do contracto, bem como os juros á razão de 500$000 diarios, que fo- · 
mm forçados a pagar e cuja liquidação estava a cargo do Estado, que 
se obrigara a fazer o respectivo resgate. 

Mais tarde, o Estado, que infringira o contracto em suas clausulas 
mais vitae:> e confessára que os contratantes vinham dando o mais cabal 
desempenho, reconheceu a impossibilidade de cumpril·o, em relação ás 
duas prestações em dinheiro, e promoveu a sua novação, sponte sua. 

Feita ~sta, em maio de 1930, foram mantidas as obrigações do con-
trato antenor e facultado ao Estado effetuar em dinheiro, apolices ou 
letras a prazo de 6 mezes, o pagamento da importancia de 7.500:000$000 
que em virtude da clausula XIV do contracto teria de ser feito em dinhei-
ro e em duas prestações, em epocas estabelecidas no contracto, estando 
vencida desde 20 de fevereiro a primeira prestação e não paga, e, esti· 
pulondo·se mais que as medições seriam liquidadas á medida que fossem 
sendo approvadas. 

Foram nesta data, credhados aos reclamantes 4. 700:000$000, valor 
arbitrado. ~e~o Secretario da Agricultura _para os trabalhos effectuadas 
desde o mtcio, sendo 3.413:000$000 relativos á medição de 31 de ja· 
neiro de 1930, ainda não approvada, e cerca de 1.300:000$000, para 
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trabalhos realizados em data posterior á d'aquella medição até á da 
novação, e o Estado pretendeu iniciar o pagamento até a importancia 
de 3. 750:000$000, da seguinte forma : 

a) entrega de uma letra de 2.500:000$000 ao Bank of London, 
com ordem directa do Presidente do Estado para ser descontada e en· 
tregue o liquido aos reclamantes como consta do documento appenso 
ao processo, (entretanto a estes foi debitada a importancia do valor 
nominal da letra!...} 

b) entrega ao Banco Commercio e Industria de Minas Geraes de 
uma letra de 1.000:000$000 para pagamento de um debito de .... , . ... 
800:000$000. Nesta operação ficaram os reclamantes onerados com 
a differença entre o valor da letra dada e o realmente devido, por 
falta de resgate no vencimento e por não lhes terem sido creditados 
nem a parcella indevidamente paga de 200:000$000, nem a bonificação 
de 8° I 0 constante da clausula XXIV do contracto novado, sobre ....... . . 
1.000:000$000 (800:000$000 pagos pelos empreiteiros, mais .. ........• 
200:000$000 indevidamente debitados); 

c) entrega aos contratantes de umo letra de 250:000$000, que 
tambem foi debitada pelo valor nominal. 

A essa altura sem causa justificada, foram suspensos os pagamen· 
tos, ficando por pagar para integralização da quantia de 4.700:000$000, 
fixada pela Secretaria da Agricultura, como valor global dos trabalhos 
reali~ados desde o inicio até a data da novação do contracto, a impor-
tancm de 950:000$000 e o Estado, confessando-se incapaz de cumprir 
as obrigações que assumira, propoz a rescisão do contracto, a qual foi 
assignada sob condição do Estado liquidar a medição de janeiro de 
1930 tal como a tinha organizado a Commissão Fiscalizadora, suppri-
mir por completo o abatimento de 30, 5° I o e compensar os lucros ces-
santes. 

(1} Em tal occasião foi effectuado o pagamento da importancia de 
~50:000$000 em letras a prazo de 4 mezes e juros de 1 ° f 0 á o mez, de 
accordo com a clausula 5.a do contracto de rescisão. 

Todos esses pagamentos, realizados em títulos no valor real dos 
trabalhos feitos, soffreram descontos. Ora, a differença entre o valor 
nominal delles e a importancia em dinheiro, que, realmente produziram 

DO DESPACHO: (cMinas Geraes•, de 13/12/33). 
(1) Fez-se a rescisao por acôrdo entre as partes contratantes, estabelecendo-se fór· 

ma e prazos de pagamento, à vista de cmediçao fitlal e geral, desde 
o início dos trabalhos de construçao, abrangendo todos os trabalhos 
efetuados, sendo que as escavações de qualquer espécie, constantes 
da primeira medição (até 31 de janeiro . . . ), ser ao pagas à razao 9$000, 
sem desconto, por metro cúbico, e as realizadas em data posteriôr 
pelos preços da tabela anexa ao edital de concorrência publicado no 
«Minas-Gerais• de 15 de julho de 1928, sem nenhum desconto•-cl. 3.". 

O pagamento, conforme condições estabelecidas na cl. 5.a, far-se-ia em letras a 
prazo de 4 meses, acrescidas dos juros bancários usuais, sendo uma 
parcela no acto da rescisao (950 contos) e outra 90 dias depois (o 
restante que fosse apurado na mediçao e avaliações). 
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deve ser satisfeita pelo Estado, pois que, não só as parcellas effectiva~ 
mente pagas se acham aquern da quota de 7.500:000$000 a ser paga 
em dinheiro, corno, pelo termo de rescisão, o saldo que se apurasse 
teria que se pago em letras accrescidas dos juros bancarias usuaes, isto 
é, teria de ser feito em titulas por forma tal que produzissem uma 
sornrna liquida perfeitamente equivalente ao montante a pagar em dinheiro. 

A Secretaria, aliás, já estudou o assumpto e fi xou a irnportancia 
que julgou dever ser creditada aos reclamantes por essa differença, cal~ 
culo que acceitam em relação só ás irnportancias computadas, e, como 
fossem excluipas desse calculo quantias a que se julgam com direito 
em virtude de compromissos assumidos nos referidos contractos, pedem 
a inclusão do restante, e prestam novos esclarecimentos que consoli~ 
dam seus direitos ás parcellas deixadas de computar pela Secretaria. 

Cumpre salientar que todos os pagamentos até a data da resci~ 
são, inclusive os estabelecidos na clausula 5.a - 1.0

-, foram effectua-
dos mediante requisições por officios, o que deu lagar a que a Secre~ 
taria das Finanças, em data muito ~posterior reclamasse a remessa de 
urna requisição em forma devida, afim de que ficassem regularizados os 
pagamentos já effectuados, o que foi feito em data de 22 de Setembro 
de 1930, requisição n. 45 (fls. 43 v.) para o total de 4.700:000$000. 

Pelo termo rescisorio o Estado se obrigou a ultimar a apuração do 
saldo total e a effectuar o pagamento na forma estatuída na clausula 
5.a, dentro do prazo certo de 120 dias, fixando o despacho do Secretario 
em 1 o J 0 ao rnez os juros que corriam até o effectivo pagamento. 
~i- - Ao contrario a clausula 5.a, determina peremptoriamente que os 
trabalhos de medição e de avaliação deveriam ficar terminados em 24 

DO DESPACHO: ! c Minas Geraes", 13/ 12/33). 
Esperava-se, pois, que a medição estivesse conclufda 90 dias depois de rescin-

dido o contrato . Ao contrário disso, entretanto, ela só te rminou em 
1931, quando foi revista. importando em c8.076:936$374· (fls. 162). 

Conhecido êsse resultado, os constru.ores apresentaram, a 24 de julho de 1931, 
as oito reclamações que constam do requerimento, pareceres e do-
cumentos de fls . 1 a 27 e que- foram quasi todas atendidas por des-
pacho de 5 de agôsto de 1932, depois de estudadas pela Secretaria, 
pE-la Comissão de Revisão de Contratos, pelo consultor jurídico e 
pe·lo Advogado Geral do Estado. 

Subiu, assim, a medição a 8.242:811$928, conforme demonstração de fls. 165, apro-
vada a 16 do mesmo mês. Por força ainda do despacho de 5 de agõs-
to e dos de 15 de setembro (fls. 178), 5 de outubro (fls. 182}, lança-
mento de fls. 269 e despacho de 10 de abril de 1933 a fls . 105 v. do 
processo de adiantamentos, foram acrescentadas áquela importância 
mais as seguintes, conforme conta de fls. 270: 

(8.242:811 $928). 
-juros da requisição n. 71, 83:333$300. 
-idem sôbre o saldo de 1.542:811$900, 329:647$500. 
-adiantamentos, pagamentos e fornecimentos (desp. de 10-4-933), 64:583$300. 
-caminhos de serviço e de pedreira (despacho de 5-8-932), 129:144$700, 
o que tudo eleva o total a 8.84!1:520$728. 
Dêsse total, os construtores já receberam requisições correspondentes a . ..... .. . . 

8.774:999$028, faltando receber a importância de c74:521$700•, da qual 
lhes foi fornecido, a 13 de julho ultimo, certificado de c70:000$000· 
(fls. 269 e 271). 
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de Novembro de 1930, e se o não ficaram, por não terem sido inicia~ 
dos senão a 30 desse mez, isto é, 6 dias após a expiração do prazo; 
contractual para a emissão das letras a dar em pagamento do saldo, e, 
bem diverso teria sido o resultado da medição. si a classificação fosse 
feita logo em seguida á paralysação dos serviços, em vez de effectua~ 
do 3 rnezes depois, e abandonados os trabalhos á acção destruidora 
das chuvas. 

'!-'~ta-s~ de uma medição provisoria transformada pelo Estado em 
medtçao final para acerto de contas, e assim, natural foi que surgis~ 
sem ao primeiro exame as reclamações de que trata o despacho e fossem 
ellas attendidas, tão justas se revelaram. 

Da historia resumida, sem ornmissão, no entretanto, dos factos im-
portantes, se evidencía que o Estado, faltando sempre ao cumprimento 
do contratado, promoveu a principio a sua novação e, depois, a sua 
rescisão, descumprindo tarnbem as obrigações assumidas nesta, pois 
não ha duvida que : 

a) : - deixou de effectuar as medições no prazo contractual, 
b}:- recusou approvação á medição provisoria de 31 de Janeiro 

de 1930 e deixou de liquidar no vencimento, a despeito de compro~ 
missa formal em tal sentido, o pagamento da prestação em dinheiro 
de 2.500:000$000, devido aos reclamantes, originando~se desse facto, 
?orno bem. o observa o ~r. Director Geral em seu parecer, todas as 
1,rregulandades posteno'rmente verificadas; 

c) : - obrigou os contractantes ao pagamento de debitas a que não 
eram obrigados ; 

d} : - concedeu aos bancos, á custa dos contractantes, bonificações, 
a que elles não tinham direito ; 

e) : .- ~eixou de apurar o saldo da medição final no prazo do ter-
mo reSCISOriO ; 

f): - effectuou pagamentos por conta do saldo a apurar, com des~ 
contos, o que lhe era vedado pelo pactuado no termo da rescisão. 

NOVAS RECLAMAÇÕES 

As novas reclamações foram as seguintes : 
Dentr~ ellas, as das letras (a), (b} :e (f}, foram apresentadas em 

data antenor a Setembro de 1932 pelo procurador substabelecido, e as _, 
. '·- ' 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33 
Novas reclamaç~es - Depende.r_n de decisão. as seguintes reclamações, sôbre as 

qua1s nos pronunciamos, a seguu: 
a) a de fls. 184, contra o desconto de passes e requisições de transporte em fo-

lha de medição; 
b) a de fls. _186, sõbre imputação de pagamento ao capital, sem preferência dos 

JUros; 
c) a de fls. 204 v., referente à diferença de classificação na medição final re-

clamação esta estimada em c638:684$604· (fls. 339 e 345); • 
d) a da mesma folha, referente a cprêmios•, comissões e descontos bancários, 

taxas de corretagem, co-resgate compulsório de letras•, etc., despe-
sas estimadas _a fls. 208 v., em cl.109:113$100• ; 

4 
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demais em data anterior a Dezembro de 1932 e posterior á revoga-
ção do mandato do liquidante. . _ 

A da letra «a » foi deferida e com o indeferimento das dema1s nao 
pode 0 reclamante se confo~mar, ~or serem irrelevantes todos os ar-
gumentos em que firmou o mdefenmento. 

IMPUTAÇÃO DO CAPITAL SEM PREFERENCIA AOS JUROS 

(1) 1m procedem as razões com que o douto prolator do d~spacho, c_uja 
reconsideração se pede, procura justificar a contagem de ~uros e _a Im-
putação do pagamento, no total de 1 475:000$000. no c~p1tal deVJdo. 

Pelo termo firmado a 25 de Agosto de 1930, em vutude do qual 
ficou rescindido o contracto pactuado a 24 de Maio do mesmo anno, (2) 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 
e) a de fls, 205, referente a. perdas e danos cpela excessiva protel_a7ão da liqui-

daçào final », eshmada a fls. 209 em 1.000 contos. de re~s, . 
f) a de fi>>. 329 v., sôbre final de caminhos de serviço, na 1mportancta de ... ··· 

c73:669$500• (fls. 277), e 
g) a da mesma folha 329 v., sôbre engano de calculo, na importância de.·.·.·· 

c53:223$207 • (fls. 282). 
Examinemos, pois, essas reclamações. 
(1) Imputação de paaamento ao capital, sem preferencia de ju_ros- Sôbre o $sa281do 

até então apurado a favor da fi rma, na importância de «1.542:811 9 "• 
foram contados os juros de móra até 6 de setembro de 1932, d~t.a 
em que a Secretaria das Finanças efetuou o p_agament<;> da requiSl-
çao de .:1.475:000$000•, contando-se daí por diante OS JUrOS apenas 
sõbre o saldo de «67:811$928». 

Pediu a firma reconsideração do despa,cho de 5 de outubro de 1932 (fls_. 182). 
que aprovou a coutage~ ?e juros, invocando a seu favor o disposi-
tivo do art. 993, do C. Civil : . . . . 

.:Havendo capital e juros, o pagamento imJ_mtar-se-á pnmeuo n~s Juros vencidos, 
e, depois, no capital, salvo eshpulaxão em contrano, ou se o credor 
passar a quitação por conta . do cap1tah. . 

Não procede a reclamaçào, conforme de1xa claro o parecer da lnspetona de Ex-
pediente (fls. 197): . . . . 

(2) porque- e ~ 0 fundamento principal, se venhcou na espécie a ressal_va do 
final do art . 998, C. C., eis que os credores passaram a qmtação 
por conla do capital. . 

De fato, no corpo da requisiçào de 1.475:000~000 hcou expressame!lte declarado 
que ela era cproveniente de servzços feitos na con~t~uç~o da Estrada 
de Ferro Sudoeste de Minas, nos termos da med1çao fmal em 1931, 
p. passado• (fls. 193). Nenhuma referenda a juros, como se _vê. Per-
feitamente estipulada a origem do pagumento: correspon_d_ta a ser-
viços executados. Ora, os reclamantes, c~mfori?e se y~nfíca a Us; 
195, cderam plena quitação da . importâncta assim reqmsit";da». Esta, 
pois, integ rada a hipotese do final do art. 993, C. C., que mvocaral!l 
em seu beneficio e que reproduz a mesma regra observada em DI-
reito Comercial (C. de Mendonça, Tratado, vol. VI, 1.a parte, n. 344) · 
Nem se diga, com o illustre jurista qu~ s~bscreve o parecer _de !ls. 
243 a 250, ter havido da parte dos empreiteuos, no ato da qmtaçao, 
cuma simples inadivertencia ou .oi?issão de ressalva», PO_IS ac~ma 
dessa consideraçào, de carater sub]ehvo, está o texto _da le1, obnga-
torio para todos e, no caso, invocado até, eJ?bora tard~am~nte, pelos 
reclamantes. Segundo êsse texto, no autonsado comentano de Cio· 
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entre o Estado de Minas e a firma P. C. AZEVEDO & CIA., para a 
construcção da Estrada de Ferro Sudoeste de Minas, ficou avençado 
entre os rescíndentes que aquelle effectuaria a esta o pagamento dos 
serviços, dos materiaes, das ferramentas, da installação, das quantias 
fornecidas pela firma, por ordem e á requisição da Commissão Fiscali-
zadora, em duas prestações, ambas em letras a 4 mezes de prazo, 
accrescidas dos juros bancarias usuaes (1 °/0 ao mez), sendo uma, no 
acto da assignatura do contracto, em quatro letras, a prazo de quatro 
mezes, no total de 950:000$000, e outra, do saldo verificado na medi-
ção final e nas avaliações, noventa dias após a assignatura do termo, 
tambem em letras, fraccionaveis a juizo do Governo. 

Ora, é o proprio prolator do despacho quem confessa que o Es-
tado não effectuou, no prazo avençado -90 dias após a assignatura 
do termo de rescisão - por culpa sua exclusiva, as medições dos 
serviços e não as tendo effectuado, no tempo e forma convencio-
nados, incorreu em móra (art. 955, do Cod Civil) e nella ficou consti-
tuído de pleno direito por inadimplemento da obrigação (art, 960, do 
Cod, Civil) a partir de 91° dia da assignatura do contracto, e alem de 
obrigado ao pagamento da obrigação (pagamento do saldo que se 
apurasse, accrescido dos juros bancarias usuaes), obrigado mais á satis-
fação de todos os prejuizos advindos da móra (art 956, do Cod. Civ.). 

Na apuração do saldo, teriam de ser levadas a debito dos contra-
tantes as quantias que lhes foram adeantadas, até a data da assignatu-
ra do termo de rescisão e no seu credito seriam escripturados: as im-
portancias das perdas e damnos, que lhes accarretou o Estado, 
não cumprindo, no prazo estipulado, a obrigação de fazer (medição fi-
nal e avaliações). 

a):-descontos indevidamente feitos dos pagamentos requisitados 
a seu favor; 

b):-juros pagos aos bancos, por não ter o Estado resgatado as 
letras emittidas, em seu vencimento; 

c):-pagamentos feitos integralmente pelos reclamantes, de titulos 
nos quaes era o Estado coobrigado, bonificações não creditadas e que 
lhes cabiam em virtude do contracto, e o montante da medição final 
dos serviços e das avaliações. 

Só, então conhecidos o credito e o debito- dos contractantes, se-
ria possivel apurar-se o saldo de que o Estado lhes era devedor. 

DO DESPACHO: (Minas Geraes, de 13/12/33) 
vis, csi o credor passa quitação do capital, entende-se que concor-
dou com o devedor em amortizar a divida, e esperar o pagamento 
dos juros• . 

Ou ainda mais claramente: c si o devedor imputar no capital o pagamento feito, 
em vez de fazê-lo nos juros, e o credor não invocar a regra da lei, 
conformando-se em dar quitação nesse sentido, a quitação equivale à 
declaração do s0u consentimento» - M. I. Carv. de Mendonça-
Obrigações, 2. a ed, vol. 1.0 , p. 588. No mesmo sentido, Lacerda de 
Almeida, Obrigações, 2.a ed , p. 309. 

; 
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Esse saldo seria o debito do Estado para com os reclamantes! no 
91.0 dia da assignatura do termo rescisorio e sob_re elle se

0 
contranam, 

por força do avençado no mesmo termo, os Juros de 1 lo ao mez, 
desde aquella data até a em que for effectuado o pagamento. 

Tendo o E tado pago aos reclamantes, em 6 de Setembro de 
1932, a importa cia de 1.475:000$000, tal quantia só poderia ser i~put~
da no pagamento, por conta dos juros vencidos ate tal data e Jamais 
por conta do capital, como faz o despacho, contra o qual se re~l~ma, 
de vez que o art. 433 do Cod. Commercial p~eceitua que, _nas. diVIdas 
que vencem juros, os pagamentos por conta 1mputa~-se pnme1ro nes-
tes tanto quanto bastem para a solução dos vencidos e que o art. 
993 do Cod. Civ. é claríssimo, quando estatue a regra ~e que , . 

«havendo capital e juros, o pa~amento Imputar-se-a pn-
meiro nos juros vencidos e depOis no capital e quando 

formula as duas unicas excepções, dispondo: 
«salvo: 

a):-havendo estipulação em contrario; ou . 
b):- si o credor passar a quitação por conta do capital. 
No caso em questão, não se verificou nenhuma das duas excepções 

Iegaes; nem .houve estipll!ação e~ contrario, nem o credor passsou 
quita~,;ão por conta do capital deVIdo. . 

A requisição de 1.475:000$000, se~undo affirma. o de_spacho allu-
dido expressamente declara ser provemente d~ serviços feitos na con-
strucção da Estrada de Ferro Sudoeste de Mmas, nos termos da me-
dição final de 1931-. 

Ora o debito do Estado para com os reclamantes, provenientes de 
tais senriços, era, segundo o termo rescisorio de _25 _?.e Agosto _de 1930, 
o saldo que se verificasse na medição e nas aval1açoes accresc1das d~s 
juros bancarias e a elle o proprio despacho confessa que foran: addi-
cionados os juros de mora até 6 ,de Setembro de 1932 e, assim, elle 
se compunha das seguintes partes_: _ . _ 

a):-saldo verificado nas med1çoes e avaliaçoes, con~tantes dos 
serviços de construcção da Estrada de Ferro Sudoeste de Mmas; 

b):-juros rnoratorios bancaríos sobre tal saldo; 
c):- juros de móra até 6 de Setembro de 1932. . 
Pondo de parte o engano do despacho e~ re.ferir-s~ aos Juros ~e 

mora, uma vez que, em virtude do termo rescison~, os J~ros pagaveis 
seriam os bancarias relativos a 4 mezes, os quaes VIgorarao por todo o 
tempo até ser cumprida a obrigação, por ser inadmissível gue a iner-
cia do Estado em não cumprir o pactuado, no tempo propno, o bene-
ficio com a diminuição dos juros a que se obrigou, a verdade. é que, 
para o pagamento de 1.475:000$000, feito p_?r_ conta de. tal_ debito, po-
desse ser imputado de preferencia nas med1çoes e !lvahaçoes, com ~x
clusão dos juros bancarias, applicando-se a _exce~çao do ar~. 993 Cita-
do e não a regra nelle estabelecida, necessano sena que ou tivesse _ha-
vido estipulação em tal sentído, o que não allega o despacho refendo, 
ou que, na requisição, ficasse expressa~e_!'lte ~eclarado que o . PC:ga-
mento seria imputado no valor da mediçao final e das avahaçoes, 
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com exclusão dos juros, e quem ler a requisição não ficará a menor 
duvida de que não houve imputação de pagamento no capital. 

A requisição de 1 . 475:000$000 foi, em virtude da obrigação assu-
mida pelo Estado, de accordo com o termo de rescisão de Agosto de 
1930, para com os reclamantes, pela construcção da Estrada de Ferro 
Sudoeste de Minas, e consistente em pagar a estes o saldo da medição fi-
nal e das avaliações accrescidas dos juros bancarias, e o proprio despa-
cho declara que mandou contar sobre a quantia devida os juros de 
mora até 6 de Setembro dz 1932, e, nella não se estipulou se tal 
quantia seria imputada no pagamento do saldo das medições e das 
avaliações de preferencia, houve completo silencio a tal respeito. e, na 
quitação dada em tal requisição nenhuma referencia houve a tal materia, 
pois, apenas ficou declarado - «dá plena quitação da quantia assim 
requisitada .. . 

A requisição é «proveniente de serviços feitos na construção da 
E. F, Sudoeste de Minas, n os terrnos da medição final, ern 1931 p. 
passado• e a importancia de taes serviços feitos não pode ser outra si-
não a prevista no termo rescisorio de 1930 e para que o pagamento 
pudesse ser imputado sómente no saldo da medição e das avaliações, 
com exclusão dos juros bancarias, indispensavel seria que a requisição 
dissesse expressamente que o pagamento se referia apenas á medição 
e á avaliação e não aos erviços feitos na construcção da E. de F. 
Sudoeste de Minas. 

Não tem applicação, pois, ao caso em apreço, as citações feitas 
pelo despacho referido. 

que 
E' verdade a afirmação de Clovis Bevilaqua, quando assevera 

«Si o credor passa a quitação no capital, entende-se que con-
cordou com o devedor em amortizar a divida e esperar o pa-
gamento dos juros, 

mas, no caso, nem na requisição nem no recibo houve referencia a ca-
pital e não tendo havido referenda a capital, a affirmação de Clovis, 
embora verdadeira é inapplicavel ao caso. 

O que houve foi si ·encio do devedor, ao requisitar a quantia de 
1.475:000$000, sobre si ella se applicaria ao pagamento do capital de 
preferencia e, dando o credor quitação «da importancia assim requisi-
tada• tambem silenciou a respeito do fim a que se destinava tal pa-
gamento, si ao capital, si aos juros, e, segundo o citado Clovis, na 
observação ao art . 993 do Cod. Civ ., em seu commentario: 

« . • . no silencio das partes, a lei presume que estas querem 
primeiro solver os juros da divida 

repetindo, aliás, o que já dissera antes, em seu «Direito das Obriga~ 
ções», a pags. 121, nos seguintes termos: 

«No silencio das partes, havendo capital e juros o paga-
mento se imputará primeiramente nos juros e ~ó depois de 
exgottados estes, recahirá sobre o capital». 
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Tambem é menos verdadeira a referenda a M. I. C. Mendonça• 
pois, o que diz tal auctor, em sua «Doutrina e Pratica das Obrigações •• 
a pags · 400, n. 330, é textualmente o seguinte: 

«Havendo capital e juros, o pagamento imputa-se primeiro 
nos juros vencidos e, depois, no capital, salvo estipul~ção em 
contrario ou si dando recibo o credor passar qmtaçao por 
conta do capital. 

c E' o principio romano - primum in usu:as, id_ quod sol-
vitur, deinde in sortem accepto feretur Esses Juros sao tanto os 
moratorios como os compensatorios. Por isso mesmo que, quan-
do está em móra o devedor em culpa, não se póde admittir 
que, em taes circumstancias, elle gose de m~is direitos do que 
quando nella não se acha. Si, porém, o deved?r 1mputar no cap1~al 
o pagamento feito, em vez de ~azel-o no~ JUEos e o . credo~ nao 
invocar a regra da lei nesse sentido, a qmtaçao eqmvale a de-
claração de seu consentimento•; 

nem a que iez Lacerda de Almeida, que, em seu livro «Obrigações• (1897), 
á pags. 361, diz o seguinte: 

cNa ausencia da imputação convencional, vale dizer quando 
devedor e credor não combinan1 qual das dividas deve ser de 
preferencia paga, far-se-á imputação, attendendo-se ás regras .es-
tabelecidas em lei, e é por isso que se dá a esta o nome de Im-
putação legal. De accôrdo com estas regras, o pagamento im-
puta-se: . . . . . . . . ~ ......... .. ................. . 
· · · · ~ ~) ~ ~·o·s j~.r~~; .primeiro do que no capital, e quanto baste 
para a solução dos vencidos. 

Como salienta Pothier - Tratado das Obrigações- tomo nume-
ro 533: 

cQuando as dividas produzem juros, a imputação faz-se 
primeiro sobre os juros, de que sobre o capital, e isso tem logar, 
quando mesmo a quitação dissesse que a somma foi paga á 
conta do capital e juros, in so1·tem et usuras, porque a clau-
sula se entende nes~e sentido de que a somma é recebida á 
conta de capital, depois de pagar os juros (L. 5, § fi. f. f . de 
solute). 

Do exame da requjsição dos 1.475:000$000, e do recibo nella dado, 
verifica-se que, n'aquella, o Estado devedor não declarou que fazia o pa-
gamento por conta do capital, e, neste, não houve de~laração. c:J.e que re: 
cebia o pagamento por conta do capital, qu.e a quantJa reqms1tada o f<;H 
para pagamento por conta dos serviços feitos na E. F. Sudoeste de MI-
nas, nos termos da medição e das avaliações de 1931, n'um total em que 
estavam incluídas, além das medições e avaliações, mais os juros banca-
rios e desde que nem o credor nem o devedor fizeram declaração alguma, 
de accôrdo com os textos claríssimos dos arts. 433 n. 5 do Cod. Com-
mercial, e 933 do Cod. Civ., e com a doutrina de Carval~o de Mendonça, 
Clovis Bevilaqua, M. I. C. Mendonça, Lacerda de Almeida e de todos os 
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demais tratadistas citados ou não pelo douto prolator do despacho refor-
mado, a importancia de 1.475:000$000, paga pelo Estado aos reclaman-
tes, não pode deixar de ser computada de preferencia no pagamento dos 
juros devidos. 

(1) Não soccorre a invocação aos arts. 252 do Cod. Commercial, e 944 
do Cod. Civ., de vez que não o;e verificou a hypothese nelles admjttida-
a do credor dar quitação do capital, sem reserva dos juros- por não estar 
declarado nem na requisição, nem no recibo nella firmado, que o paga-
mento fôra feito ou recebido por conta do capital. 

(2) Menos procedente é a allegação de que a 6 de setembro de 1932, 
não era possível imputar o pagamento a juros, porque estes não estavam 
devidamente apurados, não existindo, pois, importancia liquida de juros e 
porque os juros unicos até então vencidos eram os incluídos nas letras, a 
que se refere a clausula 5.a do termo de rescisão. 

Uma de duas: ou, a 6 de setembro de 1932, já estava apurado o saldo 
devedor, pelas medições finaes e sobre ellas foram contados juros, como 
affirma o dr. Secretario, no despacho, e em taes condições já havia ju-
ros apurados e líquidos e nelles devia ser imputado o pagamento, ou, en-
tão, não eram conheciveis os juros devidos, por se ignorar ainda o mon-
tdilte do saldo devido, e, nesse caso, seria impossível a imputação do pa-
gamento em um capital ainda não fixado, desconhecido. 

(3) Nem é exacto tão pouco que os juros accrescidos ás letras fossem 
juros vencidos; e representavam, sim, o ac~rescimo necessario para que, 
uma vez que o pagamento se faz em titulos, o liquido desses títulos re-
presente realmente o montante devido em dinheiro, sem desconto. 

A verdade, porém, é que até hoje não está apurado o quantum de de-
bito do Estado para com os reclamantes, visto que, por força do termo de 
rescisão de 25 de agosto de 1930, tal quantum será a differença entre 

. ' :::r.3 
DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 

(1) A sancçao legal é até mais severa: 
.:Sendo a quitaçao, do capital, sem reserva dos juros, estes pre-

sumem-se pagos ».- C. C., art. 944-
ou ainda, segundo o Codigo Commercial, art. 252: 

cA quitaçao do capital dada sem reserva de juros faz presumii o 
pagamento delles, e opera a descarga total do devedor, ainda 

que fossem devidos. 
A presumpçao, no parecer de Bento de Faria e Carvalho de Mendonça, é juris et 

de jure, na) admittindo, portanto, prova em contrario. Nem por isso, 
entretanto, nella se arrima o Estado ... 

(2) a) porque nao era possível imputar o pagamento a juros que ainda nao estavam 
~efinitivamente apurados, nao existindo, pois, importancia liquida de 
Juros; 

(3) b) porque os unicos juros até entao vencidos eram os já incluídos nas letras a 
que se refere a clausula 5.• do termo de rescisao; 

Mantenho, pois, o despacho de fls. 182, que approvou a contagem de juros, se-
gundo a praxe sempre adaptada na Secretaria, conforme attesta o 
contabilista Braulio Vaz (fls. 192 v.). 
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as quantias recebidas, até aquella data por. elles, como seu debito, e 
a somma das perdas e damnos, que o Estado llies acarretou por não 
haver feito a medição defi nitiva até 90 dias após o tal termo de resci-
são, das bonificações que deixou de lhes creditar, das importancias des-
contadas indevidamente nos pagamentos feitos, dos juros provenientes 
do não resgate das letras nas épocas do vencimento, das avaliações; 
etc. 

Esse saldo devedor será creditado aos reclamantes na data do 91.0 

dia posterior á da assignatura do termo rescisorio, e sobre elle serão 
contados juros de 1 °/ 0 ao mez até á data em que fôr effectuado o pa-
gamento final e qualquer pagamento, feito após o 91.0 dia posterior . á 
data da assignatura do termo rescisorio será imputado de preferencm 
no pagamento dos juros e só o que exceder á liquidação destes será 
computado no capital. 

Emquanto não fôr feita a medição final , lavrado o respectivo termo 
de acceitação e de sua approvação e resolvidas todas as reclamações 
a que o Estado deu causa, não se póde cogitar de capital por este de-
vído e todas as quantidades que elle pagar aos reclamantes serão leva-
das em conta para serem mais tarde applicadas ao pagamento dos ju-
ros, que se apurarem, calcados sobre o capital que fôr fixado. 

DIFFERENÇA DE CLASSIFICAÇÃO 
( 1) Não é exacto o que affirma o despacho; em parte alguma se en-

contra em forma legal a acceitação das classificações, tendo, ao con-
trario, o eugenheiro chefe da firma e seu socio gerente, o qual pesso~ 
almente acompanhou os trabalhos de ' campo, recusado a sua assigna-
tura nos originaes da classificação, conforme é do regulamento, por 
não estar de accordo com o que fora feito. 

O procurador do liquidante, em 22 de dezembro de 1930, quando 
era já exigível o pagamento integral do saldo, solicitou apenas um 
«adeantamento ». 

(2) Não tendo sido concedido, escreveu elle a carta a que o despa-
cho attribue valor de acceitaçào integral da classificação, carta 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 
(1) Differença de classificação na medição final (638:684$604)-E' tambem !mproce-

dente a reclamação. A classificação foi expressamenta ace1t!l pelos 
reclamantos . A leitura do processos •da c Sudoeste» não de1xa du-
vidas a rPspeito . 

(2) A fls. 52, do processo «Certificados de serviço e paga~ent<? de mediç~es » , re-
quereram os empreiteiros suppriment~ em. dmheuo, o maXJmo q•Je 
fosse possível por conta do saldo entao mnda não apurado a seu 
favor . Depois do despacho de 22 de dezembro de 1930, mandand? 
aguardassem oportunidade, juntaram a papeleta de fls. 56, sem a~sJ
nátura, mas escrita pelo seu preposto, na qual. declaravam ace1t~r 
em tese a classificação, salvo em pontos r~stntos, sobre . os qua1s 
representariam oportunamente ao Secretano. A . proposito dessa 
papeleta, que evidentt;mente não faz prova pe; se, mformou o enge-
nheiro Odilon Dias, fls . 57: «Penso que o adiantamento poderá ser 
feito, na importancia maxima de 2.000.000$000, antes, porem, accel-
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datada de 9 de janeiro de 1931 (fls. 61), na qual o procurador do 
liquidante declara : 

«E para isso só ha um unico recurso : o deferimento do 
«nosso requerimento, nos termos dos pareceres dos drs. Dire-
«tor de Viação e eng . 0 Odilon Dias". 

A' vista dos termos desta carta, já em data de 10, isto é, no dia 
seguinte ao da carta diz o despacho referido, era concedido o adean-
tamento e acceita a requisição pelos empreitei r JS, autorizado o adean-
tamento, 

«Conforme o parecer elo sr. dr. Diretor de Viação«. 
isto é, que os empreiteiros devem acceitar a classificação 
da Secretaria, sem 'l'est1·icções», 

Cabia, pois, á Secretaria, em obediencia ao despacho do Secreta-
rio, lavrar o termo de acceitação da medição antes de extrahir a requi-
sição para o adeantélmento. 

Por que não o fez? por não lhe ser possível cumprir o despacho, 
de vez que do termo de acceitação devem constar: 

a) a data da medição; 
b) o seu valor total ; 
c) declaração expressa do empreiteiro de que depois de convida-

do por ordem de serviço para a examinar, acceita a medição final no 
valor de. . . . . . . . . . . . .. . , e, caso não concorde, declarar por escripto 
em grau de recurso as razões pelas quaes não as acceita; e, nada disto 
era possível em 9 de janeiro, pois que, as medições só ficaram con-
cluídas em data de 17 de março seguinte. 

E tal foi a urgencia de concluir as folhas de medição que chega-
ram com erros de calculo e de interpretação do contrato, motivando as 
reclamações de fls. 1 a 9, acceitas, processadas e deferidas não obstan-
te o despacho affirmar que a carta de 9 de janeiro anterior valia pela 
acceitação integral sem restricções da classificação. 

Igualmente os empreiteiros deixaram de acceitar a requisição de 
pagamento, por se tratar de documento privado da Secretaria sobre o 
qual não são chamados a se pronunciarem os interessados. 

tando a firma a classificação dada e a avaliação do material, sem 
restrição alguma »: No mesmo sentido opinou o sr. Diretor de Via-
ção, fJs. 58: cOs srs. empreiteiros devem aceitar a classificação da 
Secretaria, sem restrições,.. 

Depois desses pareceres, entraram com a carta de 9 de janeiro de 193J (fls. 61), 
na qual, depois de varias considerações, concluem : cE para istn só 
há um e unico recurso: o deferimento de nosso requerimento, nos ter-
mos dos pareceres dos drs . Diretor de Viação e engenheiro Odilon-
Dias». 

A' vista dessa carta, que valia pela aceitação integral da classificação feita, nos 
termos dos citados pareceres, o sr. Secretario de então, logo no dia 
imediato, a torizou o adiantamento de 2.000:000$000, «Conforme o 
parecer do sr . Diretor de Viação» (Ds. 65). Expediu-se no mesmo 
dia 10, a requ'sição, que foi aceita pelos empreiteiros. 
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Além da referida carta fez o procurador do liquidante mais . duas 
declarações sobre o mesmo assumpto, uma, sei? data e sem ~ss1gna~ 
tura, mas que se pode fixar como sendo anteriOr á pro~uraçao J!elo 
exame de documentos do processo que a ella fazem referencms; outra,.em 
data muito posterior, na defesa apresentada ao presidente. ~o Estado 
contra as violencias que vinham soffrendo os contratantes, m]u~ta:nen
te accusados de fal tas que não commetteram, e, na qual faz acciden~ 
talmente referendas ás classificações feitas com as seguintes palavras : 

.. . . . . ....... .. que era uma indignidade prevalecer-se o Esta-
« do da pressão da necessidade em. q~e ~os. achavamos para 
«exigir a renuncia de um nosso direito hqmdo. Debalde o 
«nosso protesto. Era a faca no peito, .... . ........ : : . · ·_· · · 
" ....... •. . . . . . . . . fomos forçados a acceitar as class1ficaçoes, 
«apenas- com as 'resalvas de reclamarmos Cf!n_tra o con·-
.. traviesse com as clausulas do termo de resc~sao, erros de 
calculo, etc. 

confissão que, ou não tem valor porque faltava . ao confi~ente 
poder para confessar, de vez que lh'o não fora_ c~mc~did~ e asstm a 
confissão é nulla, ou, elle tinha tal poder, a confissao e vahda e, como 
esta é indivisível, e nesse caso, tendo sido condicionada pela resalva 
do direito de reclamar contra o que contraviesse as clausulas do termo 
de rescisão, erros de calculo, etc., em qualquer occasião taes reclama-
ções podem ser formuladas. 

Certo de que a acceitação, recusada par<;t os origina~s do campo, 
só poderia se revestir de aspecto legal depms de conhecido o resulta-
do final dos calculas, sem o que nãa seria possível a lavratura do ter-
mo de acceitação, e, que o despacho na forma por que fora ~ado nada 
representava nesse sentido, o engenheiro Odilon Di~s, em ra~IOgra_mma 
passado:de Formiga, pedia que o .adeantame~to (1) nao fosse feito ate que 
as medições estivessem conclmdas, e, assim se fez retardando o pa~ 
gamento até 24 de março seguinte. . . _ 

O facto de não estar o caso das class1hcaçoes entre os que no 
termo de rescisão se declaram taxativamente terem de ser sujeitos a 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 
(1) Estava, pois, approvada, sem restrições, a classificaçao. Os const.rutores, ace~tan

do-a, cumpriram, aliás, o pactuado no termo de resctsi1o. De ac.ordo 
com este, clausula 3. a, as e:x:cavações realizadas em data postenor a 
31 de janeiro de 1930, seriam pa.g.as pelos .preços da tabela anexa ao 
edital de concurrencia, sob classihcaçao feita, con~orme se d~duz da 
cl. 7.3 , por uma comissão designada pela Secretarw da Agrzcultura. 
No parecer desta comissão _ta!l?bem se lou~aram os con.strutor~~· 
tanto que não admitiram possibilidade de duvida, quanto a classfil-
caçao, ao contra rio do que estabeleceram quanto aos preços dos ~a
teriais ferramentas e instalações (c!. 4.3

) e quanto aos trabalhos, CUJOS 
preço~ nao constassem da tabel.a. (CI. 7.3

) Nestes dois casos, ~ somen!e 
nestes, fico u ex}'>ressamente eshpulado. que cem ca~o de dtvergencta 
entre a comissão e o contratante, sena o preço fixado por arbitra-
mento•. No caso da clas~ifi cação, não era necessario o arbitra-me~ to, 
porque as partes estavam acordes quanto aos peritos que a devenam 
r~alizar. 
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arbitramento, em caso de divergencia, não traduz compromisso de ac-
ceitarem previamente os resultados de classificações, pois que, não só 
por contracto como em virtude do regulamento geral da Secretaria, é o 
Estado obrigado a convidar o empreiteiro por ordem de serviço afim de 
que declare se acceita a medição, devendo em caso contrario agir de 
conformidade com o regulamento, isto é, declarando por escripto as 
razões que o impedem de as acceitar. 

E, quando as partes contractantes não chegam a accordo, fóra dos 
tribunaes, só pode haver solução pacifica por arbitramento . 

(l)~Como já dissemos acima as reclamações de fls. 1 a 9 e de letras 
A a If a que se refere o despacho, resultam de erros provenientes da 
pressa com que foram ultimados os calculas e organizadas as folhas 
de medição, e, tão justas eram que foram deferidas, o que não exclue 
o direito ás novas reclamações . 

Cumpre lembrar aqui, que essas reclamações constituem restricções 
á acceitação das medições, e foram apresentadas em data posterior a 
7 de Março, isto é, depois do despacho de 10 de Janeiro de 1931, no 
qual encontra o despacho, em apreço, razão para declarar que, tal 
carta 

«valia pela acceitação integral das 1nedições". 

(2) Não é exacto o que allega o despacho; em todas as declarações 
que fez de forma expressa o procurador do liquidante deixou sempre 
bem claramente manifestada a sua reprovação ao que se fizera e re-
salvado o direito de protestar, chegando mesmo a declarar que as accei· 
tava em these, razões ás quaes se juntam a de se tratar de actos pra-
ticados por substabelecido excedente ao mandato. 

.l 

DO DESF ACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 
(1) De que:os próprios reclamantes consideravam a aceitação da classificaçao como 

fato cousumado, deram eles, no processo, repetidas provas. E' assim 
que, logo depois de conhecido o resultado da revisão da medição fi-
nal, entraram com as reclamações de letras A. a H (fls . 1 a 9). as 
quais, declararam, «foram por eles cuidadosamente estudadas» e ver-
savam csôbre os pontos da mediçao final dos trabalhos realizados na 
Sudoeste, que, a seu ver, transgridem disposições expressas do termo 
de rescisão de 25 de agõsto p. passado, do Regulamento de Obras 
da Secretaria, das Especificações da Central e de algumas disposi-
ções do C . Civil". Pois bem: não se encontra aí a minima referência 
à diferença de classificação, ponto êsse que honestamente conside-
ram pacífico. 

(2) Mais tarde, em a~ril de 19~2, referiram-se:os empreiteiros à classificação, mas 
com o hm exclusivo de demonstrarem que o contrato de rescisão 
não fôra lesivo ao interêsse público, como a principio parecera à 
Co.misao de Revisão. Não. pediram, ef!l. toda ess~ longa peça, que 
vat. de fls. 83 a 129, a reVIsi1o da classificaçao, pms, ao contrario, re-
pehram (fls. 126), pelo seu procurador Samuel Penna, que esta já es-
tava aceita. 

; 

I 
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(1) Nem o novo procurador eng . ° Francisco Amynthas, a_ quem fal-
tam poderes especiaes de qualquer natureza, fez as declaraçoes a que 
se refere o despacho; citou-o apenas para rer.lamar c~n~r~ elle. . 

Não havendo acto algum em forma legal de acceitaça? d_as cla~si
ficações, não podem ellas ser acceitas, pois que, o que fOI feito a tit~
lo de classificação importa em, ou, receber os trabalhos de excavaçao 
realizados em data posterior a Janeiro de 1930 por um preço cerca de 
21 o f abaixo do preço porque poderiam ser pagos- sem favor- , ou, 
entã; admittir que os trabalhos de excavação que são a pagar a 9$000 
sem desconto, soUram um abatimento de cerca de 21 o/ o· . _ -

O volume das excavações conforme a folha de med1çao compre-
hende tres parcellas, a saber : 

a) :-volume o pagar a 9$000 o me. no total de 
b): -volume excavado e~ data posterior a Ja-

neiro de 1930 e que e a pagar conforme a 
classificação por 5$593, no total de • .. · · · · 

c):- volnme a pagar a 1$187 _o me._, ao qual o 
despacho não faz referencJa, pOis que, tanto 
valeria confessar, ou, violação de contracto 
(cl. 3.a), ou, a existencia de enganos de 
calculo, cuja existencia o despacho contes-
ta, volume pago no total de .... . . - . - ... • · 
e no total para as excavações e/folha de 
medição ... .. . . : .. ... - ........ . . -- · · · · · 

3.610:163$826 

2.538:969$136 

9:228$598 

6.158:361$560 

DO DESPACHO: Minas Ge~es de 13/12/33 . 
(1r'Ainda mais tarde a 26'de dezembro de 1932, o novo procurador _Francisco AJ?1_yn-

- thas, a 'ns. 203-v., confirmou a c aceitação forçada (s1c) das classifica-
ções feitas•. . . · t d las Somente neste último documento alegou a firma o preJmzo J_Jroveruen e 4a c309-
sificação. Insinuou então (fls. 204-v) e no memonaJ de tis. 30. _a ã~ 
apresentado pessoalmente ao sr. Diretor Geral,_ que a classifil?aç _ 
do último trecho deveria fazer-se por 7$000_ e nao por 5$593, fuma 
da em parecer do sr. Diretor Geral, que terra aconselhado para êsse 
trecho o preço de 7$000. ·w 

Ora, não é exato que o sr. Diretor tenha aconselhado êsso _pr~ç? para o u mo 
trecho. O que se colhe do parecer dêsse funcwnano é que o seu 
preço global, para todo o serviço executado, era de 6$_200 (fls. 292J" 
Para a rescisão, admitia o preço de 7$000, mas aphcado ao c_u o 
total de 866.000 metros: «se fossem JJagos a 7$000, como podenam 
ser, sem favor, dariam ~66 . 000m3 . . X 7~000» · . . ai-

Ora, a média final revista, ficou ac1ma da estimativa d_o sr.. Dlfet?r, 1sto é, 
cançou 7$137 (lls . 351). Eis, portanto, que SI a firma qmses~e adotar 
o parecer do sr. Diretor, no qual tantas vezes se ap<~na, tena _de so-
fre r o desconto dP- $137 reis por metro cúbico ou seJa uma diferen· 
ça de 826 000 X 137 - 118:642$000. . . 

Não colhe tambem a ~bservação de que fosse propósito_ do engenhetro OdllO!l 
Dias baixar a classificação global a 7$_~_. po1s .o que êsse engenhe1· 
ro declara é que fez a medição sob cnteno. de Jushça, s~m ~e referir 
à classificação da primeira parte do:; servtços e sem o tntULlo de re· 
reduzir a medição (fls. 73-v .). . . _ . . 

Mas, alegam ainda os reclamantes, a class1hcaçao fOI ace1!a _por Samuel Penna e 
êste procurador não tinha poderes para transigir. 

E' o que passamos a estudar. 
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Multiplicando-se o volume total de excavação que o despacho diz ser 
de 866.000,000 me., mas que nas informações e calculos da Secretaria 
é apenas de 862.838,000 me., pelo preço médio geral de 7$137-o qual 
segundo o referido despacho, é o preço justo dos trabalhos, preço a 
pagar sem f avor, quando applicado ao volume total das excavações, 
chegaremos ao mesmo resultado acima de 6.158:075$000. 

Esse preço de 7$000 resultou de estudos a que procederam os 
drs. Diretor Geral e eng.0 Odilon Dias em época muito anterior á da 
novação do contracto, e, no relatorio que então apresentaram, confes-
saram ser esse preço o :;:.=sultado de uma classificação feita com ex-
tremo rigor; é pois, uma classificaçao que não pode ter applicação 
em uma medição final consequente a uma rescisão provocada pela par-
te faltosa, no caso o Estado, medição que representa ainda a conti-
nuação dos trabalhos anteriormente medidos, avançando para o inte-
rior dos mesmos cortes e emprestimos, e, como a natureza não dá sal-
tos, em condições de mais custosa extracção. 

Affirma o despacho que o eng.o Odilon Dias 
,fez a medição 

csob o criterío de justiça, sem se referir á classificação da 
primeira pa:-te dos serviços e sem a intenção de reduzir a 
medição (fls. 73-v.). 

E' o que contestaremos mais adea.-lte; nessa mesma informação de 
fls. 73-v., declara o eng. 0 Odilon Dias: 

1.0
)- ter feito para o Estado a economia de cerca de oitocentos 

contos de réis, e justifica suas origens; 
2.0

)- referindo-se a caminhos de serviço, diz: 
"' .... eu não sabia se deveria entrar com a importancia 

de 40:000$000 que entrou em medição provisoria (a de Janei-
ro de 1930, cujas rubricas não lhe era licito alterar), ou com 
a irnportancía de 27:800$000 correspondente áquella impor-
tanGia C·)m o abatimento de 30,5 ° f o do contracto rescindido 
(abatimento supprimido pela cl. 3·a); na duvida, deve-se pre-
judica'J· a quem pode reclamar. 

O que vae entre parenthesis é nosso. 
Si o criterio do eng? Odilon Dias, designado especialmente para 

proceder á classificação dos trabalhos de excavação realizados em data 
posterior a Janeiro de 1930, foi de inteira justiça {fls. 73), não foi inten-
ção sua pagar taes trabalhos por menor preço do que o mereciam 
elles, e para os quaes elle proprio estabelecera em uma classificação 
feita com extremo rigor o preço médio de 7$000, a pagar sem favor; 
não é admissivel, em face das declarações feitas tanto por elle como 
pelo dr. Director Geral, no relatorio que apresentaram, que tivessem 
sido generosos quando fixaram o preço de 7$000; como, pois, pagar 
em medição final, dos trabalhos de excavação os que eram a classificar, 
por 5$593, isto é, por preço inferior ao que elle proprio fixara com ex 
tremo rigor em 7$000? 
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Sobre os demais trabalhos realizados não podiam ser feitas redu-
cções no custo total dos serviços, pois que, constam ou de trabalhos 
de excavação a pagar a 9$000, ou, de trabalhos de ob~as d~ arte e ~e 
transportes de materiaes, os quaes têm formas geometncas ma_lteraveis 
e preços certos na tabella; assim, pois, pagando a um preço vil, cerca 
de 21 °/0 abaixo do valor fixado com rigor e a pagar sem javo1·, outro 
não era o fim collimado que o reajustamento dos preços, de forma . tal 
que a média geral viesse para as vizinhanças do preço estabelecido 
de antemão isto é o contrario exactamente do que affirmou o despacho, 
procurou f~rmar ~ preço médio, e, o fez com grande maestria e ~rte, 
chegando a um preço exactamente de _7$000, o. qual passou depOis a 
ser de 7 137, em virtude das reclamaçoes attendidas. 

Resta-nos agora tratar da economia confessada de 800:000$_000: 
só existe economia em uma obra quando o seu custo de execuçao e 
inferior ao custo do orçamento da referida obra; no caso er:n apre_ço 
não existe orçamento prévio pelo qual tenha a referida obra SI~o adju-
dicada ao constructor, o qual será pago por preços estabelecidos P?r 
unidade de obra feita, de modo que a economia confessada, econom1~ 
que só pode reverter em benefici? de 9uem executa a obr~, só pod~ra 
resultar da applicação de preços mdevidos, de forma que e ella obtida 
á custa do prejuízo do contractante. _ 

E isso só era possível em relação aos trabalhos de excavaçao rea-
lizados em data posterior a Janeiro de 1930, pois que, todos os. de-
mais trabalhos que foram medidos tAm volumes certos e preços fiXos, 
por sua natureza ou por contracto. _ . 

Multiplicando-se por 7$137 o volume total das excavaçoes realiza-
das em data posterior a Janeiro de W30, e feita a deducção d? valor 
incluído em medição, encontra-se para valor exacto da economia con-
fessada a cifra de 747:012$262, que é bem proxima da que se confessa, 
grosso modo, ser de 800:000$000. . 

Em seu douto parecer o Director Geral reaffirma o que semyre fOI 
seu ponto de vista, que se poderia pagar o total ~as excavaçoes ao 
preço unico de 8$000, em vez de 9$000 conforme reiteradamente deter-
minara o presidente Antonio Carlos. . _ . _ . . 

Em virtude ain ja do termo de rescisao a mediçao final devia ser 
tambem geral, abrangendo todos os trabalhos e ffectuad os desd~ o 
inicio, e, portanto deveriam os cortes ser medidos com a respectiva 
largura de plataforma, o que só se fez, salvo os casos de alargamento 
de cortes, quando elles tinham largura inferior a 4 metros .. _ _ 

A classificação feita collide pois, com o termo de rescisao, nao foi 
acceita, nem o pode ser pelos motivos allegados. 

PODERES DO MANDATARIO 
Não resistem a menor analyse os argumentos em que o despacho 

procura tornar os reclamantes responsaveis por ac!os praticados pelo dr. 
Samuel B. Penna, em virtude de um substabelecimento, que lhe fora 
feito pelo dr. Odilon B. Martins de Andrade, de ~andato ~ este outor-
gado pela firma dissolvida e Iiquidanda, para o fim especial de repre-
sentai-a com as funcções de liquidante judicial. 
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(1) E' ponto pacifico em direito commercial (art. 146 do Cod. Com.) 
que o mandatario não pode subrogar, si o mand_ato não tem clausula 
expressa que autorize a delegação. 

O dr. Odilon B. Martins de Andrade, delegava, todavia, a 18 de 
dezembro de 1930, ao dr. Samuel B. Penna os poderes da procuração para 
representar a firma perante o Estado de Minas Geraes, em qualquer de 
suas repartições, e lhe dera poderes para receber, dar quitação, fazer re-
clamações, interper recursos, transigir e substabelecer e tal procuração 
fo i apresentada á Secretaria da Agricultura, não pelos socios da firma, 
como allega o despacho, e, sim, por um dos socios, o pae do substa-
belecido nella. 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33} 
(1) Entrando em liquidação a sociedade P. C. Azevedo & Companhia, seus socios 

componentes Paulo da Costa Azevedo e dr. João Augusto da Silva 
Penna nomearam liquidante o dr. Odilon Barros Martins de Andrade, 
conforme contrato de 12 de dezembro de 1930 (fls. 59 do processo 
cNegociaçOes de Rescisão »), que apresentaram á Secretaria em 22 do 
mesmo mês' com a declaração de que dito liquidante seria quem, 
daquela daia em diante, se entenderia com o Governo em nome da 
Sociedade. Juntamente com esse documento, apresentaram mais o 
traslado da p;ocun::çào de 18 de dezembro de 1930, (fls. 61 do mes-
mo processo), pela qual o liquidante •mtorgava poderes ao dr. Sa-
muel Botelho Penna para representar a firma em quaisquer negocios 
a ela concernentes, inclusive p erante o Governo do Estado de Minas-
Gerais, em qualquer de suas repartições, podendo requerer, receber, 
dar quitação, fazer reclamações, interpôr racursos, transigir e substa-
belecer». Os documentos não vieram devidamente selados e a pro-
curação não trazia reconhecida a firma do tabelião do Rio. Feitas 
essas exigencias, o órgão oficial publicou a 25 de dezembro o despa-
cho de fls. 63 do mesmo processo : 

cPaulo da Costa Azevedo e João Augusto da Silva Penna-
Selem, com revalidaçao, os documentos aJ>resentados, e reconhe-
çam, aqui, a firma do tabelião do Rio. em cu jo cartorio se lavrou 
a procuração•. 
Cumpriram as exigencias . 

Apesar de ter sido a procuração em apreço apresentada á Secreta ria pelos 
socios, que assim reconheciam a legitimidade do mandato, opinou 
o sr. Consultor Jurídico a fls. 66 do mesmo processo : 

cPenso que, relativamente á procuração em argumento, pode 
a Secretaria provocar o pronunciamento inequívoco dos socios 
da firma dissolvida. Ratificada pelos mesmos, na forma legal , a 
delegação de poderes em apreço, nenhuma rest rição terá a opôr 
á mesma esta Secretaria• . 

Copias desse parecer foram remetidas a os socios Azevedo e 
Penna, para que se pronunciassem csobre o assunto, na form a da 
conclusão do citado parecer» (fls. 67 e 68 do mesmo processo). 

Em resposta, datada de 14 de dezembro de 1931, cuja autenticidade reconhecem, 
declararam, fls. 69 do mesmo processo : 

cconvencionaram que seria liquidante da sociedade o dr. O. 
B: ~- de A .: tend<_> o mesmo todos os poderes de liquidante ju-
diCial, e asszm ratz{icam expressamente todos os atos por êlc pra-
ticados nessa qualidade, quer pessoalmente, quer por iniermedio 
de seus procuradores . Declaram mais que continua o mesmo dr. 
O. B. M_. de A. nas "!nçOes . de liquidant~. com todos os poderes 
para agzr, quer por s1 propno, quer por mtermedio de mandata-
rios seus, em nome da firma• . 
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A Secretaria da Agricultura, entendendo, talvez, que, por se tratar 
de mandato commercial, que só pode ser substabelecido com autoriza-
ção expressa do mandante, ouviu a respeito o Consultor Jurídico. 

Este no parecer emittido (Pareceres-1932-fls. 237) notando que, 
relativamente á outorga de poderes defluentes do instrumento da dele-
gação, não estava autorizado o liquidante, cujos poderes se restringiam 
a receber todos os creditas da sociedade e a pagar todos os debitas, 
de accordo com as instrucções assignadas pelos dois socios e a partilhar 
por elles os lucros afinal verificados, e agir como liquidante que hou-
vesse sido nomeado judicialmente, opinou no sentido de ser provoca-
do o pronunciamento dos socios da firma dissolvida e só depois de 
ratif icada pelos mesmos, na forma legal, a delegação de poderes 
em apreço, deixaria a Secretaria de ter restricções a oppor-lhe. 

O de que se tratava, pois, e de que se cogitava, apenas, era de 
saber-se si os socios rati f icavam a delegação de p oderes e sobre 
esse ponto unicamente é que foi provocado o seu pronunciamento. 

O que a Secretaria queria saber, e tinha interesse em saber, era 
si os socios da firma dissolvida e liquidanda ratif icavam o acto de seu 
ma1jdatario com funcções de liquidante judicial de delegar os po-
deres, que recebera, a um terceiro para que a Secretaria pudesse se 
entender com elle legalmente. 

(1) Não podia a Secretaria ter intenção de saber si a firma dissolvi-
da ratificaria os atos praticados pelo substabelecido em virtude de po-
deres dados pelo dr . Odilon B. Martins de Andrade e que não pode-
riam ser delegados pela razão muito simples de não os possuir e lle 
neno trans{e'rre votest plus jus quam ipse habet. 

Ao responderem os socios .da firma á provocação da Secretaria, 
salientaram que haviam convencionado que o dr. Odilon B. Martins de 
Andrade seria liquidante da sociedade, tendo o mesmo todos poderes 
de liqztidante judicial e, assim, ratificavam todos os actos por elle 
praticados nessa qualidade, quer pessoalmente, quer por intermedio 
de seus procuradores, isto é, resaltavam que ratificavam o substabe-
lecimen to feito pelo Dr. Odilon B. Martins de Andrade, sómente na 
parte em que elle 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 

(1) O(poderes de Samuel só se consideraram cassados, em relação ao Estado, em 21 
de novembro de 1932, data em que o dr. Odilon de Andrade apre-
sentou á Secretaria a declaração de fls. 70 do mesmo processo. 

Eis, portanto, que Samuel era realmente procurador da sociedade. el!l liquidação, 
á vista dos poderes que lhe foram outorgados pelo hqmdante em 18 
de dezembro de 1930 e ratificados pelos socios em 14 de dezembro 
do ano seguinte. Mas, objeta-se agora, fls. 253 deste processo, é 
nula a outorga de poderes para transigir, pois o liquidante não 
podia transferir poderes que não tinha, só tendo sido ratificados os 
atos por êle ou pelo procurador p raticados na qualidade de liqui -
dante. 
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Transmittiu, os p oderes 
que 

lhe . h~ viam sido dados como liquidante judicial, frizando bem que só 
rat~fwavam os actos por elle dr. Odilon B. Martins de Andrade, 
nessa qualidade pJaticados (de liquidante judicial) quer pessoalmen-
te, quer por intermedio de seus procuradores. 

. E para deix_ar bem claro que_ a ratificação só abrangia os actos 
prah~ados em v_Irtude da delegaçao de poderes e que não compre-
he~dta os demais a?tos praticados por p oderes não delegaveis. con-
fendos pe~o dr. Odilon B. Martins de Andrade, accrescentaram que 
este cont~nuava nas funcções de liquidante judicial com todos os 
poderes para agir, quer por si proprio, quer por intermedio de man~ 
datarias seus, em nome da firma, empregando o verbo- continuar 
-para tornar evidente que não lhe accrescentavam poder algum 
a_Iem dos que Ih~ f~r~m conferidos na escriptura de dissolução da so-
Ciedade, e p~ra s1gmficar que elle ficava autorizado a delegar os po~ 
deres que t~n!ta a outros mandatarios, alem do Dr. Samuel B. Penna. 

A simples leitura da resposta dos socios da firma dissolvida deixa 
patente que estes não ratificavam acto algum praticado pelo dr 
Odilon B. Martins de Andrade ou por qualquer de seus substabeleci~ 
dos, q~e .n~o fosse autorizado p_elos p_oderes . outorgados ao seu li qui~ 
dante JUdicial no contracto de d1ssoluçao da firma, ou no exercício de 
poderes que o dr. Odilon B. Martins de Andrade porventura houvesse 
conferido aos seus substabelecidos, (1) sem ser po1· delegação. E' o pro-
prio despacho que affirma que 

cOra, a Secretaria pediu o pronunciamento inequívoco dos socios 
csobr~ a procuração, pa~a que fosse ratificada pelos mesmos a dele-
cf!.açao de poder~s e, _si, apenas interessava á Secretaria a ratifica~ 
çao r!e poderes•, 1sto e, do substabelecimento feito pelo dr. Odilon B. 
Ma~ns de. ~ndrade ao dr. Samuel B. Penna, si apenas desejava que os 
socws rat~f~cassem o acto da delegação de poderes e os praticados 
de accordo com essa delegação, como vir agora allegar que a sua in-

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 
(1) Ora, a Secretaria pediu o pronunciamento inequivoco dos sodos sobre a procrua-

ção. para que fosse ratificada pelos mesmos a delegação de poderes. 
Foi o que êles inequivocamente fizeram: O dr. O. B, M. de A. fõra por êle no-

meado liquidante. Nessa qualidade, outorgara poderes a Samuel 
para transigir e Samuel transigira. Provocados, os socios confirmam : 
o dr. O. B. M. de A, era liquidante e c assim ratificam expressa-
mente todos os actos por êle pruticados nessa qualidade quer pes-
soalmente, qner por intermedio de seus procuradores•. ' 

Os termos do ratificação não deixam duvida quanto á sua extensao. Não foram 
ratificados sómente os atos inherentes á funcção de liquidante judi-
cial, pois entre esses não está o de constituir procurador-e ficaram 
tambem ratificados os atos dos procuradores. 
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tenção era de saber si os socios ratificavam os actos praticados pelo 
substabelecido por poderes não delegaveis? 

Ao contrrario do que affirma o despacho, a resposta dos socios é 
bem clara, quando ratifica apenas. de accordo c?m a consulta que lh~s 
fora feita. o acto da delega1;ão, do substabelectmento; da subrogaçao 
feita pelo dr. Odilon B. Martins de Andrade dos poderes que lhe 
haviam sido conferidos, na dissolução social, ao dr. Samuel B. Penna e 
os demais actos por aquelle, por este ou por qualquer outro substabele~ 
cido no exercido das funcções de liquidante judicial. 

Si o dr. Odilon B. Martins de Andrade outorgou a Samuel poderes 
para transigir sem que os tiyesse recebido do_s socJos da fi~ma e si o 
dr. Samuel B. Penna transigt u com a Secretana. nao podera ellfi alle~ 
gar nunca ignorancia ou bôa fé em relação a tal tr_ansig~uc~a_. de 
vez que, em resposta á sua consulta, '?_S socios a haVIam sc1entificado 
de que ratificavam, apenas, a delegaçao de poderes e os actos pra-
ticados pelo delegado ou delegados no exercido das funcçõ~s de 
liquidante judicial, entre as quaes não se encontra os de transigir. 

O dr. Odilon B. Martins de Andrade, na qualidade de liquidante 
judicial da firma, não tinha o poder de transigir, não o tendo, não 
poderia delegal-o e, como os socios, ratificavam a delegação de po-
deres, é obvio que não ratificava_m a outorga de pod:_r de tran-
sigir feita pelo dr. Odilon B. Martms de Andrade, que nao os pos-
suia. 

Quando a Secretaria, pelo parecer de seu Consultor Juridi~o pro~ 
vocou o pronunciamento dos socios sobre o acto do dr. Odilon de 
Andrade de haver delegado os ppderes delles recebido ao dr. Samuel 
B. Penna, não commetteu urna estultice, porque, como já se ~emonstrou, 
(1) 0 acto de substabelecimento só seria valido com o consentimento ~os 
mandantes e a Secretaria só poderia se entender com o substabel~c1do 
oelo dr. Odilon de Andrade em relação aos poderes a este confendos, 
êom o consentimento dos mandantes. 

Estulti ce teria commettido, si houvesse tido a intenção de consultar 
os socios da firma dissolvida si ratificassem os actos praticados, quer 
pelo mandatario, com funcções de liquidante judi?ial, quer J?elo. seu sub~ 
stabelecido, que ultrapassem os poderes confen<!_os ao pnmeuo, e~ ? 
contracto de dissolução da sociedade, no qual estao todos elles espec1fi~ 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 

(1) Seria, de resto, estultice, chamar os socios pna convalidar actos validos. Nem é 
de se presumir, como observa o sr. Advogado. Geral, que as partes 
sustassem as negociações e trocassem commun~caç9es _e declarações 
para realizarem uma formalidade abs<?lutamente rnuhl e mocua._ Foram 
os socios convocados para se mamfestarem . sobre actos ate então 
praticados pelo liquidante e seu procurador, fora das forças daquelle. 
Ratificaram esses actos sem protesto, sem resalva de um só, sem 
qualquer exclusão. 
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cados, o que demonstra que si os socios os limitaram é porque não 
desejavam conferir outros que não esses. 

Os socios não foram chamados para convalidar actos validos, foram 
chamados para convalidar um acto invali do, qual o da delegação de 
p oderes em mandato commercial, sem auctorização do mandante e só 
para isso foram chamados como se verifica dos termos do parecer do 
Consultor Jurídico e do proprio despacho, que confessa haver a Secretaria 
pedido o pronttnoiamento inequívoco dos socios sobre a procuração 
para que fosse pelos mesmos ratificada a delegação de podmes. 

O que houve foi simplesmente ratificação da delegaçao de pode~ 
res e não de actos dos procuradores, excedentes a tal delegação, de 
vez que, a ratificação tem de ser expressa, isto é, tem de declarar ex~ 
pressamente o acto que se ratifica, e si a consulta versou apenas sobre 
a delegação de poderes, pois que, entre os poderes do liquidante 

não .estava o de constituir p rocurador, não ha como estender 
aos termos do mandato outorgado pelo liquidante, a ratificação feita 
expressamente nos termos da consulta. 

Ao contrario do que affirma o despacho, os ex-socios, ratificanào 
o acto sobre o qual foram chamados a se pronunciar, fizeram a resalva, 
não de um, mas de todos os actos praticados, tanto pelo liquidante 
como por seus delegados, fóra da qualidade de liquidante judicial. 

Data de 14 de Dezembro de 1931 a ratificação da delegação de 
poderes, e nella não se enquadra o poder de acceitar a classificação e, ao 
revez, se salienta que nenhum acto praticado, quer pelo mandatario, 
quer pelos seus delegados, será ratificado desde que se não ajuste ás 
funcções de liquidante judicial, e, assim, não poderia a Secretaria con-
siderar de modo algum como ratificada a acceitação das classificações, 
feita pelo dr. Samuel Penna, deante dos termos da carta referida. 

(1) Descabida a invocação de Danz, de vez que, provocado o pro-
nunciamento dos socios, elles se manifestaram expressamente quanto á 
sua intenção de só ratificar o acto da delegação de poderes e os que 
forem praticados pelo mandatario e por delegados seus, no caracter, 
na qualidade de liquidante judicial, não deixando margem á duvida 
de especie alguma. 

Nem houve malicia por parte da firma e, sim, a intenção claramente 
manifestada de defender futuramente seus interesses, os quaes sabia , 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 
(1) Note-se que a ratificação é de 14 de dezembro de 1931 e a acceitação de classi-

ficação é de 9 de janeiro do mesmo armo, quando já investido de 
poderes o procurador do liquidante. E na interpretação de poderes 
devemos ter muito em conta, na Jicção de Danz, que o interprete 
não sómente se ha de fixar nas palavras do documento, sinão tam-
bem, e mui cuidadosamente, na conducta do mandante, em seu si-
lencio ante os actos do mandatario (La Interpretación de los Negocios 
Juridicos, 2. 8 ed. esp. , p. 328). 
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através as informações prestadas pelo proprio procurador do liquidante, 
que seriam muito prejudicados com as classificações feitas. 

(1) Nem fizeram igualmente amplas declarações destinadas á conti-
nuaçao dos negocias, os quaes cessaram com a rescisão, conforme 
está no proprio termo rescisorio : ao contrario manifestaram sempre de 
fórma insophismavel a intenção da limitação de poderes. 

De resto, a Secretaria _que nenhuma duvida tivera em tratar com o 
procurador do liquidante por espaço de quasi um anno, sem verificar 
se o mesmo estava a isso legalmente auctorizado, não pó de allegar que 

«Si tal fosse ct i n tenção dos socios (isto é, ratüicar apenas a dele-
gação de poderes) nao teria admittido a tmtar com eUa os 1-epre-
sentantes sem p oderes». 

Seria difficil usar de linguagem mais clara e positiva, e, manifestar 
de forma expressa e com maior propriedade o seu pensamento. do que 
o fizeram os socios na carta referida, não lhe cabendo, pois, a allega-
ção de sentido li teral duvidoso que lhe empresta o despacho. 

Não tem a significação que lhe empresta o despacho, o facto de 
ter sido sempre procurador do socio gerente, na vigencia do contracto (2} 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 
(1) Quando agia, no periodo de liquidação, nao o fazia Samuel como antigo enge-

nheiro da construcçao ou como filho do socio commanditario, mas como 
procurador e na qualidade de liquidante e eram os actos que nesse 
caracter praticou os que precisavam de ratificação, por não estarem 
inclui dos nos poderes restri ctos de liquidante. Seria attribuir malicia 
á firma, avanÇa o sr. Advogado Geral a fls. 324, entender que ella, 
der1ois de tao amplas declarações destinadas á continuação dos ne-
gocias, não ratificava, como lhe era pedido, mas apenas confirmava 
os limitados poderes já conferidos. E' claro, accrescenta, que se tar 
fosse a intenção dos socios, a Secretaria não teria admittido a tratar 
com ella os representantes sem poderes. 

Se houvesse duvida na interpretação do texto de ratifícaçao, a regra a applicar-
se seria a que indica o professor de Iena já citado, isto é , na duvida, 
dever-se-á interpretar a favo r do terceiro que contractou com o pro-
curador e em prejuizo do raiiflcante, pois quem emitte a declaração 
não pode exigir, quando o sentido literal desta seja duvidoso, que se 
interprete a seu favor, porque, sempre que isso occorra, a interpreta-
ção será em beneficio do terceiro. A interpret<;J-ção em detrimento 
deste ultimo »seria contraria á bôa fé e, portanto, illicita•. 

(2) Em reforço da argumentaçao ora seguida, convem registrar que Samuel foi sem 
pre, mesmo antes do mandato de 18 de dezembro de 1930, o procurador 
incontestavel da firma, requerendo em nome desta, em nome destas 
recebendo vultosas importancias, etc. Era tambem homem da mais 
absoluta confiança dos socios. Fosse necessaria prova a respeito, 
bastaria lembrar que é filho do socio commanditario dr. João A. da 
Silva Penna e tinha procuração do outro sacio, Paulo da Costa Aze-
vedo, conforme translado do archivo da «Sudoeste», que vae junto a 
fls., segundo o qual Paulo lhe outorgara os mais amplos poderes, 
até para passar recibo e dar quitaçao, prestar juramento, assignar 
confissões e desistencias . Essa procuração é de 6 de dezembro de 
1930. A do liquidante é de 18 do mesmo mez e anrzo, 12 dias apenas 
mais tarde. Foi por lhes merecer essa confiança que os socios rati-
ficaram todos os actos por elle praticados com procuraçao do liqui-
dante. Reuniam-se, assim, na mesma pessoa os mandatos da socie-
dade e do liquidante. 
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da construcção, o dr. Samuel Penna, filho do socio commanditario, e 0 mesmo que passou a representar o liquidante. 
E~a o . dr. Samuel, na firma, o que em direito se chama-socio 

croupzer-rnteressado em partes eguaes na quota do socio comanditario 
seu pae. ' 

_ Cabia-lhe por contracto social, a direcção dos trabalhos da constru-
cçao, pa:a o que a ~ecretaria exigia que fosse elle munido dos poderes 
necessanos para deli~erar pel . firma constructora, vale dizer, sómente 
emquanto em ~xe?uça.9 o cont_racto e nunca depois de rescindido este 
e entrada em hqmdaçao a sociedade. 

Contrariamente ao que affirma o despacho, nenhum recebimento 
effectuou, ~enhum acto pra?cou em virtude dos poderes que lhe outor-
gara o S_?CIO g~rente antenormente ao período da liquidação, nem a 
procuraçao refenda no despacho produziu effeitos, tendo sido só agora 
annexada ao processo. 

EI?-trando a firm~ em liquidação desde a data da rescisão, houve 
necessidade ?e. reaffirmar a del~gação_ de Pt;>deres para que elle conti-
nuasse a ass1~tir em nome da firma, Junto a Secretaria, 0 que foi feito 
pela procuraçao a que se refere o despacho, a qual foi passada em 
data de 6 ~e ?eze:nbr? ?~ 1930, doze dias, portanto, antes da firma 
entrar e~ liqmdaçao Judicial, não tendo mesmo chegado a produzir 
seus effeitos. 

Forçados á prefer_encia, em vez de amigava! entre os socios de 
gue. se compunha a, firma, a uma outra liquidação, dirigida por um 
hqmdante estranho a mesma, com funcções de liquidante judicial é 
bem ?e ver ql:le o dr. Samuel B. Penna não poderia continuar com' as 
funcçoes antenores. 

Nf_! con?-ac~o. em que se nomeou o liquidante, teve este a sua 
actuaç~o _mm~o ltm1tada, e de forma clara e expressa, ainda mesmo quan-
do a hqmdaçao se procedesse amigavelmente. 

. (1} A allegaçã? d~ que, te.ren: os so?ios, na liquidação amigavel da 
sociedade, dado. qmtaçao ao hqmdante Judicial e seu delegado dr. Sa-
muel _B. Penna Importa em uma ratificação aos actos por este pratica-
dos, e sem o menor fundamento. 

. DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 
(1) Ainda mais, dissolvida a sociedade, conforme distrato de 11 de novembro de 

1~32 (fls. 362), os ~ocios Paulo da Costa Azevedo e Joáo Augusto da 
Sllva Penna exammaram na o. só os atos do liquidante, mas os do 
procurador d~;!ste Samuel.. Fizeram qualquer restricção aos atos 
deste? Excluuam os que Importaram em transigencia? Não: apro-
varam:lbe todos os ~tos, dando-lhe plena e geral quitaçáo: «Ambos 
os socws dao-se reciprocamente plena e geral quitação bem como 
ao dr · O. B. ~- de A., liquidante e seu procurador dr. Samuel Bote-
lho_ Pe!Zna, CUJos_ mandatos ficam extintos•. E' o que consta do ter-
ceiro Ite11_1 do dis!rato arquivado a 24 de novembro de 1932 na Junta 
C_omm~r~Ial do Rio (doc. de fls. 362). 

Nao se podena exi~Ir melhor nem m~is sole~ne ratificação dos atos do precura-
dor, CUJO m~dato os socws consideraram ainda vigente para 0 de-
clararem extmto na data do distrato. ' 
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Em tal distrato pela clausula 2.a, ao socio Paulo da Costa Azeve-
do coube o acervo social (activo e passivo) correndo por. sua conta a 
liquidação da sociedade, competindo~lhe ultimar com essa Secretaria os 
negocios sociaes, sem attenção a quaesquer actos por ella praticados 
com Samuel C. Penna sem que este estivesse munido dos poderes ne-
cessarios a elles; pois, não poderá essa Secretaria fugir ao cumprimento 
de obrigações assumidas para com os reclamantes allegando desisten~ 
cias, transigencias e confissões de p2ssoa que, por falta de poderes, não 
podia desistir, transigir, nem confessar e cujos actos em tal sentido são 
inteiramente nullos e nenhum effeito podem produzir contra os recla~ 
mantes. 

Os reclamantes, conservam o direito de haver do Estado tudo quan-
to este, illegalmente, deixou de lhes pagar, por transigencias com pes-
soas que não podiam transigir. 

-DESPESAS DE PREMI OS, COMMISSõES, ETC. PER-
DAS E DAMNOS. 

1.0 ) DESPESAS DE PREMI OS, OOMMISSõES, ETC. 
Nada diz o despacho para justificar a sua recusa quanto ao paga~ 

mento de premios, commissões, etc., e esse silencio importa na confissão 
tacita ao reconhecimento dos direitos dos reclamantes. 

Taes prejuízos resultam de pagamentos feitos aos empreiteiros em 
especie não permittida e forma não prevista nos contractos. 

Na vigencia do contracto primitivo, no qual até á importancia de 
7. 500:000$000 o pagamento era devido em dinheiro e em duas presta~ 
ções a se vencerem em epocas fixas e certas, o Estado deixou de ef-
fectuar o pagamento de um'a prestação vencida, apesar de declaração 
expressa e escripta nesse sentido. 

Deixando de effectuar as medições provisorias nas epocas estabele~ 
cidas no contracto ; 

tendo a Secretaria da Agricultura negado approvação e feito alte~ 
rações na unica medição provisoria realizada, contrariamente á dispo-
sição contractual expressa e peremptoria, pela qual a Secretaria era 
obrigada a processar e approvar as medições provisorias, reservan~ 
do~se para as medições definitivas q acerto de contas, descontando 
então o que porventura houvesse sido pago a maior; 

desconhecendo o valor dos trabalhos effectuados por não ter pro~ 
movido medições em tempo opportuno, e, para fugir á responsabilidade 
de tal acto, effectuou o Estado adeantamentos, em letras e titulas de 
outra especie, que foram levados a desconto em estabelecimentos ban~ 
carios; 

reconhecendo a impossibilidade de manter como obrigação con~ 
tractual pagamentos em dinheiro, promoveu o Estado a novação do 
contracto, attribuindo~se então a faculdade de optar pelo pagamento em 
dinheiro, apolices ou letras a 6 mezes de prazo, das importancias que 
primitivamente deveriam ser pagas em dinheiro e em duas prestações, 
e pagando o excedente do valor dos trabalhos em apolices de 5° I o ao 
anno em vez de obrigações do Thesouro de 6, 5° I 0 , 
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. visava por essa forma o Estado sanccionar ~os adeantamento já 
feitos_ em letras, !ransformando~os em pagamentos definitivos, os quaes 
depOis da novaçao se elevavam á cifra de 3.750:000$000, sendo a esse 
tempo de 4.700:000$000 o credito do contractante por serviços effe~ 
ctuados. 
.. Em sua clausula 5.a o termo rescismio estabelece claramente o prin-

CipiO de q~e os pagamentos t~m de ser feitos ~>em desconto, pois que, 
e~bora, feitos em duas prestaçoes as letras deverão ser emittidas accres~ 
Cidas de uma' importancia tal que descontadas as letras produzam o mon-
tante realmente devido em dinheiro. 

E como o pagamento _é d~ saldo, o que presuppõe balanço de con~ 
tas entre o debito e o credito, e claro que inscriptas as letras a debito dos 
reclamantes_ pelo seu valor nominal, deverão ser~lhes creditados os des~ 
contos soffnd~s~ um~ vez que es_sas letras, dadas em epoca anterior ao 
termo ?e resc1sao nao foram emittidas devidamente accrescidas dos juros 
bancanos usuaes. 

Claro é na intenção das partes a perfeita equivalencia do montante 
do pagamento a ser feito em dinheiro. 

O contrario (Pothier)-Pareceres-pags. 258) desse objectivo seria 
um pacto aUeatono,. no qual ficaria ao arbítrio de uma das partt>s (no 
caso o Esté4do) ~ proporciona?· ou não a out-,·a pa·rte contraria os 
lucros da_ emprmtada que lhe confiou, ou, siquer a sua justa re~ 
muneraçao. 

E conforme jurisprudencia do S. T. F. 
. . ·~ presumpção na intelligencia das leis é sempre contra a 

•InJUStiça-todas ás vezes que houver duas maneiras de se 
«entender um texto deve~se adaptar a que melhor se conforme 
com a justiça. 

Não podiam os ~ontrac~antes re~usar os pagamentos em conta e por 
adean~a~ento de servtços feitos e nao medidos, recebendo~os em titu-
las SUJeitos a desconto, pois que, por occasião das medições definitivas 
se fana f; acerto de contas. 

Taes _desc<;mtos devem, pois, correr á conta do Estado. 
t:Ja v1gencta do termo de rescisão novos descontos foram feitos 

em vutude de actos de transigencia praticados sem autorização co~ 
excesso de poderes, são portanto nullos, e, por elles responde ~ Es~ 
ta do. 

2.0
) - PERDAS E DAMNOS. 

Quando as perdas e damnos improcedem por completo aos argu~ 
mentos do despacho. 

O inadimple~ento por parte do Estado, em relação ao contracto 
pact~ado C?m a firma, não se l~itou _á falta de pagamento das impor-
tancias_ deVI_das no tempo propno, e Sim em lhe negar direitos incon-
testaveis, nao procedendo as medições e avaliações, como ajustâra, 
effectuando pagamentos com descontos, contra o compromisso assumi~ 
d?, acarretando á firma os prejuizos avultados, que ella provou attin-
gtrem a 1.000:000$000. 
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Não são sómente, pois, as perdas e damnos previstas no art. 1.061 
mas tambem as constantes do art. 1.059 do Cod. Civil, que o Estado 
tem que resarcir. 

Isso mesmo se acha reconhecido nos doutos pareceres dos drs. 
Consultor Juridico da Secretaria e Advogado Geral do Estado. 

Não colhe o argumento de que o Estado deve exclusivamente juros 
de móra sob allegação de que já satisfez as demais indemnizações man~ 
dando pagar o m. cubico de excavaçã0 a 9$000 de que trata a clausu-
la 3.8 , do contracto de rescisão, de vez que, esse preço não foi appli-
cado ao total das excavações e sómente a uma parte dellas, de tal 
modo que a média geral conforme o despacho em apreço baixou para 
7$137, em virtude da classificação feita e contra a qual os contractan~ 
tes reclamaram em tempo. 

lmprocede egualmente a allegação de que os reclamantes em carta 
ao Presidente Antonio Carlos abriram mão de indemnização pela desis-
tencia do contracto, uma vez que essa desistencia tinha em vista uma 
classificação justa que garantisse uma média de 9$000 por m. c. para 
a otalidade dos trabalhos de excavação. 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33) 
Despesas de premias, comissões, etc. Perdas e danos- Estimam os redamantes 

em cl.109:113Sl00· a indenização proveniente do primeiro título e 
em cl.000:000$000· a do segundo. 

E' facil a solu ção. 
Não cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la pelo modo ~ .no tempo de-

vidos: responde o devedor por perdas e danos - C. Civil, art. 1.056. 
Ora, nas obrigações de pagamei;ttO em di nheiro, as perdas e danos consistem, 

exclusivamente, nos "juros da mora e custas, sem :prejuízo da pena 
convencional. E' o que está escrito no art. 1 .061, no C. Comercial, 
art. 249 e nos pareceres de fls. 258 v. e 262, apresentados pelos re-
clamantes e fi rmados por Zeferino de Faria e Alfredo Bernardes. O 
que a lei fo rmúla, observa Carvalho de Mendonça, é uma liquidação 
á forfait, aJeatoria, afastando a conhecida dificuldade da avaliação 
das perdas e danos do credor na aplicação das somas que deveria 
ter recebido em tempo certo (Tratado, vol. VI, 1. a parte, n. 429). 

Si o pagamento. pois, não se realizou pelo modo e no tempo contratados, deve o 
Estado exclusivamente os juros de mora. Qualquer outra indeniza-
ção já fõra, de resto, incluída na classificação de 9$000 por metro 
cúbico, a que se refere a cláusula 3.8 do contrato de rescisão . Esta 
indenização, calculada em mais de 2.000:000$000 (fls. 345 dêste pro-
cesso e 8 v. e 16 do p rocesso Medições), foi examinada por Estevão 
Pinto, no parecer apresentado pelos reclamantes : «não é imoral, pois 
apenas representa a compensação dos lucros cessantes e dos danos 
emergentes» - fls. 138. 

Indenizações de outra espécie foram deliberadamente excluídas do contrato de 
rescisão: 

cForam as instantes ponderações do Presidante Antonio Carlos, em favor do Es-
tado, que nos levaram a riscar da carta o pedido de indenização pela 
desistência do nosso contrato, com enorme prejuízo nosso,.-fls . 122. 

Mando, pois, que, respeitados os compromissos especiais porventura assumidos 
pelo Estado, se levante pela Contabilidade a conta de juros a que 
têm direito os reclamantes, como única indenizaçao de perdas e da-
nos, excluídos os juros já contados. 
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E' o proprio despacho que affirma que o contractante tem direito a 
outras compensações além dos juros de móra, no caso fixado em 1 ° f o 
ao mez. 

Negando direito a qualquer outra indemnização, diz o despacho 

"' ... qualquer outra indemnização já fôra inclui da no preço 
de 9 000 .. ... .. Essa i ndemniaação, calcuhda em mais de .. . 
2.000:000$000 (fls . 353 deste processo e 8 v. e 16 do pro-
cesso medições), 

e que lhe serve de fundamento para affirmar que : 
«Inclemnizações 

outra especie foram d eliberadamente exclztidas do con-
tracto d e rescisão". 

E' portanto f~ra. de duvida que nos termos do despacho assiste 
ao contractante d1reJto a uma indemnização superior a dois mil contos 
de réis att.ribuida pelo despacho no preço de 9$000 que se paga por 
metro cub1co de excavação da medição de Janeiro de 1930, mas que 
~ntretanto com a classificação feita para os trabalhos de excavação rea-
lizados em data posterior áquella medição, resultou ficar o volume 
total das excav~ções pago ao preço total de 7$137, que representa o 
preço que se pode pagar-sem f avor--e que resultou de uma classi-
ficação feita com--extremo rigor. 

Desapeareceu assim, não só a indemnização, como tambem a justa 
compensaçao que esperavam ter os contractantes, concordando em re-
ceber ao preço ?e 9$000 aquil.Io que a Commissão Fiscalizadora pagá-
r~ a 11$000; po1s que, recebenam egualmente a 9$000 um volume pro-
XImamente egual, e que a Secretaria informava que se poderia pagar 
sem favor ao preço de 7$000. 

Mantida portanto a classificação feita, isto é, o que vale o mes-
mo, pagar os trabalhos de excavação pelo seu custo real avaliado com 
-ext,rerno ~·igor~para re~tabelecer a indemnização a que se refere o 
despacho, e, que mformaçoes da Secretaria affirmam ser superior a •.• 
~.000:000$000, á qual assiste portanto direito ao contractante, pois que, 
e com fundamento nella que o despacho se baseia para necrar ao con-
tractante qualquer outra indemnização, será necessario que ~e eleve o 
preço médio geral de 9$470. 

Cumpre notar que esse preço médio se ajusta perfeitamente ao 
augmento verificado entre o custo médio provavel da construcção, con-
forme os dados officiaes que estão publicados no relatorio do Secreta-
rio da Agricultura, e o custo real sem favor, com ext'remo rigor, cal-
culado na base de 7$000. 

. Assim nem só de juros se compõe a indemnização a que tem di-
reito o contractante em face do despacho mas tarnbem de uma indem-
nização por lucros cessantes superior a' 2.000:000$000, além do que 
se apurar em consequencia da falta de cumprimento do pactuado no 
termo de rescisão, e que foi pelos reclamantes fixado em 1.000:000$. 

Conforme a folha de medição, temos : 
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401.129,314 
453.93~.621 

7.775,125 
862.838,060 
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me. X 9$000 .. . .....• 
• X 5$593 . ....... . 
" X 1$187 . ... . . .. . 

3.610:163$826 
2.538:969$136 

9:228$598 
6.158:361$560 

e applicando ao volume total o preço médio de 7$137, que é preço a 
pagar sem f avor 

862.838,060 me. X 7$137 . . .. .... . 6.158:075$000 
deduzindo desse total o lucro allegado no despacho, o qual segunã~ 
os calculas feitos pela Secretaria é superior a 2.000:000$000, resultara 
para valor dos trabalhos de excavação pagos sem attender a compensa-
ção alguma, 862.838,060 me. por 4.158:075$000 ou o pr~ço medio de 
4$819- por m. cubico, isto é, o preço fixado de antemao em 7$137 
com o abatimento de 30,5° I o . 

Final dos caminhos de serviço 
(1) Não procede o argumento do despacho; não se t~ata do re?urso, 

e , sim, de reclamação, e, essa po'de ser apresentada ate que se1a la-
v rado o termo de recebimento das obras, na conformidade do art 113 
do regulamento geral. 

De resto essa parcella foi subtrahida ao credito do contractante 
por um verdadeiro lapso do despacho da Secretarío, o qual, fundamen-
tando o seu despacho no parecer do dr. Advogado Geral do Estado, 
que mandar pagar todos os caminhos de serviço, sem excepção, ~orno 
installações, determinou o pagamento de outras parcellas de cammhos 
de serviço com exclusão ~a que se reclama. 

Enganos de calculas 
(2) Tratando-se da reclamação contra as classificações feitas, verifica-

mos que existe em folha de medição uma parcella d.e ce;ca de . . . . 
8.000,000 me. de excavação, pagos por [um preço mferwr ao preço 
que nas tabellas annexas ao c?ntracto, se attribue para ?S trabalhos 
de exGavação em terra, o qual e o menor preço da refenda tabella. 

DO DESPACHO: 
(1) Final dos caminhos de serviço- Essa reclamaçao já foi indeferida por despa-

cho de 5 de agosto de 1932 (fls . 161), com o qual se conformaram os recla-
mantes, que dele não interpuzeram recurso dentro do pr~o l~gal. . 

Está portanto prescrito o direito a reclamação adrmmstrahva, amda que se 
admitiss~ o prazo' estabelecido no art . 6. 0 do decreto federal n . 20.910, de 6 de 
janeiro de 1932: cprescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do quat 
a mesma (reclamação) se originar" . Ora, ? ato é de 5 de agosto de 1932 e a re-
clamação só foi apresentada á Secretana em 20 de Setembro de 1933 (fls. 
328). t t d' (2) Enganos de calculas- Serve esta reclamaçao para demons ar a ex .raor ma-
ria facilidade com que os reclamantes pedem pagamento de vultosas Importan-
cias ao Estado: cDo parecer do dr. Diretor Geral resulta o dtreilo dos contr.atan-

tes ao recebímento de uma parcela de cerca de 73 contos de ré1s re-
lativas a caminhos de serviço, e de uma de cerca de 53 conttH de 

' 
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Em virtude da clausula ·3.8 do termo rescisorio os trabalhos de· ex-
cavação, ou se pagam a 9$000 sem desconto ou pelos preços da ta-
bella sem desconto, não podendo pois haver preço inferior ao preço de 
excavação em terra. 

Não procede a allegação de que se trata de rebaixo em aterros, e, 
nem se justifica a applicação do abatimeeto de cerca de 30,5° I 0 das 
especificações da Central do Brt! sil, pois que, essas terras tinham quasi 
um anno de deposíto, e, admitte-se que o recalque das terras seja comple-
to nesse temp.o, que é o prazo estabelecido em todos os contractos e re-
gulamentos para a responsabilidade dos constructores de terraplenagem. 

O contracto faz lei entre partes, e, o termo de rescisão em sua 
clausula 3.~. determina: «... as excavações de qualquer especie serão pagas a 

9$000 sem desconto, ou pelos preços da tabella annexa ao 
edital de concurrencia sem nenhum desconto. 

e quem diz excavações de qualquer espede, diz rebaixo em 
aterro. 

A incerteza da cifra pedida sub essa rubrica, resulta do facto de 
não estar fixado o valor do preço media pelo qual serão pagos os tra-
balhos de excavação sujeitos a classificação· 

Reconsiderando o despacho para attender ás reclamações, fará V. 
Excia.-Justiça, 

-0 processo passa a constituir a peça n. 353, distribuída aos srs. 
Sebastião Lima, Socrates Alvim e Abilio Machado, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Requerimento de H ermano Lott 

(PEÇA N. 354) 
Secretaria de Estado dos Negócios do Interior. Em 12 de julho 

de 1934. PSD/28. 643. 

DO DESPACHO: (Minas Geraes de 13/12/33 
reis, por erro de calculo sobre volumes a pagar á razão de nove mil 
reis por metro cubico». 

E', como se vê, uma reclamaçao indecisa de cerca de 53 contos 
de reis. 

Nem se deram ao trabalho de ler o parecer a que se referem, pois, se é 
certo que a fls. 282 desse parecer está indicada uma diferença de volume. . . . 
(39: ~11,488m3., em vez de 26.435.339), logo na pagina seguinte o sr. Diretor 
retifica : 

cA Commissão encontrou uma cubaçao diferente. Verifiquei depois 
que ela tinha razao, pois os detalhes sao os de fls. 163 e importam em 
99:031$166, já considerados». 

Como se vê o proprio parecer em que os reclamantes se estribam acaba 
por lhes negar o direito que proclamam. 

Ficou este despacho retardado por motivo das diligencias a que me obrigou 
~endo que somente ontem me veiu as maos o documento que por ultimo fu 
JUntar ao processo. 

12--dezernbro--1933. 
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Submetendo á consideração do Conselho Consultivo do Estado, 
um pedido do sr. Herrnano Lott, Tesoureiro desta Secretaria. 

S. Presidente. Tenho a honra de passar ás mãos de Vossa Exce~ 
lência o incluso processo em que o senhor Herrnano Lott, Tesoureiro 
desta Secretaria, pleiteia, para efeito de sua aposentadoria, seja incor~ 
parada aos seus vencimentos, a gratificação anual de 3:600$000, parte 
da que lhe vem sendo paga, no corrente ano, por verba orçamen~ 
tária. 

Neste ensejo, apresento a Vossa Excelência os protestos de eleva~ 
da estima e distinta consideração. 

O Secretário do Interior, Carlos Luz. 
Ao Excelentissirno Sr. Dr. Milton Campos, Presidente do Conse~ 

lho Consultivo do Estado. Capital. 

Memorial apresentado pelo requerente 
Exm. 0 Sr. Dr. Secretário do Interior. Peço venia para submeter á 

consideração de V. Excia. o presente memorial relativo á situação pre~ 
cária e angustiosa em que fiquei colocado em virtude da recente refor~ 
ma desta Secretaria. Em 1896 eu era chefe de secção da Secretaria 
da Polícia, acumulando o cargo de Tesoureiro, que era provido por 
designação do Chefe de Polícia, mediante uma gratificação de 200 000 
mensais. 

Em 1927, quando foi creada a Secretaria do Interior e concomi~ 
tantemente o cargo efetivo de Tesoureiro, tive de aceitar esse cargo 
por insistência do então Secretário dr. Bias Fortes, continuando com o 
mesmo venéimento de Chefe de Secção, acrescido apenas de 100 000 
mensais para quebras e 200$000 de gratificação que corria pelo cofre 
da Secretaria, por Serviços extraordinários. 

Apesar de já contar nessa ocasião 35 anos de serviço, preten~ 
dendo aposentar~me, tive que atender à insistência do dr. Bias Fortes, 
que alegando razão de confiança, exigiu que eu continuasse a pres~ 
tar meus serviços, sob promessa de, na próxima reunião do Congresso, 
obter a incorporação daquela gratificação aos meus vencimentos para 
efeito de aposentadoria e bem assim a creação do lagar de fiel, para 
que eu pudesse gosar férias ou licença, o que até então não me fora 
possível, por falta de substituto. 

Tendo o dr. Bias Fortes deixado a Secretaria, vieram depois como 
Secretários os drs. Odilon Braga, Christiano Machado e Gustavo Ca~ 
panema, que reafirmaram todos êles os compromissos de seus ante~ 
cessares para comigo, como condição para eu continuar no exercício 
do cargo. 

Atendendo aos desejos de representantes do Govêrno do Estado, 
continuei protelando o meu pedido de aposentadoria, com a vantagem 
apenas de uma gratificação de 350$000 mensais a partir da data em 
que completei 35 anos de serviço. 

Quando veiu a revolução de 1930, atravessei uma época de tra~ 
balho exaustivo e de grande responsabilidade: pois, passaram por mi~ 

ESTADO DE MINAS -GERAIS 907 

nhas mãos mais de cincoenta mil contos de réis de arrecadação e pa-
gamentos. ~gora, que entramos na época de reorganização e tranquili~ 
~a<;Je, . ~epo1s d~ prestar 8 anos de serviço mediante uma remuneração 
ms1gmfican~e, vejo~me ffi!leaçado de uma aposentadoria compulsória, sem 
ter consegmdo a mel h o na prometida de meus vencimentos para efeito de 
aposentadoria. ' 
. V~ Excia. com seu alto espírito de justiça e conhecedor de minha 

s1tuaçao e. ~os compromissos assumidos pelo Estado por intermédio 
de. seus legiti_mos representantes, propos na reorganização da Secretaria 
a mco:poraça.o ;;tos meus vencimentos da reduzida gratifição de 300$000 
men~ms, supnrn1~~o com toda a razão, a de 350$000 estabelecida pelos 
serVJços que eu vmha prestando a partir da data em que fiz jús á 
aposentadoria e fez incluir no orçamento verba correspondente. 

~as, atendend~ a sugestões do Conselho Consultivo do Estado, 
reduziU o meu vencimento a 12:000$000 anuais e incluiu no orçamento 
a verba de 6:600$000 anuais para gratificação ao Tesoureiro. 

Assim, os 3:600$000 que me seriam pagos pelo Estado durante os 
poucos anos em ql!e eu poderia gosar a aposentadoria, pois conto atual~ 
mente 71 anos de Idade, foram cortados a título de economia sobre 
carregando-se, entretanto, o Estado com o aumento de desp~sas de 
13:800$000 por ano, assim discriminados: 

Verba incluida no orçamento para gratificaçao ao Tesoureiro ..... . 
Idem. para quebra.s ...... ...... . . .. . .....•.. . ................ . ...... 
Vencimentos do fiel que nunca tive e que foi creado na reforma .. 

Total .... . . . . . . . . . . • . . ..... . ... . 

6:600$000 
1:200$000 
6:000$000 

13:800$000 

. D'!rante .os 8 anos ultimas, se eu me tivesse aposentado, o Estado 
tena di~pendido ~orn o meu substituto 124:800$000, quando no rnes~ 
mo pen.odo recebi apenas 62:400$000, proporcionando ao Estado urna 
economia de 62:400$000. 

. ~ 
A ~rópria gratifi.cação de 350$000 que me era paga pelo cofre da 

Secretana pel.os serviços que continuei a prestar, a partir da data em 
que completei os 35 ;;tnos_ de se:~ço, passará a ser paga ao meu su~ 
cessor, conforme autonzaçao na 1e1 orçamentária. 

Ser.ão, pois, d.adas ao meu sucessor as vantagens que a mim ti-
nham Sido P.rometidas e eu serei compelido a aposentar-me com 0 
mesmo vencimento de 12:000$000 anuais, a que tinha direito em 1927. 

Tendo si?o a situação precária, em que me acho, criada em virtu· 
de de sug~stoes do Conselho .Consultivo que, estou certo, não a previ~ 
ra, venho Impetrar de V. E~cia. a sua intervenção junto ao mesmo 
Conselho, dando~lhe conhecimento das razõe~ alegadas neste memorial 
~ara que ele, na.s suas s~?i.as deliberações sugira uma medida de jus: 
tiça capaz de eVJtar o preJUIZc de que me vejo tão injustamente amea~ 
çado. 

Belo~Horizonte, 25 de junho de 1934.- Hermano Lott, Tesourei-
ro da Secretaria. 

/ 
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. . e a n 354 distribuída aos 
_ 0 processo _passa .a conCstitmr a P knib~ Go~tijo, respectiva· 

srs. Werna Magalhaes,o Milt~:m ampos e 
mente, relator, 1.o e 2. revisores. 

Oficio 
l c· Progresso de Armazens Isenção de impostos pleiteada pe ~ za. 

Gera~ 

(PEÇA N. 355) 

. . d Estado de Minas~Gerais-Belo~Horizon· 
Secretana .das Fmanç~~ 0 R/42/7l?-S/ isenção de imposto. 

te-Em 14 de JUlho de 19 .- 0 rocesso em que a Cia. Pro~ 
Sr. Presidente-Junto. vos re~eto ·ão pde im ostos estaduais, solici~ 

gresso de Armazens GeraiS p~de IS~nlição do cbnselho que dignamen~ 
tando, para o mesmo, a preciosa a en 
te presidis. t t d minha alta estima e consideração.-

Reafirmo~vos os pro es os e . 
Ovidio de Abreu Secretário das fman~;as. C 

Exmo. Sr. Dr.' Milton Campos, D. D. Presidente do Conselho on~ 
sultivo do Estado. 

O memorial apresentado pela Companhia 
S tá . das Finanças. - A Companhia 

llmo. e 'Exmo. Sr. Dr. ~cre r.wdade anonima fundada nesta Ca~ 
Progresso. de ~rmazens ~erais_, so~~~ 0 capital inidal de Rs. · · · : · · · • 
pital no dta 1. dodco~en. e t~~~· brevemente os seus armazens, sito~ à 
1.000:000$000, ten . o e m~ a tradas de ferro Central do Brasil e 
rua Itatiaia, junto as estadç.· oes VdasEes ·a se digne conceder-lhe isenção 

. t d M" s vem pe Ir a . XCI . t . Oes e e ma • . p fi • es e Territorial para sua ma nz e dos impostos de Industnas e ro sso 
agências .que sledfunddareme~opr;s~:dtarmazens gerais, assim dispõe no 

A lei regu a ora as 
artigo 31 : d 1 Estados nem pelas Municipalidades 

«Não podem ser taxa os pe. os m como as compras e vendas rea~ 
os dep9sitos nos armazens ~g~~~Is~r~eazens:o (lei federal n. 1.102, de 21 
lizadas nas salas anexas a es 
de novembro .de 1.90~). ult e emerito comercialista Carvalho de Men· 

O conhectdo ]Unscons .0 t r dessa lei 1.102, em seu Tratado 
dança, que, como ~ale sBabe •. lf~I o v~~u~e V parte 11, à página 655, co~ 
de Direito Comerei rasl euo, 'ai t . ·t d tigo 31 escreve textu men e· . mentando o CI a o ar tir ' . da das empresas de armazens gerrus e 

o:No intuito de garan. a VI sa lei declarou no art. 31 que não 
a conveniência dos deportan~e~, ~s e Municipalidades os depósitos 
poderiam ser t~ados pe os s ~m~s as compras e vendas realizadas 
nêsses estabelecimentos, dbem . c . ai sinão única dessas empresas pro~ 
nas salas anexas. A ren a prmctp ' 
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vem da taxa de armazenagem; proibiu~se~lhes exercer o comércio sô· 
bre mercadorias identicas às armazenadas e qualquer negociação sôbre 
os títulos emitidos (art. 9.0 , §§ 4.0 e 5.0

) . Sobrecarregadas de impostos, 
não poderão deixar de ser elevadas essas taxas, e estão mortos os 
armazens gerais. Ninguém meter-se-à em negócio onde irá trabalhar 
para o fisco . Essas considerações foram mais ou menos explanadas na 
exposição de motivos da lei 1.102. Infelizmente assim não se tem en· 
tendido, e nota-se desigualdade injusta entre as empresas com garantia 
de juros e as que não gosam êsse excessivo favor'". 

O Estado de São Paulo, diz ainda o mesmo Carvalho de Mendon· 
ça em nota a êsse comentário, concede isenção de impostos aos ar· 
mazens gerais que têm garantia de juros. 

O Estado de Minas, animado do mais patriótico anceio de pro~ 
gresso e engrandecimento para nossa terra, concedeu, pela lei n. 446, 
de 14 de setembro de 1907, garantia de juros anuais de 6°/0 ao capital 
de Rs. 1.000:000$000 que dentro do prazo de três anos fosse empre~ 
gado nos Armazens Gerais. 

Sendo os Armazens Gerais muito pouco conhecidos naquela épo· 
ca, ninguém se aventurou a fundar empresas para gosar dos favores 
dessa lei mineira, e por isso passou-se o prazo sem que se verificas· 
sem os beneficios da n<Jva instituição comercial. 

Em 1924 fundou-se aquí a Emprêsa de Armazens Gerais de Belo· 
Horizonte, que obteve imediatamente do Govêrno do Estado e da Pre~ 
feitura todos os favores que pediu,_ mas essa emprêsa fracassou logo 
no seu inicio, sem ter funcionado quasi, talvez por não ter encontrado 
um Banco que a sustentasse devidamente. 

A nossa Companhia, entretanto, composta de elementos importao· 
tes desta Capital e de fóra, é apoiada fortemente pelo Banco Comércio 
e Indústria de Minas-Gerais, e, si não fôr oprimida de impostos pelo 
fisco, tem todas as possibilidades de crescer e prosperar râpidamente, 
prestando inestimáveis serviços ao desenvolvimento do comércio, bem 
como à lavoura e à indústria do Estado. 

Não pedimos a garantia de juros, que é um favor excepcional; mas 
sim somente a isenção de impostos. 

E nosso pedido encontra apoio na lei mineira n. 998, de 20 de se~ 
tembro de 1927, cujo artigo 1.0 assim reza: 

•Fica o Govêrno autorizado a conceder a isenção de impostos, a 
partir de 1928, pelo prazo de cinco anos, às empresas de armazens ge-
rais, que se fundarem no Estado e se obrigarem, além das obrigações 
impostas pela legislação federal, ao seguinte : 

a) fazer seguro de seus depósitos em duas companhias de reco-
nhecida idoneidade; 

b) publicar no órgão oficial dos poderes do Estado os seus ba~ 
lancetes trimestrais, semestrais e anuais; 

c) a subordinar-se à fiscalização do Estado". 
Como vê V. Excia., o Poder Legislativo de nosso Estado e seu Go~ 

vêrno têm tido sempre visão exata das grandes vantagens das empre-
sas de armazens gerais, dos serviços inestimáveis que -se propõem a 
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prestar à economia mineira, bem como das dificuldades com que lutam 
nos meios em que suas finalidades ainda não são bem conhecidas. 
· A «Companhia Progresso de Armazens Gerais » aceita as obrigações 

impostas pela citada lei n. 998, apenas pedindo a V. Excia. não seja 
onerada com quota para pagamento de fiscalização, porque êsse encar-
go não se compadeceria com a situação que a emprêsa terá de en-
frentar nos primeiros anos de funcionamento. 

Esperamos que V. Excia. estude com carinho e boa vontade o nos-
so pedido, que nos parece muito justo, mandando que não se faça o 
lançamento da nossa Companhia para o pagamento dos referidos im-
postos. 

Juntamos aquí cópia da circular de propaganda que vamos distri-
buir profusamente por todos os pontos do Estado. 

Pedem deferimento. - E. R. J. 
Pela Companhia Progresso de Armazens Gerais, os diretores- Se-

bastião Augusto de L imct, Juventino Dias Teixeira, Oscar de Ma-
galhães Fe'rreira. 

A circular a que se refere o Memorial 
Companhia Progresso de Armazens Gerais. Belo-Horizonte, de 

de 1934. 
Illmo. Sr. Temos a honra de comunicar-lhe que, apoiados pelo 

Banco Comércio e Iudústria de Minas-Gerais, acabamos de fundar em 
Belo-Horizonte a COMPANHIA PROGRESSO DE ARMAZENS GERAIS 
com o capital inicial de Rs. 1.000:000$000 e com a faculdade de emis-
são de "warrants", conforme o decreto federal n.0 1.102, do 21 de no-
vembro de 1903. 

Jà estão funcionando aqui os primeiros Armazens construidos se-
gundo todas as regras de arte e segurança, próximo ás Estações da 
E. F. Central e Oéste de Minas, com desvio próprio e plataforma de 
50 metros de frente; e dentro em breve, alem das ampliações dos es-
tabelecimentos desta Capital, pretendemos instalar agências da Com-
panhia em diversas outras praças do Estado, bem como em Victoria, 
capital do Estado do Espírito Santo, por onde se escôa quasi toda a 
produção do nordeste mineiro. 

Os Armazens Gerais, autorizados pelo decreto 1.102, são ainda 
pouco conhecidos aqui no interior. 

Inventados na Inglaterra no começo do seculo passado (1802) 
tais foram as vantagens neles verificadas, que em pouco tempo se 
espalharam profusamente pelos diversos países da Europa e por todas 
as outras partes do mundo civilizado. 

No Brasil, embora já previstos pelos decretos ns. 2647 e 1746, de 
1860 e 1869, os Armazens Gerais somente começaram a aparecer em 
1906, depois da citada lei n. 1.102; mas atualmente já se contam cêr-
ca de 50 dêsses estabelecimentos no Rio de Janeiro, São Paulo e ou-
tros Estados do Litoral . 

No Estado de Minas só agora, graças á nossa iniciativa, se con-
segue fundar Armazens Gerais completos, de acôrdo com a lei. 
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Os Armazens Gerais são preciosos insfl1mentos de crédito e grandes 
propulsores do desenvolvimento do comérdo, da lavoura e da indústria. 
O seu mecanismo é muito simples. 

Exemplo: O produtor ou o comerciante quer vender suas merca-
dorias, e na ocasião não encontra preços convenientes, tendo entre-
tanto necessidade do dinheiro para solver seus compromissos. Não ha-
verá difficuldades. 

Ele deposita nos Armazens Gera!s essas mercadorias e com elas 
obtem de pronto d8is tí :ulos - o conhecimento de dep:Jsito e o 
warrant, em uma só fôlha mas separados por uma linha picotada. 
Com esses dois titulas unidos êle pode vender suas mercadorias ali 
m e mo ou e:n outra prar·a ondv encontre melhor oferta, sem ser pre-
ciso deslocá-las dos Armazens; e com o '·warrant" destacado, caso não 
queira fazer a venda imediata, êle pode obter em dinheiro o valor 
aproximado das mercadorias, endossando o titulo a um Banco ou a 
um capitalista particular, podendo agora esperar que melhorem os 
preços, para então tratar de efetuar a venda. 

O "warrant" é um título de penhor, que representa o valor real, 
~endo assim mais garantido do que a propria nota promissória ou letra 
de câmbio. As mercadoria warrantadas estão isentas de penhora judicial. 

Os Ar.n1.zens Gerais, alem de outras vantagens, evitam ao CQm-
merciante diversas d .... sp 2sas, dispensando até a manutenção de um ar-
mazem proprio, com gastos de transporte, impostos, ordenad os de em-
preaados. etc.; pois esse comerciante pode depositar suas mercadorias 
nos"" estabelecimentos de uma Empreza e alí mesmo ir efetuando suas 
vendas, á vontade. 

A nossa Companhi~ recebe em depósito as mercadoiias que lhe 
forem confiadas, guardando-as sob seguro, zelando pela sua conserva-
ção; e sôbre essas mercadorias emitirá os dois títulos retro-referidos, 
cobrando por todos os serviços taxas medicas, de acôrdo com as tabe-
las que estamos remetendo aos nossos freguezes. 

Estamos tratando tambem já da instalação de aparelhos apropriados 
para imunização de cereais, reprenC!gem de algodão, ensacamento e 
outros serviços de beneficiamento de mercadorias. 

E' nosso Gerente-Geral o sr. Fabio Campos Motta, antigo e co-
nhecido Corretor de Mercadorias ne ta prdça. 

Esperamos que o Amigo procure conhecer em seus df:talhes to-
das as van tagens dos Armazens Gerais que acabamos de fundar, e 
nos honre com sua preferência para seus negócios. 

Aguardando suas apreciadas ordens, subscrevemo-nos, com sincero 
aprê~o. 
De V. S. Amos. e Crs. mt. gs. 
Pela Cia. Proaresso de Armazens Geraic;;, Sebas'1ão Augnsto de 

Lirna,-Diretor P~sidente, J ·wentino Dias Teixe.m-Diretor ice-Pre-
sidente, Oscar de Magalhães Fm·re1'ra-Diretor Secre~ário 

O processo passa a constituir a pe~a n.0 355, distribuída aos srs. 
Milton Campos, Julio Soar~s e Werna Magalhães, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

6 
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Oficio 
Requerimento da "Nova Usina Junqueira'' 

(Peça n. 0 356) 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais, 14 de julho de 1934. 
Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Transmitindo-lhe o inclu-

so processo 7, fls. 261, da 2." Secção da Diretoria da Receita, solicito 
o parecer do Egregio Conselho, que V . Excia. dignamente preside, ô-
bre o caso da isenção da taxa de estatística de $001 por quilograma 
para cana destinada á "Nova Usina Junqueira", instalada em Igarapa-
va Estado de S. Paulo, a qual se utiliza de matéria prima cultivada 
em território mineiro. 

Renovo a V. Excia. meus protestos de alta estima e distinta con-
sideração. Ovidio Xavier de Abreu, Secretá rio das Finanças. 

O memorial apresentado pela Empresa 
A .- Nova Usina Jt.nqueira :. com éde em a cidade de Igarapava, 

Estado de S. Paulo, vem pleitear junto a V. Excia., para dar maior ex-
pansão ás suas finalidades industriais , concessão do favor junto, que 
passa a e~por, em seguida. 

Essa grande Ernprêsa, essenciaL-nente brasileira, explora a indústria 
do açucar, do a1cool-motor e de produtos derivados, sendo, no aê-
nero a maior da América do Sul, não só pelo vulto dos capitais nela in-
vertidos como pelo número de operários, movimentação comercial e 
excelêílcia dos maçuinismos, que são os mG.is modernos e aperfeiçoa-
dos . Basta frisar em sintese, que é consideravel a sua produção do 
açucar e alcool-motor, anualmenL, L 1 do na atualidade, empregados 
na sua usina, 4.000 oper:1rio . 

Mantem dentro de suas propríedGdes, com ótimo material fxo e ro-
dante (inclusive várias locomotivas e 200 vagões), uma via férrea, com 
cêrca de 50 quilometros d~ iir.ha. A' margem do Rio Grande na 
faixa que fica no Estado de S. Paulo, sua cultura intensiva da ~ana 
de açucar ocupa uma grande área de terreno, onde se e'l.contram as 
variedades mais selecionadas de Java. 

\)ra.' _é pens<ur_tento do sr coron~J Francisco Maximiliano Junqueira, 
pro_pr1e:ano da Usma, desenvolve_r amda mais essa considerável plan-
taçao, 1sto na outra margem do r1o, margem sita dentro do Estado de 
Minas. 

Acontece, porén~. que o gov~rn.o mineiro cobra, no ato de passa-
gem da cana pelo no, o chamaao 1mposto de barreira, que constitue 
fóra de toda dúV:ida, sério entra,~e, de feição por as im dizer proibitiva. 

De fato,_ tal 1mpo _to, ex?~sstvamente alto, representa impecilho para 
que a Empresa possa mten 1ftcar a cultura de cana nos refe ridos terre-
nos mineiros, que deseja adquirir. Dai pretender a abolição dessa taxa 
de passagem, que ora impetra a V. Excia. neste memoriaL •A NOVA 
USINA JUNQUEIRA •, tem, em Minas um dos seus melhores mercados, 
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mantendo em Belo-Horizonte, bem montado escritório, cujo fim é o de 
incrementar, cada vez mais, no ramo particular de seus negócios, o ·n-
tercâmbio interno entre os dois Estados convízinhos e amigos. 

Por ser indústria que defende os seus e os interesses públicos em 
sua especialidade, v~m merecendo sempre, de parte dos governos p.Iu-
listas, esclarecida simpatia e amparo positivo. 

Sua aspiração, acima indicada, em sendo obtida, vua beneficiar 
sen ivelmente aquelle trecho àe Minas, cabendo destacar, dentre outros 
muitos aspectos, o de que, com o melhoramento planejado, daria ela 
emprêgo, com certeza, a centenas de operários e respectivas fa-
milias. 

Sem abolição do imposto apontado, não lhe será conveniente, do 
ponto de vista de interesses econômicos-financeiros, realizar a expan-
são de sua indústria naquele sentido. De acôrdo, pois, com o os mo-
tivos aduzidos, o infra assinado, representante legal da :oNOVA USINA 
JUNQUEIRA • vem requerer a V. Excia., que a atenda em seu pedido, 
que é coincidente com f! i~terêsse públic_o. _ . 

Pede também perm1ssao para advertir que, nao sendo poss1vel a 
isenção permanente, a Emprêsa conformar-se-á, a título de estimulo 
louvavel, com a isenção temporária, no mínimo por cinco annos, pois 
arandes capitai s serão invertidos dentro do Estado de Minas. 
o E' sabido, outrossim, que o arroz e o café podem transpor a bar-
reira livres do imposto, desde que seja com fim de beneficiamento, 
voltando o produto beneficiado para aqui. Este é um precedente, a 
que a Emprêsa se submeteria de bom grado, visto como em Minas, há 
arande consumo de sua produção, e, assim, poderá aceitar as condições 
taxativas, que regulam a isenção concedida áqueles dois produtos pelo 
benemérito govêrno de Minas. 

Resumindo: o que a cNOVA USINA JUNQUEIRA» pleitea é uma 
dessas três isenções: 

1) abolição definitiva do imposto de barreira, por ser o entrave 
principal do desenvolvimento dos Estados. 

2) NJ.o sendo possivel a abolição do imposto, sejam concedidos 
os favores que teem os cereais, como o arroz e o café, que podem 
transpor a barreira francos de impostos desde que sejam com o fim de 
beneficiamento, voltando o produto beneficiado ao Estado de proce-
dência para ser exportado. · 

3) Não sendo possível nenhuma das primeiras soluções, çue lhe 
sejam concedidos cinco anos de isenção de imposto. 

Finalisando peço vênia a V. Excia. para salientar que o parque in-
dustrial que é a «NOVA USINA JUNQUEIRA• representa um gig~ n
tesco empreendimento, patrimônio não só do Estado de S. Paulo, rr as 
de todo o Brasil, e para onde os poderes públicos devem volver os 
olhos, na certesa de encontrar um padrão da indústria nacional que nos 
honra por todos os titulas. 

E' ella, portanto, um fator dos mais prepo 1derant~s. da ecor:o-n' a 
nacional, de tantos modos sacriJicada pela eva.>ão para o estrar. g~iio 
de milhares de contos. 
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Também é digno de nota a atenção e o carinho com que a Em-
prêsa encarou o problema do operário, dando a este um conforto e 
uma assistência que prende o trabalho ao capital em um esfôrço har-
mônico e homogeneo, vigorosa demonstração do sindicalismo mais são. 

Nestes têrmos, a Emprêsa, com a devida venia, pede-lhe a impar-
cial atenção para a justa pretensão, que tem a honra de submeter ao 
patriótico exame de V. Excia. 

P. deferimento. 
Pela «NOVA USINA JUNQUEIRA », Raul Machado. 

Informação 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes-Bello Horizon-

te, 30 de maio de 1934.-Por mais que se pesquisa se, não foi encon-
trado o processo anterior, no qual esta Diretoria já se havia mani-
festado. 

Assim, faço subir este á consideração do sr. Director Geral, afim 
de ser nela proferida a decisão que couber. 

Recordo-me de ter me manifestado contra a isenção no processo 
desaparecido, sob o fundamento de que não se trata propriamente de 
um imposto, mas da «taxa de 1 real por kilograma sobre exportação 
de mercadoria isenta de imposto (art. 13) do dec. n. 6.420, de 1923) . 

Ai está: o produto que se procura defender do imposto de expor-
tação da cana de açucar é daqueles que se acham incluídos na lista 
dos produtos isentos . -

Portanto, não ha, em principio, o que deferir, eis que ·e pleiteia 
uma isenção já concedida pela lei. 

A Usina Junqueira, porem, quer se livra r daquela ta a de 1 real . 
chamada de estatis.ica na legislação mineira. e que in ~ide apcnns no · 
produtos i. entos do i111 posto de exportação e pa ra ef itos apenas tam-
bem de sabermos a quantidad de mercadoria exportada, em cadü 
ano. Essa taxa de es1ati ·tica foi crenda pela lei n. 393, de 1904, e 
modificada pela lei n. 705, de 1917. 

Segundo alega a Usina ela (a taxa) imp. rta muito para seu ramo 
de industria, visto como seu representante aqui fala em milhões de 
quilos de cana a serem transportados para São Paulo. 

Eu achei que não pode interessar á industria alguma umn taxa 
representada apenas por 1$000 a tonelada de mercadoria. 

Entretanto, pode ser que dado o vulto da exportação, venha a se 
tornar sensível. 

Por outro lado, esta Directoria pode declarar que essa taxa não 
interessa o orçamento do Estado: ali ela figura com 30 contos. 

Desse modo a concessão pretendida, se feita, será igualmente in- · 
sensível ao orçamento. 

Ainda a Usina se propõe a plantar em Minas centenas de hecta-
res de terra em cana; empregar ne sa lavoura trabalhadores minei -
ro , etc. 
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' Não é de se despresar esse aspecto economico da materia, pelo 
que proporia fosse ouvido a respeito o Conselho Consultivo do Esta-
do, ao qual o Governo sugeriria a concessão mediante um termo em 
que a Usina se obrigaria a tornar efetivo o seu proposito de empregar 
no plantio grande numero de braços mineiros. 

30-5-34.-Arinos. 
-O processo passa a constituir a peça n. 356, distribuída aos srs. 

Dorinato Lima, Socrates Alvim e Annibal Gontijo, respectivamente, rela-
tor, 1. 0 e 2 . 0 revisores . 

Comunicações 

O Sr. Annibal Gontljo comunica que o sr. Werna Magalhães• 
por motivo justo, não comparece á sessão. 

O Sr. Dorinato Lima faz comunicação identica, com relação ao 
não comparecimento do sr. Julio Soares. 

O Sr. Sebastião Lima comunica igualmente que o sr . Socrates 
Alvim, por se achar ainda ausente da Capital, deixa de tomar parte nos 
trabalhos de hoje. 

-0 Conselho fica ciente. 
Não havendo mais quem tome a palavra, passa-se á 

2.• parte da ordem do dia 

Req1lerimento de Washington F. ~Ricardo de Albuquerrpu: 

(PEÇA N. 346) 

Da segunda parte da ordem do dia consta a dis ussão da peça n. 
346, sobre um pedido de indenização de vencimentos, feito pela bacharel 
Washington Floriano Ricardo de i\lbuquerque. 

Não se achando, porém, presente o relator, sr. so~rates Alvim, fica 
adiada a discussão para a proxima sessão. 

-Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presid<>nte designa para 
a proxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE-A regimental, 
SEGUNDA PARTE-Discussão da peça n. 346, e das demais ma~ 

terias que, devidamentt' relatadas e revistas, forem presentes á Secre-
taria com a precisa antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 
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229.· sessão ordinaria, aos 17 de ju:ho de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO-Sr. Julio Soares. 

SU:\1.1UUO-Ata-Expediente=Vott) de re~osijo pela promulgação da C~mstitui
çao da Repub'ica-Difcurso do sr. Milton Campos-Comumcação -
Nova distribuiçao da peça n. 353-PaJê er fin al-2.a !?arte Inde',llni-
zaçao de vencimentos pleiteada pelo bacharel Washmgton Flon::mo 
Ricardo de Albuquerque-Nova distribuição-Recurso inte rposto por 
Alfredo Dolabella Portella-Relatorio e parecer do sr. Abilio Macha-
do-Conclusao-Io;enção de impostos pleiteada nela Cia. Progre~so de 
Armazens Geraes-Relatorio e parecer do sr. Milton Campos -Con-
clusão-Ordem do dia. 

A' hora reaimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, 
Julio Soares, Dorinato Lima, Annibal GJntijo, Werna Magalh1es e 
Abilio Machado, faltando por motivo justificado o sr. Socrates A! vim . 

O Sr . .Mll·~o::J 1Cam:pns1ssu'11injo a presidenci1, declara aberta 
a sessão e convida para secretarial-a o sr. Julio Soares. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a ata da sessão anterior . 

Expediente 
O Sr. See:retario traz ao conhecimento do Conselho o seguin-

te expediente : 
Requerimento 

Do dr. Paulo da Costa Azevedo, por seu procurador, pedindo jun-
tar ao processo de P. C. Azevedo & Cia. um memorial. 

.-Como requer. 

Memorial 
Pedido de recons ,.rleração q 'te apresrmta a firma empreiteira P. 

C. A zevedo líb Cirt. e esr-larcc menlos q U 'J presta po1 seu n.dvo-
gado J. JYJnga lhães Drunzond e por seu procurador F. Amyn-
thas C. lVlo<.;,ra. 

(PEÇA N. 353) 
Exmos. Snrs. Presidente e Membros do Conselho Consultivo do 

Estado de Minas Gel'aes. 
Tendo o Exmo. Snr. Interventor Federal neste Estado submettido 

á apredação desse Egregio Conselho o processado relativo á rescisão 
do contracto de empreitada para a construcção da Estrada de Ferro Su-
doeste de Minas, o dr. Paulo da Costa Azevedo, que é parte no caso, 
pede, por seu procurador e por seu advogado abaixo assignados, jun-
tada, a esse processado, das allegações que se seguem. 

• 

ESTADO DE MINAS - GERAIS 917 

Por força do contracto de rescisão fico~ ~ombinada a revis_ão geral 
das contas do Estado para com os empreiteuos : 

«Para pagamento dos serviços e~e~u.tados, será feita uma 
medição fin al e geral, desde o ~nuno dos trabalhos da 
construcção, abrangendo todos os tra~alhos effectuados.' s~n
do que as excavações de qualquer espec1e ~onstantes ?a pn!lletra 
medirão (até trinta e um deste anno} serao pagas a razao de 
9$000, sem desconto, por metro cubico; e as realizadas em 
data posterior, pelos preços da tabella annexa ao e.dital de 
con~urrencia publicado no «Minas Geraes>> de 15 de Julho de 
1928, sem nenhum desconto. 

»Aos demais trabalhos de outra natureza serão applica-
dos os preços da tabella acima referida com o abatimento de 
10 °/o (Rescisão, c!. 3.8

). 

Uma tal revisão-para levantamento de uma conta unica e geral 
de todos os negocios entre o Estado e empreiteiros - poderia soffrer 
restricção em virtude de emissão pelo Estado, de letras em favor dos 

mpreiteiros? evidentemente, não. 
Porque para que taes restricções se impuzessem necessario fõ ra 

que, ao menos emquanto ás porções da divida corresponde~tes aos 
montante& nominaes de taes letras, se houvesse op~rado nova~ao entre 
os contratantes no entanto aue tal novação não se operou, e isto se 
prova não só por actos dos empreiteiros como tambem por manifes-
tações expressas e inilludiveis da parte do Estado. 

Assim que: 
1. o : - na vigencia do contrato ongmario : 
a) - quando da expedição do certificado de 2:~0:00030~, 

o Snr. Secretario da Aaricu!tura ordenou se certificasse mru 
ser aquelle docume nto opor conta de credito dos em!Jreiteiros 
no montante de 2.500:001) 000, 
c prestação em dinheiro a ser paga, etl~ ~O d e z;:evereir o se~ 
guinte, sem desconto, v.L to «Os omprezteH'OS v~rem dando 
cabal desempenho ao con F,r wto, e, assim não terem irwor-
rido em penalidade atguma". 

b)- ao ordenar a emissão da letra de 2.50G:OOOSOOO, 
com vencimento para 7 de Junho d~ 1930, o Snr. Secretario 
das Finanças, em seu despacha, ao mesmo tempo que recla-
mava a restituição daquelle certificado, affirmava a obrigação 
do estado de dar aos empreifeiros, contra a entrega do certifi-
cado, uma outra letra · de 500:000$000, a qual, na estimati-
·a de S. Excia., corresponderia á metade da operação de 
desconto com a garantia do certificado alludido. 

Contra tal estimativa protestaram os empreiteiros. 
Assim, o seu direito á indemnização pelCl desconto ficou, a um 

tempo affirmado por elles e reconhecido pelo Estado, divergindo as 
partes apenas emquanto á estimação do respectivo montante. 
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2.0)- na vigencia da novação pactuada em Maio de 
1930 

a) -pela clausula XXIV dessa novação tendo ficado com~ 
binado o pagamento em apolices, letras do Thesouro ou em 
dinheiro, e essa ultima expressão- em din fu;i ro -deixando 
bem claro e fóra de duvida que tanto na expressão do mon~ 
tante das letras como na computação das apolices se deveria 
assegurar a perfeita equivalencia á quantia real devida, isto é, 
deveria corresponder exactamente ao pagamento em dinhei~ 
ro, - o Presidente Antonio Carlos, como se comprova com do-
cumento appenso ao processo, mandou entregar ao Bank of 
London, uma letra de 2.500:000$000, com Oidem expressa de 
ser descontada e e entregar o liq 't ·elo aos empreiteircs; 

b) - aliás na vigencia do contrato novado não se poderia 
debitar aos emprei teiros o valo r nominal de qualquer titulo, 
pois além da expressão ou - em dinheiro- cuja força já 
se accentuou acima, a mesma clausula XXIV, aos dispor so~ 
bre pagamentos outros que não os relativos ás prestações dos 
dois primeiros annos contratuaes, estatue que, entregue ao 
Banco da escolha dos contratantes, a importancia, em apolL 
ces, sufiiciente, pela cotação média do semestre anterior, para 
o custeio dos trabalhos do anno, o pagamento ao contratante 
se fará, mediante requisição da Secretaria da Agricultura, a 0 referido Banco, das importancias ctpm·adas nas m edições 

Para tornar m:1is claro que os pagamentos serão em dinheiro a 
clausula accrel>centa : 

«Si as apolices forem vendidas por preço superior á mé~ 
dia do ultimo semestre, o Estado será creditado pela d ifferen~ 
ça, bem como pelos juros dos saldos das importancias apu~ 
radas pelas vendas, donde se vê·o p agamento em apolices., 

vem a ser no espírito e na letra do contrato novado, pagamento com di-
nheiro obtido com o produto da venda de a políces - puro. pagamento 
em d i nheiru-. no final das contas. 

3.0
): - na vigencia do contrato de recisão: 

a) - por força da clausula 5.8 do contrato de resctsao 
o Estado está obrigado a faz er os pagamentos em letras a 'J~ 
crescidas dos furos bancar :o.; usuaeli. 

b) - o Snr. Secretario no despacho de 12 de Dezembro 
de 1933, que vem publicado no •Minas Gerais » do dia 13 
do mesmo mez, não contesta o direito em these dos empreitei-
ros ao resarcimento dos prejuízos com •premias", • comis~ 
sões de descontos bancarias •, •taxa de corretagem •, co-res~ 
gate compulsivo de letras »; apenas acha que taes prejuízos se 
devem considerar resarcidos com a adopção do preço de 9$000, 
por m. cubico. 
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. 
Referindo-se á reclamação de indemnisação por taes prejuízos 

( •premias, comissões de descontos bancarias, taxa de corretagem, etc.,") , 
diz S. Excia.: 

•Si o pagamento, pois, não se realizou pelo modo e no 
"tempo contratados, deve o Estado exclusivamente os juros 
de móra. 

•Qualquer outra indenisação já fora de resto, incluída na 
•classificação de 9$000 por metro cubico, a que se refere a 
«clausula 3~ do contrato de rescisão. 

(Como se vê as partes não divergem sobre o direito Idos emprei-
teíros á indemmsa<;ão por prejuízos advindos do fato de lhec; te~ 
rem sido debitados titulas pelo valor nominal; divergem, sim. apenas 
no considerar abrangidas ou não pelas estipulações de 9$000 por m. 
cu bic'J taes indemnisações. 

Releva notar que nada se encontra no processado que abone a 
opinião de ter a taxa de 9 000 por m. cubico sido estipulada com a 
finalidade que lhe attribue o Snr. Secretario. . 

Note-se, mais, que por força da differenciação que S. Excta. faz 
com a expressão. «qzealquer ou ·ra indemnisaçâo• para S. Excía 
os prejuízos com •premias », commissões bancarias •, taxas de 
corretagem-., co-resgates compulsivos » não se incluem entre os 
attribuiveis á não reaLisação d 1 pagamento p elo modo e no tem-
po contractados, e assim, ao contrario destes, não são de considerar 
resarciveis com o pagamento dos juros da móra. 

Nem a elles se applica a avaliação a f 0rfait, porque perfeita-
mente possível é a sua liquidação precisa, regorosa, inteiramente aci-
ma de qualquer arbHrio. 

E como nada prova, nem siquer indica que a taxa de 9$000 por 
m. cubico haja sido estipulada para acudir a «_qualquer ou.lra iudem-
nisação •, segue-se, mesmo de accordo com o raciocínio do Sr. Secre-
tario, que a indemnisação dos prejuízos por «premias •, ccommissões • , 
•corretagens », • co-resgates compulsivos", etc., deve ser satisfeita com 
elementos outros que não o montante da multiplicação de 9$000 pelo 
numero de metros cubicos de excavação feita até 31 de Janeiro de 
1930). 

Mas, fechado o parentheses, o que queremos assignalar e assigna-
lamos. é que tambem na vigencia do contracto de rescisão, já pelo seu 
contexto, já pela intelligencia que lhe dão as partes contratantes, os ti-
tulas emittidos pelo Estado não se consideram creditaveis pelo seu va-
lor nominal, vale dizer não sii o aptos a caracterizar novação siquer en-
quanto ás porções da divida as quaes correspondem nominalmente. 

A emissão de taes títulos, portanto, não poderia ser considerada 
obc;taculo á revisão das contas entre o Estado e o empreiteiro, para o 
levantamento de uma conta unica e geral na qual se expressem todos 
esses negocias. 

Aliás, mesmo que não se apurassem tantas e tão claras manifes~ 
tações da vontade das partes, excludentes do animo de novar median~ 
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te a emissã_? de títulos, a novaçüo n5.o se concebe onde expresso é o 
ammo de nao novar - mesmo que taes manifestações de animo de não 
no':'ar se_ não registrassem com a frequencia que assignálamos, mesmo 
assim, nao seria de admittir novarão, no raso por força da em·ssão de 
títulos. ' 

Mais adeante procuramos mostrar que os titulo· emittido · pelo 
E~tado em reconhecimento do debito dt-lle para com os empreiteiros 
nao revestem o caracter de letra de caml>io ou de nota promissoria. 

A emissão de cambial se attribue, ás vezes, ma · não necessaria-
mente, eficacia novatoria. 

Não necessariamente, mas somente qu,ando se verifique de parte 
a parte, o animo de novar: ·, 

•Não havendo animo de novar, a segunda obrigação con-
firma simplesmente a primeira (Cod. Civ. art. 1000). 

«ImportandJ a novação em extincção da divida e renun-
, cia de direitos, que não s presume, é preciso que seja e:x-
"press_a ou. rosulte ~ecessariamente dos factos. E' o que exprime 
-.a extgencm do ammo de novar, sem o que a nova obrigação 
apenas confirma, reforça ou garante a primeira. 
~ João Luiz Alves Cocl. Oiv. Cornmentado art. 1.000. 

Porque: 
_ . «A questão de sab~r se a letra importa em novação da relação ju-

ndJca de que ella provem, refere-se á transmissão e não á emissão do 
respectivo titulo. 

• _ «A letra, de facto, sendo um valor, uma coisa, é evidentemente 
mcapaz de, por si só , afetar uma relação jurídica qualquer. 
. . • A ent~ega, pmém, dessa coisa para systematisar uma relação ju-

ndlca preexistente, tem o effeito de tornar suspenso o direito de acção 
resultante dessa relação até o vencimento da letra. Si a letra é paga, 
exting~e-~e definitivamente; si não é paga, o credor pode fazer valer, 
ou o due1to proveniente da relaç lo ou a acção resultante do titulo. 

«A prova de que a relação preexistente não se P. 'tingue com a en-
trega da letra está em que ella pode, em alguns casos, ser efficazmen-
te opposta como defeza do devedor; e assim deve-se considerar a trans-
missão da letra como uma- clatin in sol ,ttmn - ,como, um paaamen-
to conàiccionado, sujeito á final liquidação do titulo (Bonelli, ::. 19 e 
24 ). 

"A posição do credor é, portanto, equiparavel á daquelle que rece-
bendo, em virt 1·ie de contracto co:nmutativo, coisa com vícios redhibi-
torios, _ pod"', o;-; regeitar a coisa, redhibindo o contracto, ou exigir o 
cumpnmento o ' ~te, conforme lhe seja de maior coaveniencia (C. C. 
art. 1.101 • 1.1')) ; Fulg. 156 e. 157 )". 

\Vhitak i'- Let1·a de Cambi o, nota 28 
"A emissão da cambial não importa, só de si, novação. 

O cre tOr recebe a cambial para pagamento e não como paga-
mento. 
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Emittidas e não pagas promissorias para pagamento de de-
bito pignoratício, pode o credor, vencida a divida. optar pela 
acção cambial ou pela execução do penhor. 

Rei. de Minas-App. n. 131, Rev. For. XXXI -167 e 462. 
O credito lançado em conta corrente, por títulos ou letras' 

considera-se sempre feito sob condição resolutiva de "salvo 
cobrança.!', ficando aqueUe que recebe taes documentos com o 
direito ou de eliminar os effdtos do lançamento, ou de exigir o 
pagamento dos coobrigados, inclusive do rernettente ( Trib. de 
Just. de S. Paulo- C. Civ. de 17 de Maio de 1911: Trib. de 
Just. de S. Paulo- C. Civ. de 24 de Abril de 1912.• ' 

Tito- Jurisp. Cambial. n. 156 e 247. 
". . . . . . . . . . . . . . . . a entrega das letras é, quando muito, um 

meio para obter o pagamento mas não constitue um verdadei· 
ro pagamento extinguindo obrigações ......... • J. X. Carvalho 
de Mendonça,- Das Fallencias, vol. 2. 0

, pag . 60. 
A razão dessas opiniões, oão-nol·a, com a sua inexcedível autori-

dade, o mesmo Carvalho de Mendonça, no seu livro- Parece1'es~ I 
Fallencias, pags. 389 e 391: . . 

«Nas relações entre as partes pode ser pesquizada a cau-
sa da obrigação cambial ", 

e, Paulo de Lacerda- Camb ."al - nota 2 e n. 439: 
«A nota promissoria não opera em regra novação • , 

e, ~araiva-Cambial -276-260 a .. ryud Magarinos-Nota Promis-
sona - pags. 160, nota 3 : 

e, 

«O vinculo cambial não faz desapparecer a relação funda-
mental, subsistindo contemporaneamente os dois títulos do mes-
mo credito, e tanto que o devedor por nota promissoria quan-
do accionado por seu credor directo, poderá demonstrar a ia-
exis tencia ou vicio da relação causal para se liberar do vincu-
lo cambial, " 

«A nota promissoria é apenas um pagamento condicional, 
ficando a primitiva obrigação em posição subordinada, até vol-
tar á actividade na hypothese de se não verificar a condição 
do embolso do montante pelo titulo cambial.• 

Saraiva, op. cit. e Vivante-Trattato-vol. 3.0
, n. 1.119 

apztd Magarinos, op. e Jogar citados. , 
Magarinos, partidario da doutrina da novação como consequencia· 

poder-se-ia dizer. automatica, como verdadeira projecçi o, como effeito 
necessario, infallivel da emissão da promissoria, reconhece que a dou-
trina contraria (que nega effeito novativo ao acto cambial) se abona 
c~m o concenso da grande maioria dos autores ( op. cit. pagina 586 ), 
da-nos o porque da relação de causalidade jurídica que enxercra entre 
'emissão da promissoria" como causa, e novação" como eff~ito: 
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c. . . • . . . . . • . . . • • . porque a endo sabilidade não é o unico 
característico do titulo cambial; são-no tambem o formalismo 
e a jo1·ça executiva e esta sobretudo não se pode conciliar 
com as defezas illimitadas no direito commum:o (op. cit. et 
loc.), nossqs os gryphos. 

A joTça executi va é, pois, para Magarinos, um dos característicos 
do titulo cambial, e, característico mais que qualquer outro, incompa~ 
tivel com a defeza illimitada no direito commu m. 

Com Magarinos, emquanto á conceituação da fo ·rça execut-iva como 
primacial carac;teristica da promissoria concordam o Supremo Tribunal 
( em decisão relatada por Pedro Lessa e ~'hitaker op. cit. pag. 39). 

Diz \Vhitaker: 
«A letra é, effectivamente, um titulo que se distingue pelo 

seu rigor processual; o rigor da letra é, mesmo na phrase de 
Cosack, «Caracter mais essencial desse titulo,.. 

«Esse rigor assenta numa necessidade economica, mas não 
é uma aberração jurídica. 

«A letra é um titulo creado, sobretudo, para circulação, c, 
para satisfazer este fim foi indispensavel garantir ao portador a 
a pr mpta 1·ealização do direito que ella contem (o grypho é 
nosso). 

Diz accordam : 
"· .. . . ....... acção executiva que o legislador vinculou á 

letra de cambio, julgando-a um requi ito essencial desta, uma 
parte integrante do instituto commercial . .. nossos os gryphos. 

(AccJrdam unanime de 20 de Abril de 1921, relator Pedro Lessa, 
,i n j nrisprudencia cambial, de Tito Fulgencio. n. 354, topico á pag 
2JO). 

Ora, um titulo emittido pelo Estado é o que pode haver de mais 
dessemelhaníc, de menos a semelhavel áquelles que têm na força exe~ 
cuf1 va a sua característica mais essencial (Whitaker) incompossivel com 
os t'tulo de di reito commum ( Magarinos ), uma verdadeira parte in-

. iegrante { accordam supra citado). 
Porque fa ita em absoluto- j01'Çrt executiva- aos títulos ql!e o 

Estado emitte. 
E isto por ineluctaveis razões do ordem política sobranceiras a 

quaesquer motivo economicos e a q mesquer outras considerações 
jurídicas : 

~ Otra particularidad de notar en los pltitos civiles en 
que :.wan parte, el Estado, o las Províncias, o los Municipios. 
es qu ~ los Tribuna1es pueden dictar fallos declaratorios» dei 
c.lerecl·o, pero no despachar mandamientos de ejecucion. 

~ aston jése senala asi las con;;ecuencias que produce 
en Francia el principio político de la independencia da la 
Aclmii istracion frente a los Tribunales: «En Francia ningun 
Tr ibunal, ni administrativo, ni judicial, puede forsar a la auto-
ridad financiera cualquiera que ela sea (Parlamiento, Asamblea 
local etc.), a inscribir um credito en el presupuesto, ni tam· 
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poco inscribir~lo di oficio; nin .· m Tribunal cualquiera que sea, 
administrativo o judicial, puede obrigar al funcionaria publico 
encargado de la ordenacion de pagos a expedir una ordem 
o mandato de pago, ni puede el Tribunal, por si mismo en~ 
tregar al acredor una ordem de pago contra las oficinas pu-
blicas. 

«EJ acredor no puede embargar los benes dei patrimoni 
administrativo declarado devedor, porque este embargo vendrá 
a trastornar la marcha de los servicios publicos". (Royo de 
Villanova, pags. 808 e 809). 

No Brasil, de cuja organisação política é fundamento a harmonia 
de poderes independentes, a jurisprudencia do~ Tribunae · é toda no 
sentido da doutrina sustentada por Jése e Royo Villanova, e que está 
affirmada nas leis substantivas e adjectivas consagradoras da impenho~ 
rabilidade de bens federaes, estadoaes ou muni ipaes. 

Portanto: 
si a J01·ça executiva é o mais essencial dos requisito ·, a mais in-

dispensavel das integrantes da up1 omisso1·ia-,, si nessa virtualidade 
executi· a é que reside a peculiar e precípua característica differenciaf 
da «promissoria», e si, por outro lado em relação ao Estado as sen-
tenças jud'ciarias apenas têm virtudes--«declaratorias de direito» e 
nunca assumem o aspecto de -«mandamento executorio ~> ,-

inevitavel a conclusão da indissimulavel impropriedade de terhno-
logia juridica que ha em se chamar «nota promissor ia» uma letra 
emittida e entregue pelo Estado a um credor seu ou alheio. 
. uNota. p_romissoria » (titulo es e~cialrnente com força executiva) e 

titulo de divida estadoal-(em relaçao ao qual a sentença é sempre só 
dec~aratoria de direito, nunca mtindamento executivo)- cr n o 'a p1"01ms-
sona»-e-«fdztlo do Estado »-são termos inajustaveis-como ex-
pressões_ de conceitos incompossiveis . 

Nem se argumente em contrario co:n o Accordam do Tribunal de 
Justiça de S. Paulo no qual se reconh~ce a penhorabilidade de bens 
municipaes, pr cisamente em cobrança de cambiaes. 

Lá, uma lei-aliás inconstitucional por incorrer na censura do 
Accordam do Supremo Tribunal Federal, na Rev. For., XXV 77-lá 
diziam os, uma lei permitte a penhora de rendas municipaes, 'quando: 
intimada a _Camar~ para consignar verba no orçamento para o paga-
mento devido, nao obedece; emquanto que aqui, a lei conforme á 
interpretação do Sup. Trib., no Acc. cit. que considera a impenhorabi-
lidade dos bens municipaes ou estadoes como materia de direito 
substantivo e, portanto, fóra do raio de acção dos poderes locaes,-
cá, dizíamos, a lei consagra e affi rma dita impenho:abili ade (Codigo 
do Processo Civil de Minas art. 352). 

. Nas relações contractuaes entre o Estado de Minas e os emprei-
teiros da Estrada d~ Ferro Sudoeste de Minas, não seria, pois, possível 
novação por prom'tssoria, por impossibilidade juridica de cpromissoria:. , 
no caso. 
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Resumindo: 
a)-não é promissoria o titulo a que falte- força exe(mtiva-
b) -a c letra " do Estado precisamente por ser do Estado, não tem 

força executiva . 
c)-logo: 
não póde o titulo do Estado ser juridicamente considerado- cpro-

m~·sso1'ia. » - , e, não ha, pois no caso titulo algum autonomo, que, de 
si só, pudesse se substituir á divida originaria, suprimindo-a para em 
Jogar della subsistir sosinho. 

Mas, 
si a intenção de não nóvar não se evidenciasse, como se eviden 

cia na especie; 
si a titulas emittidos pelo Estado e aos quaes- precisamente por 

serem do Estado-falta a «f vrça executiva ,. integrante, princ p al 
infeg'ran te do titulo cambial, se pudesse, apezar disso, attribuir effi-
ciencia de nota promis oria; 

si de taes títulos houvesse resultado «novação », esta não mais 
poderia constituir obstaculo, ou si quer restr" cção á total e incondicional 
revisão das contas entre o estado de Minas e os empreiteiros da Su-
doeste de Minas, eis que tal novação ter-se-hia annulladu, novada que, 
de sue! vez, teria sido por fo rça do avençado no contracto de rescisão, 
na sua clausula 3.a, que manda considerar, em mecliçao ( n tt l e geral, 
todos os tralJalhos d~ construcção desdeo inicio, abrangidos, repete a 
clausula expressamente «tod os os trabalhos efjeiuaclos»,-tudo isso, 
(~ nici almente declara a clausula 3.3

) para effeitos de • pagamento dos 
serviços executados ". 

o~a. avençada essa geral e irrestricta revLão de contas com base 
em medi ?.o fina l "' gernl, o Estado que se obrigou a ter tal menição 
ultimada, isto é, feita e acceita antes do 90° dia da data da rescisão, 
de modo a que no 90° dia pudesse realisar o pagamento, até hoje não 
satisfez tal compromisso que tinha prazo certo para a ua realisação. 

O empreiteiro não acceitou nem pessoalmente, nem por procurador 
bastante, as classiíicações. 

O proprio Estado, por seu Consultor Juridico, em parecer com o 
qual o sr. Secretario se conformou, reconheceu que o dr. Samuel não 
tinha siquer poderes para falar em nome dos empreiteiros, em materia 
mesmo de estricta competencia do liquidante, eis que o mesmo d r. Sa-
muel se apresenta como substabelecido do liquidante, a quem entretanto 
não haviam ido dados poderes para se fazer substituir por outrem no 
exercício de sEas funcções expres~amente limitadas ás de liquidante ju-
dicial. 

Pretende a Secretaria que o<> empreiteiros hajam ratificado a accei-
taçã o feita pelo dr . Sam uel. 

Mas, 
nem tal ratificação foi fei ta nem, si o houvesse sido, ter-se-hia ella re-
vestido da fórma legal indi spensavel para a sua validade. 

A •acceitação » (sic) não foi ratificada. 
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. ~retende a Secretaria que a ratificaçãb haja sido dada pelos em-
prettem~_s em resposta á consulta da Secretaria sobre se approvavam a 
delegaçao de poderes feita pelo liquidante ao dr . Samuel. 
. Delegação de poderes sómente poderia se de poderes de que es-

flves e investido o liquidante. 
Ao liquidante só haviam sido outorgados estrictos poderes de li-

quidante judicial. 
Não s~ conceberia, ~ortanto, não se concebe que outros quaeS(j ;Jer 

pudesse ehe delegar. Nao se transfere o que não se tem. 
Evidentemente. 
A ~espo_sta dos empreiteiros approvando delegação de poderes só 

~e r_efer~a, so . se poderá referir á delegação de poderes outorgados ao 
hgmdanLe, pOis Itao ~·e corrcebe delega<;ão de podere que o delegante 
nao possue. 

. S~ria com_ tal ~entido , uma inutilidade a ratificação dada pelos em-
preiteiros? Nao, evidentemente não. 

P?rque em~)Qra com cpoderes de liquidante » o dr. Odilon não os 
poder a transfenr. a outrem, sem pe_rmissão do~ outorgante . 

_ Nos te:m?s a o m~nd.::to, cumpna-lhe exercer pessoalmente as fun-
C\ces de hq1 1dante. 

Assim os acto , mesmo não exhorbitantes do mandato de liquidant"' 
e nos quaes ell~ se. houvesse feito suostituir por · preposto seu, - só-
mente se ~onyahdanam se os revalidasse approvação dos qt1e o haviam 
nomeado hqu1dante. 

_ Foi s.ó ~ .actos ta~s-:- (não exhor itantes do limitado rnio de acção 
l~gal. ~,0 hqmaa~te). fot, o a _ac~os taes ~raticados por preposto (até en-
tao Illçga_!) do l1 .mdanle, fm soa actos taes que o. empr iteiros deram 
approvaçao. 

. E como a d l eg~v:ão approvada era só de poderes e trictos do li-
q:uda!l~e. para que não pareces e que assim se cas ava a nom ação do 
d_r .. Odtlon, accrescentaram o empreiteiro que continua,·a este no exer-
CICIO das funcções d<! liquidan~e tal qual f.J ra nome~do e assi:n revalida-
vam a ~iía nomezção com a mesma ch"!imimção de noderes ori<Jinaria 
par_a ev1tar gue com a approvação da substituição que de si fize;-a o dr. 
\)d1lon, se VI_esse a ter como incompativel e portanto cassada a póni -
tiva nomeaçao. 

_ E é isto uma prova a mais de que sómente a actos dentro das fun-
c~oes de liquidante jt~dicial s referiam os .socios da firma em liquida-
çao na sua _Eesposta a consulta da Secretana, consulta que foi só sobre 
a «detegaçao de poderes ,. a qual, como já se viu, ó se conceberia de 
poderes de que o liquidante estivesse investido. 

.Não se applica á especie a licção do professor de Yena, e não se 
apphca: 

1.0
) por r.ontravir o Direito Brasileiro; 

. 2.0
) yorq~e a licção se refe re aos casos em que o ratificante não li-

mt~a. a ratlf1caçao, n~ en tanto que na especie a limitação está expressa-
ratificam a delegaçao de poderes feita dentro dos poderes de liqui-
dante- . 
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A licção do profe sor de Yena contravem o D~r.eito _Brasileiro por-
para este, onde ha duvida, não se concebe ratJhcaçao : 

«A ratificação ha de ser expressa, ou resultar de acto ine-
quívoco. (C. C., paragrapho uni co do art. 1.296- co f. art · 
1.306). 

Não vale o argumento que se pretende tirar da outorga de procura-
ção em 6 de dezembro de 1930, do dr. Pau~o da C.osta Azevedo ao dr 
Samuel,- e não vale porque essa procura• ao -alem de ser do dr .. Paulo 
da Costa Azevedo que não podia, sózi~ho, re~olver . sobre_ negocJOs da 
sociedade em liquidação, e, pois, não pod1a ter ttdo a mtençao de dar a 
Samuel poderes para qualquer negocio della. 

Tambem improcede a argu'Tientação fundada na quitação dada ao 
dr. Odilon e a seu procurador dr. Samuel. , 

A quitação é a dr. Odilon e a dr. Samuel como procurador d a-
quelle. 

Ora, como aquelle nunca foi mais que liquidante com poderes res-
trictos, seu procurador sómente o póde ter sido pa~a actos dentro des-
ses restrictos poderes, e a quitação dada a ambos nao abrangerá nunca 
actos exhorbitantes de taes poderes. 

Aliás, emquanto ao excesso de mandato, - e exc~sso conhecid~ 
pelo Estado, que não ignorava o~ termo~ do m~n~ato, ,Odtlon e ~amu~l 
careciam, não de quitaç io dos soc1os da hrma hqUidanaa, mas, .sim, d.e 
quitação do Estado, e isto mesmo se a .e.ste houvessem promethdo rati-
ficação dos mandantes ou se responsabthzado. ~essoalmente pelo acto 
exhorbitante,- e deste houvesse resultado preJUIZO para o Estado. 

Nullo o acto exhorbitante do mandato e não ratificado pelo man-
dante, a este não obriga e, pois, não n'o póde prejudicar (C. C., art. 1.306 
in 1 erbis): 

"' .. .. ... ne,n cont1·a o mandante, senão quando P-ste 
houver ratificado o excesso>. 

Assim resguardado pela pr~pria lei o díreit? dos mandantes ~e .~i
reito que em absoluto independia do m~nda~ano- nen~um~ obnga~ao 
deste havia para com os mandantes e, p~1s, nao se podena s1quer cog1t~r 
de quitação destes áquelle com referenc1a aos excessos por elle prati-
cados. 

A nullidade do acto, nullidade resultante do propri~ excesso, r~s~ 
guarda sufficientemente o. mandante,. un:a vez que tal nulhdade se ob]e-
ctiva na não creaçãv do vmculo obngac10nal. . . . 

Quitação dos mandantes ao mandatario se comprehendena, . 1m, na 
hypothese de, agindo dentro nos limites do mandato, o mandatano haver 
contrariado instrucções daquelles. . 

Então, sim, caberia falar-se - em quitação e isto porque havena 
obrigação do mandatario a ser quitada - a de responder por perdas e 
damnos resultantes da inobservancia das instrucções (C. C. art. 1.313) . 
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Em summa: • 
Não ha quitação sem a finalidade de desobrigar,-de exonerar for-

malmente. Ora, onde não se cogite de obrigação-não se pode pensar 
em quitação. 

Juridicamente não é, pois, possível falar-se de quitação do mandan-
te ao mandatario com referenda a excesso de mandato. 

A acceitação em todo o caso não teria sido formali~ada legalmente. 
Não n'o poderia ser, e isto pela simpli.ssima mas decisiva e irres-

pondivel razão de, em 9 cte janeiro de 1931, data que se attribue â 
acceitação, não estar ainda terminada a medição que só veio a se ul-
timar quasi dois mezes depois (17 de Março de 1931). 

A declaração a que o Sr. Secretario attribue valor de acceitação 
estâ concebida nos seguintes termos : 

c ..•• E para isso s6 h a um e unico recurso: o de fe-
rimento do nosso requerimento nos termos dos pareceres 
dos drs. Director Geral de Viação e eng.o Odilon Dias». 

Os pareceres a que ahi se allude são no sentido de que os em-
preiteiros «devem acceitar a classificação da Secretaria sem restricções». 

Mas aquella declaração de Samuel é anterior â ultimação dos tra-
balhos da medição (a carta de Samuel é de 9 de janeiro de 1931, e 
as medições só ficaram concluídas em 17 de Março seguinte). 

Ora, attribuir áquella declaração valor de acceitação de medições 
então não concluídas, importaria em interpretar a declaração como re-
nuncia do direito de recorrer das mediçõés. 

Mas, tal interpretação seria em absoluto repellida pelo direito que 
não tolera a renuncia do direito de recorrer. 

Si mesmo na clausula compulsoria e ainda quando o compromisso 
contenha a clausula sem recu1·so, é livre ás partes appellar da senten-
ça arbitral (art. 63 do dec. n. 3.900, de 26 de Junho de 1867, decreto 
ainda agora em plena vigencia-Alvaro Pimentel-Da Clausula Com-
promissoria no Direito Brasileiro,-Cod. Civ. art. 1.046), a c forti ori• 
não se poderia admittir renuncia do direito de recorrer, num caso como 
o presente. 

Aliás, a propria Secretaria da Agricultura não viu na carta de 9 de 
Janeiro uma acceitação das medições, pois em despacho de 10 do mes-
mo mez autoriza o adeantamento «conforme o parecer do Sr. Dr. Di-
rector de Viação, isto é, que os empreiteiros devem acceitar a classifi-
cação da Secretaria sem restricções». 

Note-se que: 
a):-o despacho se refere a adeantamento, e não a pa-

gamento como seria o caso, si se tratasse de medições ulti-
madas. 

. b):-o despacho se refere a uma acceitação que os em-
preiteiros devem fazer, e de certo não haveria acceitação a 
dever ser feita, si acceitação já tivesse sido feita na carta de 
9 de Janeiro. 

7 
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Esse despacho que pretende impôr a acceitação, pelos empreiteiros, 
de medição ainda não ultimada, incide na censura da lei, pois a obri~ 
gação de acceitar sem restricções medição ainda não feita importaria 
em renuncia do direito de recorrer, nulla e inoperante renuncia como 
se viu. 

Mas, a acceitação teria sempre de revestir a forma de termo do 
qual constasse: 

a):-a data da medição 
b):-o valor total da medição 
c):-a declaração expressa dos empreiteiros de, convida~ 

dos por ordem de serviço, a examinal~a, acceitam a medição 
no valor de .... etc . , nos 

termos do Regulamento Geral para a concessão de tarefas da Estrada 
ae Ferro Central do Brasil. 

A acceitação tem, pois, forma especial, normada e exigida por lei, 
e quando essa forma não é observada nulla é a acceitação porque : 

" .. .. as formalidades legaes, como todos sabem ou, antes 
como todos veem, são instituídas para garantia dos direitos, 
e as nullidades se decretam como sancção das leis que pres~ 
crevem as formalidades• (Accordam do S. T. F., na sua Rev. 
Vol. XVIII, 429). 

Verdade que o grande Ministro Pedro Lessa, relator do Accordam, 
considera corriqueira e que Japiet no seu tratado Des Nullitées en 
lrlatiére d'Actes ~Juridiques, expressa nestes termos: 

.. La nullit~ est une sanction; elle n'a pour utilité et pour 
raison d'être que d'assurer l'observation ' de la regle qu'elle san~ 
ctionne:t (op. cit pag. lfj6), 

mesmo porque, 
ha a presumpção legal de prejuízo resultante da inobser~ 

vancia das formalidades legaes (Solon, Nullidades-n. 9). 
Não ha, pois, acceitação juridicamente valida das medições. 
Nem ha meio suppletivo de a comprovar em caso de inobservan~ 

cia das formalidades normadas e exigidas pela lei. 
Inutil, pois, qualquer tentativa de inferencias. 
Inutil e contraproducente, porque comprobatoria (tal tentativa) da 

inexistencia da acceitação em forma, isto é, conforme ao mandamento 
legal que norma e exige a forma especial. 

Assim, o Estado-inadimplente emquanto ao contracto originaria-
inadimplente emquanto ao contracto novado, - o foi tambem emquanto 
ao contracto de rescisão. 

Não pó de por isso obrigar a outra parte a estar pelo mesmo contracto. 
Não lhe assiste a elle-inadimplente-tal direito-que collidiria com 

o direito do outro contractante, - innocente, - de pedir a rescisão do 
ajuste com perdas e damnos que abrangem além do damnum emer~ 
gens o lucrum cessans (Parecer de Mendes Pimentel na Rev. For. 
vol. LVII-pag. 122), 
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Assim, por ter o Estado deixado, mais uma vez, descumpridas suas 
obrigações, desfeito está o contracto de rescisão condicionada, fica em 
campo apenas a rescisão núa e simples provocada e justificada pelo 
não cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado, e obrigado 
este a indemnizar ao empreiteiro as despesas e o trabalho feito, assim 
como os lucros que este poderia ter se concluísse a obra (C. C. art. 
1.247), ou seja está o Estado obrigado a rescindir o ajuste e a pagar 
ao empreiteiro perdas e damnos que, na fundamentada licção de Men~ 
des Pimentel, como se viu, abrangem, além do - damnum emergens 
o lum·um cessans, - o que tudo se verificará numa revisão geral das 
contas com base em medição final e geral, criteriosa. 

O Egregio Conselho, de certo, opinará, no caso, com a costumada 
JUSTIÇA. 

Bello Horizonte, 14 de Julho de 1934. -J. de Magalhães Drum~ 
mond.-Fracisco A mynthas de Carvalho Moura. 
Voto de regosijo pela promulgação da Constituição da 

Republica 
O Sr. Milton Campos : Srs. Conselheiros. Ao iniciarmos hoje 

os nossos trabalhos, penso cumprir um dever de civismo mandando 
consignar em ata o profundo regosijo do Conselho pela promulgação 
da Constituição de Republica, hontem ocorrida. 

Não é ainda ocasião para se apreciar a obra dos constituintes de 
1934. Criticas muito severas a ela se fizeram, mas a verdade é que, 
na heterogeneidade de sua ·composição, a Assembléa Constituinte~bem 
traduziu a média da opinião nacional, e, afastando~se dos extremos, 
reatou a tradição constitucional do Brasil. 

Com isso realizou obra de moderação e de prudencia, qualidades 
que, se a muitos se afiguram meritorias, a outros servirá de motivo 
para o rigor da critica. e a severidade do julgamento co trabalho rea~ 
lizado. Os extremistas e os sístematicos não se mostram contentes. 
Os extremistas, porque a Constituição não se filiou a nenhuma das 
puras ideologias q·Je agitam o mundo moderno, e os sistemáticos, por~ 
que os constituintes, despreocupados da símétria e da pureza doutriná~ 
ria, tiveram mais em vista a realidade sempre complexa e irreductivel, 
á rigidez dos princípios. (Muito bem !). 

O que é certo, porém, é que, desde hontem, o Brasil reingressou 
no regimen legal, e êste é um motivo de jubilo para todos quantos ex~ 
tremecem a Patria e estimam a ordem sob a egide da lei (Apoiados 
gerais. Muito bem!). 

Nessas condições, julgo interpretar os sentimentos do Conselho, fa-
zendo lançar na acta de nossos trabalhos esse voto de regosijo. 

(Mui to bem! Muito bem!). 

Comunicação 
O Sr. Werna Magalhães comunica que o sr. Sebastião Li~ 

ma, por motivo justo, não comparece á sessão. 
O Conselho lica inteirado. 
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Nova distribuição 
Reclamação d e P. C. Azevedo & Cia. 

(PEÇA N. 353) 

O Sr. l'Ulton Campos : O sr. conselheiro Sebastião Lima ale~ 
gando impedimento, devo!veu _á Mesa a peça n. 353, que se refere a 
um processo de reclamaçao feita por P. C. Azevedo & Cia. sobre a medi~ 
ç~o final de serviços de construção da Estrada de Ferro Sudoeste de 
Mmas. 

Si o Çonselho reconhece o impedimento alegado (sinais gerais 
de asçent zmento), farei nova distribuição do processo. 

Assim, deante da manifestação da Casa e na forma do Regimen-
to, passará a relatar a peça o 1.0 Revisor, sr. conselheiro Socrates AI~ 
vim, e designo para completar a revisão o sr. Werna Magalhães. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

Anunciada a apresentação de pareGeres finais o sr. Werna Maga-
lhães lê e passa á mesa o seguinte ' 

PARECER N. 322 

Aprovação d e cont'rato celeb'rado entTe o Estado e Couti-
nho & Fi lhos 

(PEÇA N. 339) 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, a que veiu presente o 
ofici o n. 351, de 15 de maio ultimo, do sr. Secretário das Finan-
ças, no sentido de se pronunciar o Conselho, sobre o contrato celebra-
do entre o Estado e os srs. Coutinho & Filhos, sub-arrendatários da 
N?-v~gação do. Rio Grande, p~ra fiscalisação e arrecadação de impostos 
mmeuos, depOis de ter exammado, detidamente, o assumto as cláusu-
1?-s e raz~es de sêr de acôrdo, e, considerando que, pelos s~us têrmos, 
ficam dev1dam~nte amparados os interesses do fisco mineiro, é de 
opmmo que seJa lavrado o decreto para execução do contrato. 

Sala das Sessões, 17 de julho de 1934.- Werna Magalhães re-
lator. 

O parecer é aprovado e logo a seguir assinado pelos srs. conse-
lheiros. 

-Devolva-se a peça, com o relatório e parecer, ao sr. Secretário das 
Finanças. 

Indenisação de 
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2.a Parte da Ordem do dia 
vencimentos pleiteada pelo bacha1·el 

Floriano de Albuquerque · 
(PEÇA N. 346) 

931 

Washington 

O S.li.~. M.iit®D V2m~(i!)§:-Na 2.8 parte da ordem do dia fi~ 
gura , em primeiro lagar, a dtscussão da peça n 3-16, sobre um pedido 
de indeniza<:ão de vencimentos feito pelo bacharel Washington Floria~ 
no de Albuquerque. 

Como, poré.n, não se acha presente o relator, sr. Socrates Alvim, 
cuja ausencia já se verifica em duas sessões consecutivas, na fórma 
do parágrafo 3.0

, _do art. 17, do nosso Regimento, passa a relatar o 
processo o sr. Sebastião Lima, 1.0 revisor, e designo para completar 
a revisão o sr. Aníbal Gontijo. 

R ecu1so inte'rposto por Alfredo Dolabella Portella 
(PEÇA N. 344) 

E' anunciada, em seguida, a discussão da peça n. 344, sobre um 
recurso interposto pelo sr. Alfredo Dolabella Portella, sendo dada a pa-
lavra ao sr. Abilio Machado, que apresenta o seguinte 

Relatório 
Ao relatório de fls . 363 a 388, feito na peça n. 297, acrescento: 

Os Conselheiros Sebastião Lima e Annibal Gontijo üz.eram a revisão 
do processo, pedindo o ultimo a inclusão do mesmo em ordem do dia 
(fls. 288). 

Em sessão de 6 de fevereiro dêste ano, foi a peça relatada, se-
guindo-se a apresentação do parecer do relator, o qual, depois de de-
batido, mereceu aprovação unanime do Conselho. 

Na sesf'ão seguinte, de 17 de fevereiro, aprovou-se e assinou-se 
o parecer final, de n. 283, apresentado pelo relator, opinando, de acôr-
do com o anterior, pelo não provimento do recurso de Alfredo Dola-
bella para o Interventor Federal, por já estar prescrito o seu direito á 
reclamação administrativa, nos têrmos do artigo 6. 0 do decreto federal 
n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando, mais de um ano depois 
do conhecimento que tivera do terceiro despacho indeferindo a sua pre-
tenção, pedira novamento o pagamento que pleiteava (fls. 389) 

Com officio do nosso presidente, datado de 17 de fevereiro do cor~ 
rente anno, foi o processo devolvido ao Chefe do Governo Mineiro, que, 
em data de 2 de março de 1934, de accordo com o parecer deste Con-
selho, negou provimento ao recurso do emprt>iteiro Alfredo Dolabella 
Portella (fls. 389, v. e seguintes). 

Desse despacho do Interventor Federal recorreu, no praso, o inte-
ressado, allegando o seguinte, através de brilhantes razões de seu illus· 
tre advogado, dr. Tancredo Martins, que argumenta com apoio em co-

BIBLIOTE 
ARQUIVO PUBLICO M iNEIR 
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piosa doutrina e em pareceres dos consagrados juristas drs. Affonso 
Penna Junior, F. de Mello Vianna, Estevão L. de Magalhães Pinto, Lin-
coln Prates, José Bernardino Alves Junior, João Franzen de Lima e Al-
berto Deodato : 

a) no regimen federativo e de autonomia administrativa adapta-
do pelo Brasil, restrictos os poderes pertencentes á União, gosando os 
Estados e municípios do direito, mantido pelo Governo Provisorio, no 
seu decreto Institucional, artigo 4. 0

, de legislar sobre assumptos de in-
teresse local, não póde o decreto n. 20.910, de 1932, ter applicação 
em Minas, nelle devendo ter havido o pensamento de dispor sómente 
para as repartições federaes; 

b) isso logicamente se conclue tambem do facto do decreto em 
discussão t~r sido referendado apenas pelo Ministro da Fazenda, e 
não por todos os Secretarias de Estado, como cumpria; 

c) tendo as leis limites de acção, tal decreto, subscripto unica-
mente pelo sr. Oswaldo Aranha, só se applica ao Ministerio da Fazen-
da, por força do artigo 17 da lei Organica do Governo Provisorio; 

d) ainda applicavel o decreto em exame ao Estado de Minas, não 
o seria, no caso versado, pois, estando o assumpto disciplinado já pe-
los arti~·os 107, 113 e 128 do Regulamento Geral de Obras Publicas, 
não se poderia invocar o texto do citado art. 6 .0 do decreto federal 
20.910, que sómente determinvu o praso á reclamação administrativa 
«que não tivm· praso fixado em disposição de lei paTa ser formu-
lada »; 

e) todos os juristas ouvidos affirmam, nos pareceres já referidos, 
que não está prescripto o direito ás 1·eclamações administrativas, 
dizendo quatro delles que, ctntes da lavratura do term o de recebi-
mento das obras. po::lem ser feitas todas as reclamações, e opinan-
do os outros, ainda mais libera.es, que o praso de prescripção s6 
começa a correr depois do recebimento definitivo dessas obras; 

f) não estando prescripto o direito da parte, vantagem não ha em 
invocar o Estado a prescripção administrativa; 

_q) tendo sido feitas no interesse do Estado as obras cujo paga-
mento é solicitado, impõe-se que o recorrente seja attendido, tambem 
por imperativo dos principias da equidade, segundo a licção auctorizada 
de grandes mestres da materia {fls. 396 a 421). 

E o recorrente termina suas razões pedindo ao Interventor a refor-
ma do despacho por sua excia. proferido {fls. 409). 

Ouvido o Advogado Gerai, este em officio de 18 de maio de 1934, 
opinou que, nos termos da legislação em vigor, o recurso devia ser in-
formÇtdo pelo Conselho Consultivo e pelo Interventor e, em seguida, en-
caminhado ao Chefe do Gevemo Provisorio, publicando-se no orgam dos 
poderes do Estado a noticia da remessa, conforme o disposto no arti-
go 33 e seus paragraphos do decreto 20.348, de 29 de Agosto de 1931. 
{fls. 395). 

Em data de 26 de maio ultimo, o Secretario da Agricultura officiou 
ao presidente deste Conselho fazendo a remessa do processo (fls. 2 
e 422). 
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Assim relato a peça n. 344, que passo ao 1.0 revisor, sr. conse-
lheiro Sebastião Lima. . . 

Bello Horizonte, 10 de Julho de 1934.- Abtlw Machado, relator. 

Parecer 
O S r. A.billo Machado: - Eis o meu parec~r, do qual fica fa-

zendo parte integrante o relata ria que acaba de ser lido: . 
Vou considerar as razões dadas pelo recorren4-e, quanoo sust.ent~ a 

não applicação, nos Estados, do dec. f~d~r~ 20.910, de 6 de Janeiro 
de 1932, algumas já examinadas no pnmitivo parecer do relator, na 
peça n. 298. . . _ . . L · 0 _ 

A primeira consiste na affirmaçao de que fOI .mant1do pela ei .r 
ganica do Governo Provisorio ? regim~ federcttivo .e ... de autonorrua 
administrativa adaptado no Brasil, continuando restn.cL.o~ os po~e~es 
pertencentes á União e garantido aos Estados e MumciplOS o direito 
de legislar sobre assumpt?s de inter_ess!! local, pelo que. n~quelle decreto 
sómente se póde ter cogitado de dispor para as repartiçoes federaes. A 
segunda, na de que, referendado apenas pelo Ministro da F~zenda, o 
mesmo decreto se limita aos assumptos dessa pasta. A terceira, na de 
de que, por força do proprio art. 6.0 do alludido de~reto, este 
não se applica.ria ao caso versado, uma vez_ que e~ts~e P.razo 
determinado na lei estadual para as reclamaçoes admmistrativas, 
não estando o direito a estas prescripto, para o recorrente.' no 
opinar dos juristas consultados. A primeira das razões s~mmanadas 
consta apenas do parecer do pr~fess<?r Affon.so ~enna Jumor. A te:-
ceira, com pequenas variantes, nao so do pnmeu?, c~mo dos demrus 
pareceres, que, em these, não contestam a apphcaçao, nos Estados, 
do dec . 20.910. A segunda, das allegações de fls. 397. . . 

Apesar de escudados em brilhan~es raz~es e pareceres de vanos JU-
ristas de renome, taes argumentos runda nao me convenc~m .. Deante 
delles, fiz novo e detido estudo do processo, não tendo, Il}fehzmente, 
modificado minha opinião anterior, que é a de um dos mais obscuros 
cultores do direito em Minas (não apoiados geraes), profundamente 
constrangido em divergir da de tantos e tão auctorizados mestres. 

Vou justificar-me : . . 
Antes de mais, devo assignalar que o regune f~derahvo e. de auto-

nomia administrativa, de que falla o recorrente, fico~ mantido, mas 
com varias e profundas restricções, entre as quaes as const~t~s do art. 
4. 0 do dec. n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, que instituiU o Go-
verno Provisorio da Republica, assim redigido : 

«Continuam em vigor as Constituições Federal e Estadu~es, a~ de-
mais leis e decretos federaes, assim como as posturas e deh.beraçoes _e 
outros actos municipaes, todos po'rém, in?lu!ivé as prOJ?'rtas constt-
tuições, sujeitas ás modificações e ":estrwçoes estabelec~das.por_ esta 
lei ou por dec1 etos ou actos 'ldtenores do Governo P romsorw ou 
de seus delegados, na esphera de att?'Íb'lf'~ções de ca~a um». 

Reservou-se ahi o .novo Governo da Umao, sem duv1da alguma, a 
faculdade de expedir decretos como o de que se trata e que, conforme 
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já accentuaramos, tem força de lei em todo o paiz. O proprio decreto 
com que argumenta o recorrente justifica, pois, a applicação que do de 
n. 20 91 O fez este Conselho. Além disso, o citado decreto regulando a 
prescripção quinquenal, logo no seu art. 1 o. , torna indubitavel de modo 
claro e expresso, a sua applicação tambem nos Estados e Municípios, 
quando dispõe, irrestrictamente: «As dividas passivas da União, dosEs~ 
1·ad os e dos lJ!JunicJpios, bem assnn todo e qualquer direito ou acção 
contra a Fazenda Fed eral estadnal ou municipal, seja qual fo?' a 
sna. natureza , pre r,revem em cinco an:10s contados da data do acto 
ou Iacto do qual se originaram , . 

O dispositivo transcripto inclue, duas vezes, como se vê, os Esta~ 
dos e os .Municípios na orbita da lei cuja applica~,:ão é contestada 
pelo recorrente. E abrange certa mente as reclamações administrativas, 
como é intuitivo, na sua alta expressão - "bem assim todo e qual~ 
q?.:.er direito ou acção contra a Fazenda Federal, estadoal ou 
municipal, seja qual fôr a sua natureaa ». Contra o que está 
expresso em lei. e reiteradamente expresso com clareza insophisma~ 
vel, não se podem admittir argumentos nascidos de simples dedu~ 
cções, por mais habilmente que elles tenham sido formulados, como os 
do recoHente. Com effeito, este nada mais faz que deduzir, para o 
seu ponto de vista, da vigencia relativa do antigo regimen federati-
vo e do facto de estar o decreto em apreço referendado apenas por 
um Ministro, ao passo que este Conselho procurou dar cumprimento 
ao que que está repetidamente indicado na lei, com uma clareza 
que véda qualquer tentativa de interpretação. Assim, eu só me con~ 
formaria com a não applicação aos Estados e Municípios do decreto 
apreciado se o seu proprio auctor tal decidisse, mas ainda diria que 
elle não soubera exprimir antes, de todo em todo, a sua verdadei~ 
ra intenção. ' 

O não estar o dec. 20.910 subscripto por todos os Ministros é 
falha para que não ha sancção em nossa legislação constitucional. Nem 
está nas attribuições do Conselho deixar de applicar, por isso, a lei 
citada, porque, maximé no regimen em que ella nasceu, unicamente 
o poder que a expediu teria auctoridade, bastante para invalidai-as, 
por esse supposto vicio de inconstitucionalidade. 

Accresce tratar~se , nesse processo de assumpto (pedido de paga-
mento) directamente relacionado com os de competencia innegavel do 
titular da fazenda, que referendou o decreto em discussão, tornando~o, 
na logica do proprio recorrente inteiramente applicavel ao seu caso. 

Nos pareceres de fls . 415 e 416, que são pela applicação do dec. 
20.910, nos Estados e Municípios, sustentam os drs. Estevão Pinto e José 
Bernardino que o acto ou facto do qual se originar a reclamação ad~ 
ministrativa e de cuja data se contará o prazo de um anno, nos ter~ 
mos do art.6e. do mesmo decreto, é o do recebimento definitivo das 
obras, que ainda não havia, na especie dos autos. E ambos entendem 
ainda que, então as reclamações do empreiteiro podiam ser reproduzi-
das, sem transitar em julgado o indeferimento que ellas tiveram. Não 
ha maior inconsequencia do que, a um só tempo, admittir a applica~ 
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ção de uma lei e fazel~a de modo a burlar intei;amente essa_ mesma 
lei, nos seus fins immediatos, que, no caso, foram JUstam~nte evitar pr~~ 
telações, na contagem e transcurso ~e temp?•. em _matena de prescn-
pção do direito da parte á reclamaçao admmtstrativa. 

O acto ou facto de que se originaram as reclama~ões do recorren~ 
te é , sem sombra de duvida, a recusa, por tres Secretanos, do pagamen~ 
to de acc escimos na obra por elle solicitado, -recusa que vem_ de 
muito longe. desde a medição do serviço. Verificando~se a penultima 
dessas recusas quando já vigente o dec. 20.910 da data em que o re~ 
corrente teve della conhecimento devia começar a correr o prazo de 
um anno da prescripção debatida, como bem decid~u o ~onselho. , 

O constructor multiplicou suas reclamações, que nao vanaram uma so 
vez, de objectivo. Seu fito exclusivo, em todas ellas, era obter _o pa~ 
gamento do que realizára extra~contracto. Se esse pagamento nao lhe 
fosse negado, elle não teria mais necessidade de reclamar. As reei~~ 
mações continuaram, unicamente porque as recusas ~ambem se repe_!i~ 
ram. Foram estas, pois, como é intuitivo, a causa umca daquellas. Nao 
se póde, assim em bôa logica, duvidar que a recusa d~ pagamento 
pretendido pelo recorrente foi o acto ou fact_o de que -~e ongt~ou ~ ui~ 
t ima reclamação do interessado, feita tardiamente, ]a na VIgencia do 
dec. 20.910, isto é . mais de um anno depois de saber elle que a 
anterior r ra indeferida. . 

O exame dos demais argumentos do recorrente, que nelles agora m~ 
siste, já se encontra no primitivo parecer approvado pelo Conselho e 
que, por isso, passo a reproduzir, com ligeiro accrescimo: 

Tendo contractado a construcção de uma ponte de concreto arma-
do, por 395:607$000, o sr. Alfredo Dolabella Portella reclamou tres ve~ 
zes, perante o Secretario da Agricultura, o pagamento <!e obras a_ccres~ 
cidas na mesma, no valor de 158:976$928, embora nao auctonzadas 
pelo Estado. Sua pretensão foi sempre ~ndeferi~a. O _ultimo desp~cho 
do Secretario, indeferinclo sua reclamaçao, sahm pubhca~o no «~mas 
Geraes », orgam dos poderes Publicas do Estado, no d~a 3 de Julho 
de 1932 (fls. 353~v. e 373). 

A 20 de setembro de 1933, isto é, mais de um anno e dois mezes 
depois desse ultimo indeferimento, voltou elle a reclamar, ~erante o . Se~ 
cretario, o pagamento dos accrescimos que allegava ter feito na obra, 
com proveito para a collectividade. 

O titular da Acrricultura indeferiu, mais uma vez, seu requerimento• 
julgando, de inicio,<=> inopportuna a reclamação, por ter perdido o auctor 
desta direito a recursos administrativos, á vi ta do disposto no decreto 
do Governo Federal n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e nos arts. 120 
e 122, capitulo XIX, do Regulamento Estadoal n. 7.544, de 1927, ainda 
em vigor (fls. 373) . Si conhece!:se da reclamação, accrescentou o Se~ 
cretario não reconheceria nenhum direito ao reclamante, com fun damen~ 
to nos 'arts. 84, 87 e 108 do Regulamento de Obras Publicas, no art. 
1.246 do Codigo Civil e em decisão de nossos tribunaes («Revista do 
Direito ", 46, 339). 
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Desse despacho recorreu o sr. Alfredo ·Dolabella Portella, em data 
de. 2_1 d e novembro de 1933, para o sr. Interventor Federal, que, pelo 
officw de fls. pedia, nos termos do art. 8.0

, letra «b», do decreto n . 
20.348, de 29 de agosto de 1931 , que este Conselho se manifestasse 
sobre a pretensão do alludido constructor. 

O terceiro despacho indeferindo a reclamação do recorrente foi 
publicado no orgam official do Estado, a 3 de julho de 1932, quando já 
vigorava em Minas o dec. n. 20.910, de 6 de janeiro do mesmo an-
no de .1932, que é lei indubitavelmente applicavel á especie em exame, 
no reg1men em que vivemos. · 

E somente a 20 de setembro de 1933 foi que o recorrente novamente 
reclamou, quer dizer, mais de um anno após o conhecimento do despa-
c~o. de f~lhas 353-v., cuja reconsideração provocava. Fel-o, pois, já sem 
direito a Isso, em face do que dispõe o art. 6. 0 do cítado decreto n. 
2~.91~, por estas. palavras: «O direito á reclamação administrativa, que 
nao tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, pres-
creve em um. a.nno, a contar da data do acto ou jacto do qual a 
mesma se ongtnar~ . 

A sua 4.a reclamação era já, portanto, inopportuna, tardia, como bem 
considerou o sr. Secretario da Agricultura. 

O recorrente allega a inapplicação dos arts. 120 e 122 do dec. es-
tad oal numero 7.544, em que tambem se fun dou o despacho de fls. 
373, por não se tratar então de recurso, que é o de que elles cogitam, 
mas .apenas de simples e nova reclamação. Agora, entretanto, pelo 
propr10 argumento do interessado, depois de interpostus os recursos exa-
min~dos, taes dispositivos podem, sem a menor duvida, ser,. applicados. 
E, a luz dos mesmos, ver-se-á que o 1.0 recurso se verificou mais tar-
diamente ainda que a . quarta reclamaç~o do empreiteiro, pois, por força 
do. art. 10 do decreto 20.910, cit., o prazo para elle continuou a ser o de 
umcamente sessenta (60) dias, na fórma dos artigos já indicados no 
Regul. Est. n. 7.544. Tal acontece, porque o 1.0 recurso, de novembro 
de 1933, sómente ha de ser considerado como interposto do ultimo in-
deferimelltü de que, desde 3 d e julho de 1932, teve conhecimento o 
reclamante, e não do despacho motivado pelo requerimento que era 
um verdadeiro pedido de reconsideração do mesmo. 

Insiste o recor:·ente que, emquanto não ha recebimento definitivo 
da obra, póde o empreiteiro reclamar, como no seu caso, nos termos 
dos seguintes dispositivos do Regulamento approvado pelo dec. Estadoal 
n. 7.640, de 10 de maio de 1927, com força de lei, de vez que se ex-
pediu por delegação do Congresso: 

c:Art. 112. A responsabilidade dos arrematantes só cessa depois 
do recebimento definitivo da obra. ~ 

«Art. 113. Não será acceita reclamação alguma sobre a execução 
de contractos que não fôr apresentada antes do termo de recebimento 
definitivo das obras. • 

cArt. 128. Não se effectuará a restituição das cauções sem que 
o empreiteiro dê quitação e desista de toda e qualquer reclamação 
sobre a materia do respectivo contracto. 
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Esta declaração será mencionada no termo de recebimento defi-
nitivo. 

Paragrapho unico. Liquidado por esta f6rma um contracto, nenhuma 
reclamação do empreiteiro sobre o mesmo poderá ser acceita, nem 
processada na repartição." 

Havendo, assim, em lei estadoal, conclue elle, prazo dentro do qual 
póde o constructor reclamar, não se applica á especie examinada o 
dec. federal numero 20.910 citado, porque, segundo o artigo 6.0 domes-
mo, sómente prescreve em um anno a reclamação administrativa que 
não tiver prazo f ix -,ti o em disposição de lei pa-ra ser formulada~. 

O argumento feito com habilidade, pode impressionar, á primeira 
vista. 

Confrontando, porém, os taes dispositivos a que elle se arrima, 
chegamos, natural e logicamente, á convicção inteiramente diversa da 
que pre~ende trazer o recorrente. Vou mostrai-o: 

Os arts . 112, 113 e 128 do Regul. Estadoal n. 7.640, acima trans-
criptos, não cogitam de prazo algum. Si, entretanto, para argumentar, 
se conceder que elles indicam um prazo, permittindo reclamar emquanto 
não ha o recebimento definitivo da obra, tal prazo nunca será um 
prazo fi xado, como vem no artigo 6~ do dec. fed. 20.910, mas quando 
muito, um prazo indeterminado, incerto, movei, que expedientes do in-
teressado e delongas burocraticas poderão dilatar indefinidamente, per-
petuando a reclamação administrativa, que foi justamente o que o allu-
dido dec. pretendeu evitar. Tanto assim, que sómente permitte urna 
reclamação (art. 8. 0 ), não alterando ainda as prescripções de menor 
prazo já constantes de leis e regulamentos (art. 10 °). 

Si tal acontece, sem a menor duvida, si o dec. federal em apreço 
unicamente exclue da regra do seu art. 6.0

, a reclama<,;ão com prazo an-
teriormente fixado em lei, para ser formulada, e os dispositivos do 
Regulamento Estadual, com que argumenta o recorrente, não estabe-
lecem, não determinam, não fixam prazo algum, aquelle decreto não 
póde absolutamente deixar de ser applicado ao caso do processo. E 
o que se verifica, deante disso, é estar prescripto, como antes mos-

, trei, o direito do recor: ente á reclamação administrativa, quando~ elle, 
mais de um anno depois do penultimo despacho contrario á sua pr.e-
tenção, procurou reclamar novamente. 

Haverá quem diga que, invocada tambem a equidade pelo recor-
rente, se poderia apreciar a sua pretenção, apezar de advogada, desde 
a penultima vez, fóra de tempo habil. 

Mas, si assim se resolvesse, não haveria mais prazos extinctos, di-
reitos prescriptos, nem decisões transitadas em julgado, deante da in-
vocação de equidade, o que, contra todos os principias de direito, de 
hermeneutica e de simples bom senso commum, facilitaria, em qualquer 
caso, a contornação das leis, subvertendo, com as mais damnosas con-
sequencias, a ordem jurídica da sociedade. 

Estimaria poder apreciar o pedido do recorrente, dentro dos prin-
cípios da equidade, embora, elle nunca tivesse direito, nos termos do 
contracto que assignou com o Estado e nos dos dispositivos do Regul. 
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Est. e do Cod. Civil· lembrados nos despachos de fls. 373. Isso por~ 
que dois technicos auctorizados da Secretaria da Agricultura reconhe-
ceram que os accrescimos em apreço existem, tendo sído feitos em pro{ 
da boa execução e conveniente segurança da obra. 

Ser-me-ia grato opinar guiado pela equidade. Não levado, entre-
tanto, pelos ensinamentos dos que ainda a querem com a mesma 
força creadora que teve na evoluç;:;o e no explendor do Direito Roma-
no (Lozzi , clnterpret. delle Jeggi e . dei contr. per via di equitá •, e · 
Diena, Dell equitá nella interpret. della leggi e de contratti », na mon. 
de Bicce Mozzoni, «in" Dizionario Pratico dei Diritto privato ». do pro~ 
fessor Vittorio Scialoja, pags. 850-859). Nem pela doutrina daquelles 
que a excluem de toda cogitação (Laurent, Demolombe e Deodati dicc. e 
pags. citados.) Mas pela prudencia dos da doutrina moderada, dos 
que a mandam applicar com a maxima cautela, para que não degenere 
em fonte perniciosa de injustiças e arbítrios (Gluseppe Piola, «Digesto 
Italiano ", voce Equitá, no dicc. e Ioc. indicados). 

A' luz da equidade, extemporaneamente invocada, entretanto, não 
posso opinar, nem mesmo com a mais vigilante cautela, e meu pare-
cer, á vista do exposto e considerado, é ainda por que o Conselho se 
pronuncie pelo não provimento do recurso que ora se informa. 
· (MuUo bem! Muito bem I 

O parecer é approvado sem 'debate, sendo adaptada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina por que se negue provimento ao recurso de 

que trata a peça n. 344. 
-Volta ·o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Isenção de Impostos pleiteada ' pela Companhia Pro-
gresso de Armazens Geraes 

(PEÇA N. 355) 
Por ummo, entra em discussão a peça n. 355 sobre a qual o sr. 

Milton Campos apresenta o seguinte 

Relatorio 
O exmo. sr. Secretario das Finanças, pelo officio n. 717, de 14 

do correrrte, pede ao Conselho que se pronuncie sobre o requerimen-
to em que a Companhia Progresso de Armazens Geraes pleitea isen-
ção de impostos estaduaes. 

Do processo, qu acompanha o officio, vê-se que a Companhia 
pretef.lde «isenção do· impostos de industrias e profissões e territorial 
para sua matriz e agencias que se fundarem no Estado", e funda seu 
pedido na lei mineira n. 998, de 20 de setembro de 1927. 

Na Secretaria das Finanças o processo foi informado por diversos 
funccionarios. O Director da Receita entende que a invocada lei n. 998 
referindo-se a isenção por 5 annos, a partir de 1928, já não tem 
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mais applicação; mas accressenta que pode . ser . expedido pelo gover~ 
no o decreto de isenção, com a previa aud1encm do Conselho Con-
sultivo. E tratando do merecimento do pedido, observa que os 
armazens geraes são cins?tutos de_ interesse p~blico " . Indo o caso á 
deliberação do sr. Secretano, s. excm . o encammhou ao Conselho. 

Assim relatada a peça, passo-a ao exmo. conselheiro Julio Soares, 
1°. revisor. 

Bello Horizonte, 15 de Julho de 1934. -Milton Campos, Presiden-
te e relator. 

Parecer 
O Sr. Milton Campos - O Co digo dos Inter~entor~s de~ermi

na que seja ouvido o Conselho nos casos de concessa? de 1se~çao de 
impostos, e parece ter sido por isso que o sr. SecretariO das Fmanças 
nos remeteu o presente processo. . 

O Director da Receita, informando o requenmento da empreza, 
baseada na lei n. 998, de 1927, disse o seguinte: _ 

"A lei citada auctoriza o governo a fazer a concessao 
pedida. . . . . 

A expressão de tempo allud1da pode 1mportar na sua ~ef-
ficacia actualmente, visto como ha dois termos que ai~ se 
completam, a saber cvigor por cinco annos » da concessao a 
ccontar de 1928•. 

Nestas condições, parece-me que está per~mpta a aucto-
rização ao governo, eis que. !á. decorreram .cmco _ an~os em 
que a concessão devia ter IniCIO. Isso, porem,. nao _ rmporta 
porquanto o governo póde exp~dir o decreto da Isença.o, como 
julgai-a justa, mediante audiencm do Con~elho Consultivo. Re-
lativamente ao merito da isenção, devo diZer que os Armazens 
Geraes constituem institutos de interesse publico, collectivo, 
tanto que são creados e regulamentados por lei federal ». . 

A' vista desta informação, o sr. Director Geral do Thesouro opi-
nou pela audiencia do Conselho e o sr. Secretario das. Finança~ nos 
submetteu o caso. Está me parecendo, porém,, que a mformaçao da 
Secretaria não é procedente. O art. 1.0 da lei n. 998, de 20 de setem~ 
bro de 1927 diz o seguinte: 

cFica o aoverno auctorizado a conceder isenção de im~ 
postos a parti~ de 1928, pelo prazo de cinco annos, ás em-
presas de armazens geraes que se fundarem no .Esta:J.o e se 
obrigarem, além das obrigações impostas pela legislaçao fede-
ral, ao seguinte : . . 

a)- a fazer seguro de seus depos1tos em 2 companhJas 
de reconhecida idoneidade; 

b) - a publicar no ergam official dos poderes do Estado 
os seus balancetes trimestraes, semestraes e annuaes; 

c) - a subordinar-se á fiscalização do Estado •. 
A primeira parte deste artigo, é certo, dá a i~npress~o, á pr~eira 

vista, de que a isenção, começando em 1928, deVIa termmar em cmco 
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annos--«Fica o governo auctorizado a conr.eder isenção de impostos, a 
partir de 1928, pelo prazo de cinco annos•, etc. Mas o que me está 
parecendo é que a lei foi mal redigida, dahi, a sua má interpretação. 
Quero acreditar que a lei anctorizou o governo a conceder isenção de 
impostos a partir de 1928, isto é, dahi por diante, até que occorra a 
revogação por outra lei. 

O governo póde, portanto, fazer esse favor ás empresas de arma-
zens geraes, apenas limitada a concessão ao prazo de cinco annos e 
às demais condições constantes do dispositivo. Effectivamente, não se-
ria razoavel que a lei determinasse o prazo dentro do qual a isenção 
pudesse ser concedida, porque a lei estava prevendo o caso de se vi-
rem a fundar no Estado armazcns geraes; a lei quiz estimular a funda-
ção desses institutos que, sem duvida, interessam á producção mineira. 
De modo que o governo póde, baseado nesta lei, conceder a isenção 
pleiteada ... 

O SR. ABILIO MACHADO-Independentemente de nossa auctori-
zação. · 

O SR. MILTON CAMPOS-... independentemente de nossa aucto-
riz:::~t;ão. Não sei se o governo deseja nosso parecer sobre o merito do 
pedido. De minha parte, confesso, não teria reservas em opinar pela 
concessão, na forma legal, porque as empresas de armazens geraes , 
como disse ... 

O SR. ABILIO MACHADO-São da maior utilidade. 
O SR. WERNA MAGALHÃES-São de interesse publico. 
O SR. ANNIBAL GONTI.TO-Interessam tambem ao commercio. 
O SR. MILTON CAMPOS-... interessam o commercio e aos pro-

ductores que, atraz dos armazem~ geraes, ficam dispensados de ter ar-
mazens proprios e de manter >empregados e, por conseguinte, se exo-
neram de grandes despesas. Além do mais, esses estabelecimentos vêm 
fomentar o credito do productor com a expedição de conhecimentos de 
deposito e de «Warrants », os quaes circulam unidos ou separadamente, 
servindo como titulas representativos da mercadoria ou como titulas de 
penhor. De modo que dou meu parecer no sentido do governo conce-
der a isenção com fundamento na lei n. 998, de 20 de setembro de 
1927, que é a lei vigente a respeito do assumpto. 

E' este o meu parecer, que submetto ao Conselho. (Mui to bem I 
Muito bem!) 

-0 parecer é approvado sem debate, sendo proclamada a seguirtte 

Conclusão 
O Conselho opina pela concessão da isenção pleiteada, com fun-

damento no art. 1.0 da lei n. 998, de 20 de setembro de 1927. 
-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são da peça n. 316 (Indemnização de vencimentos pleiteada pelo 
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bacharel Washington Floriano de Albu1uerque), e das demais ma-
terias que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secreta-
ria com a precisa antecedencia. 

Levanta-se a sessão. 

230. a Sessão Ordinaria aos 21 de julho de 1934 
PRESIDENTE:-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SUliAIUO: -Acta- Expedinte- A situação dos Conselhos Consultivos em. face 
da Constituição- Discurso do sr. Milton Campos- Pareceres fmaes 
-segunda parte: -Indemnisa ção de vencimentos pleiteada pelo ba-
charel Washington de Albuquerque. -Relatorio e parecer do sr . Se-
bastião Lima- Declaração do sr. Abilio Machado- Conclusão- Volta 
ao Expediente -Parecer final -Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Julio Soares, Abilio Ma-
chado, Annibal Gontijo e Werna Magalhães. 

-Abre-se a sessão. 
A c ta 

E' lida e aprovada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretario traz ao conhecimento do Conselho o se-

guinte expediente: 
Offlclo 

Modificação do reg1'men de cobrança de energia electrica nas re-
partições publicas 

(PEÇA N. 357) 
-Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes-18 de julho 

de 1934. 
Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a honra de passar 

ás mãos de V. Excia. o incluso processo n. 7.038, afim de que esse 
Egregio Conselho se digne emitir parecer sobre a proposta da Cia. 
Força e Luz de Minas Geraes de cobrar o consumo de energia nas Repar-
tições publicas por kilowat. em vez de vela-mez. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha alta estima e distinta 
consideração. 

O Secretario das Finanças. Ovidio X avier de Abreu. 
Proposta 

-Companhia Fôrça e Luz de Minas Geraes.-27 de junho de 1933. 
Exm.0 Sr. Dr. Carlos Alberto Pinto Coelho, D. D. Fiscal do Go-

vêrno. 
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Nos têrmos da cláusula 6.a número 9 do contrato, a iluminação 
fôrnecida u repartições estaduais deve ser cobrada de acôrdo com as 
tabelas de iluminação pública. Enquanto esta tabela tinha como base 
o KWH, facil era á Companhia aplicar o prêço do h.WH, ao consu-
mo das repartições públicas, que é medido por relógios. 

Passando porém, a iluminação publica a sêr cobrada pelo critério 
de vela més, já não é tão facil aplicar o prêço desta ao consumo das 
repartições públicas, de vez que as mesmas não obedecem ao horário 
estabelecido para iluminação pública. · 

Nessas condições, propõe a Companhia a V. Excia. continuar 
adotando para as repartições públicas o critério de medição por KWH; 
fixado o prêço deste, segundo a tabela de vela-mês, adotada para ilu-
minação pública, prêço êste que facilmente se obtem, dividindo o cus-
to total da iluminação publica pelo número de KWH consumido na 
mesma, que é atualmente de 2.924.784 por ano. 

O produto desta divisão dá atualmente para o KWH, de ilumina-
ção pública, $437, algarismo êste sujeito á variação câmbial, nos têr-
mos da cláusula 7.a. 

Aguardando sua pronta resposta, apresentamos a V. Excia. os nossos 
protestos de estima e consideração. 

Franciseo A. F onseca, Gerente. 

Informação do Engenheiro Fiscal do Govêrno 

-Prefeitura de Belo-Horizonte,-16 de Outubro de 1933. 
Exm.0 Sr. Prefeito. Em face do dispositivo constante da cláusula 

6.a item IX do contrato, a Companhia deverá cobrar a luz fornecida ás 
repartições públicas estaduais ao, prêço de iluminação pública, isto é, 
até o dia 5 do mês fluente $090 a vela-mês e daí por diante $095 a 
vela-mês, prêço máximo do contrato . 

Em verdade, se tornaria mais difícil fazer a cobrânça pelo critério 
de vela-mês, em todás essas repartições que já teem medidor e que 
não obedecem ao mesmo horário da iluminação pública. Por isso 
mêsmo, concordei com a representação que me fo i feita pela Cia. Fôrça 
e Luz em ofício 1619, de 27 de junho p. passado que constitue o mo-
tivo do presente processo. Apenas divergi no prêço achado pela Cia. 
de $437 o kilowatt e, pelos meus cálculos constantes do ofício 618, 
de 3 de julho p. passado, opinei que o kilowatt de luz para reparti-
ções públicas fosse cobrado a $400 até 5 do corrente mês. 

Tendo posteriormente o Exm. 0 Sr. Secretário das Finanças resol-
vido que todas as contas de próprios estaduais precisavam têr o meu 
visto prévio, para serem processadas e verificando mais ainda que a 
Cia. as extraía pelo prêço de luz particular, exigi que fossem corrigi-
das e adotado o prêço por kilowatt proposto em meu oficio an-
terior . 
. :- '· Depois de demorado estudo, a Cia. resolveu concordar com o 
prêço de $400 o kilowatt até 5 do corrente e daqui por diante propõe 
duas soluções : ou a retificação anual do prêço do kilowatt equivalen-
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te a vela-mês de iluminação pública, prêço êsse que variará porque as 
lampadas vão se aperfeiçoando e a tendência é oferecer menor con-
sumo para uma luminosidade igual, ou a adoção de um abatimento 
fixo de 25° I o sôbre o prêço da luz particular. 

Penso que deverá ser aceita a segunda proposta, seja porque o 
contrato, na sua cláusula 3.d iten I, § 2.0 já prevê êsse mêsmo abati-
mento de 25° I 0 referente á iluminação extraordinária, · seja porque o 
abatimento sôbre o prêço máximo de $600 estabelecido no contrato 
para a luz particular nos dá $450 para prêço de KWH. daqui por dian-
te, isto é, correspondendo a um aumento igual dos anos anteriores 
{$050 por kilowatt) seja finalmente porque já é um abatimento maior 
do que os conseguidos na cláusula sexta, itens XI e XII para a Prefei-
tura e para estabelecimentos de caridade e de ensino mantidos pelo 
Estado. 

Venho entretanto á presença de V. Excia. para que seja resolvido 
o assunto em definitivo, assunto esse que é um caso omisso ou deli-
beração aditiva post-contratual. 

Como não só pela cláusula 38.a do contrato, como pelo decreto 
9.203, de 4 de novembro de 1929, do Govêrno do Estado, foram con-
feridos poderes ao Prefeito para deliberar sobre os diversos assuntos do 
contrato, acredito que dependerá o caso da aprovação de V. Excia. 

Entretanto como o valor das contas de repartições públicas cobra-
das pelo prêço propôsto, vai interessar o Estado, talvez fôsse acer-
tado que V. Excia. obtivesse tambem o cplacet• do Exm.0 Sr. Secre-
tário das Finanças. 

Sirvo-me do ensejo para renovar perante V. Excia. os meus pro-
testos da mais elevada estima e consideração. 

Carlos Alberto Pinto Coelho, Engenheiro Fiscal do Govêrno. 

Parecer do Sr. Consultor Juridico 
Gabinete do Consultor Jurídico do Estado de Minas-Geraes. Bello 

Horizonte, 12 de Julho de 1934. 
No contracto firmado entre o Govêrno do Estado e a Cia. Fôrça e 

Luz de Minas-Geraes, em 5 de outubro de 1929, ficou estipulado, nas 
disposições transitarias, clausula XUI, n. VII; "os preços de illuminação 
publica convencionados na clausula VI, somente se aplicarão a partir 
do qui nto armo de vigencia deste contracto, i nclusive: - Durante o 
primeiro anno de vigência deste contracto a illuminação publica será 
cobrada pela tarifa actual de 210 por KWH; no segundo armo $300 
por KWH; no terceiro anno $350 por KWH; e no quarto anno $090 
por vela-mez. 

O n. IX da clausula sêxta assim estabelece: - "A Cia. fornecerá 
illuminação gratuita ao Palácio Presidencial, ás quatro Secretarias do 
Estado e á Prefeitura, até a capacidade de vinte KW ligados a cada 
um dos edifícios mencionados, sendo qne a illnminação fo·rnecida 
a todas as repartições publicas estaduais será cobrada de ac6rdo 
com as tabellas de illuminaçao pública. 

s 
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A' partir do quinto anno, inclusive, o estabelecido, quanto á illn~ 
minação publica é o seguinte: (cláusula 6.a n. VII) 

"A illuminação publica. compreendendo o fornecimento de 
energia e os serviços da Campanhia, constantes da cláusula 
terceira, será paga mensalmente á razão de noventa e cinco 
reis (095) por vela mez. A illuminação publica será custeada 
pelo Govêrno do Estado". 

Assim sendo em face dos dispositivos da clausula sexta, n. IX a 
illuminação dos edificios publicas será paga do mesmo modo. E' con~ 
tra esse dispositivo que se insurge a Cia. no offício fls. 1. O sr. Fiscal 
do Governo a fls. 2 concordou com a Cia. 

Em officio de 11 de outubro de 1933, a Cia. fez as seguintes pro~ 
postas (fls. 9): 
. _ "Ou fa~er todos os annos o ajustamento do Kilowatt para repar-

tiçoes publicas baseado na conversão da vela mez em Kilowatt e 
effectivamente consumida na illuminação publica, ou então, estabelecer 
~ara as repartições publicas, e por todo o tempo do contracto, o aba-
timento de 25° I 0 no preço estabelecido para o kilowatt de illuminação 
particular". 

Essa segunda proposta foi julgada a mais conveniente aos interes~ 
ses do Estado pelo sr. Fiscal do Governo que assim se expressa no 
seu officio de 16 de outubro de 1933, a fls. 12: 

"Penso que deverá ser acceita a segunda proposfa, seja 
porque o contracto, na sua clausula 3.a. Item I, § 2.0 já prevê 
esse mesmo abatimento de 25° I 0 referente a illuminação ex-
traordinaria, seja porque o abatimento sobre o preço maximo 
de $600 estabelecido no contracto para luz particular nos dà 
$450 para o preço de KW daqui por deante, isto é, corres 
p~mdendo a um augmento igual dos annos anteriores 50 por 
kilowatt), seja finalmente porque já é um abatimento maior 
do que os conseguidos na clausula sexta, itens XI e XII para 
a Prefeitura e para estabelecimentos de caridade e de ensino 
mantidos pelo Estado". 

Louvo-me na opinião autorizada de sr. Fiscal quanto a proposta 
da Cia. en1retanto, essa alteração constitue uma verdadeira modificação 
do contracto, que não cogita de tal. 

Com precisão e energia determina o Codigo Civil francez a fô rça 
do contracto, quando prescreve: "Art. 1134. Les conventions legalmente 
formêes tiennent li eu de loí à ceux qui les ont faites". 

Spinola ensina: Assim as convenções, digamos - os contractos, li ~ 
gam as partes por effeito immediato de seu consentimento de modo tão 
rigoroso como se fossem por uma determinação do poder le-gisla-
tivo". 

Dest'arte vemos que, nos termos restrictos do contracto em apreço, 
semelhante modificação não se poderá fazer, e nem as ·, clausulas em 
exame dão margem a interp,retações, tão claras e taxativas são ellas. 
Mas não devemos esquecer que o contracto em ~estudo é de natureza 
puramente consensual, sendo, portanto, bastante para a.r...sua perfeição 
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o cons.enti~e:tto das partes; se as partes acordam em modificar qual~ 
quer drsposrçao do contracto, esta modificação poderá ser feita. "Desde 
que o accôrdo das vontades determine o estabelecimento de uma obri-
gação ou de obrigações reciprocas, só um novo accôrdo poderá des-
fazer ou alterar esse estado de cousas", - assim se expressa Eduardo 
Spinola. 

PLANIOL, com a sua grande autoridade affirma: le consentement de~ 
truit le contraí de mêne qu'il avait suffi á le former" . 

Assim sei_Ido, concordando o Estado com a modificação proposta 
pela ~ompaphm e aconselhada pelo Fiscal, poderá a referida alteração 
ser ferta, do modo que fôr mais conveniente aos interesses da adminis~ 
tração e ás conveniencias do momento. (Cod. Civ., art . 129). 

E' o que penso, S. M. J. Paulo de Olivei ra Santos 
. De ~ccôrdo. gual9uer modificação no contracto sómente poderá ser 

ferta medrante aud1encm do Conselho Consultivo, na forma do art. 10, 
letra d do decreto do Governo Provisorio, n. 20348, de 29 de Agosto 
de 1931 (Cod. dos Interventores. 

Bello Horizonte, 26-6-34. Jarbas Vi dal Gomes. 
O processo passa a constitur a peça n. 357, distribuída aos srs. 

Werna Magalhães, Sebastião Lima e Julio Soares, respectivamente, re~ 
lato r 1, 0 e 2. 0 re<Jisores. 

Offlcio 
Pagam ento de ad d icionaes a Joaquim .A. da Silva e Octa?Jiano 

Mendonça 
(PEÇA N. 358) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes. -C/l.a/909.-
Em 18 de Julho de 1934, 
. Sr. Presidente.-Tenho a honra de passar ás mâos· de V. Excia. os 
mcluso~ processos que tratam da abertura de creditas especiaes nas im~ 
portanc1as de u:n conto cento e oitenta e seis mil e duzentos réis .. . 
(1:186$200~ e ~!TI conto duzentos e noventa e seis mil quinhentos e ses~ 
senta e Adms .rez.s (1:296$562) para pagamento da gratificação addicional 
a que. tem d1re1to os srs. Joaquim Augusto da Silva, guarda fiscal, e 
Octavmno Mendonça, funccionario da Imprensa Official. 

.Aguarda esta Secretaria se digne o Egregio Conselho Consultivo 
mamfestar-se sobre o presente pedido. 

_Reitero a V. Excia. os protestos de alta estima e distincta conside~ 
raçao. 

O Secretario das Finanças, Ovidi o Xav-ier de .Abreu. 
Ao. Exm.o Sr. Dr. Milton Campos, m. d. Presidente do Conselho 

Consultivo do Estado. 
Requerimentos annexos ao officio supra 

Ex~o. Sr; Dr. Secretario das Finanças.-Joaquim Augusto da Silva, 
guarda fiscal, _ por seu procurador abaixo assignado, conforme procuraçã 



946 CONSELHO OONSULTIVO DO 

arquivada nessa Secretaria, requer ::.1 V. Excia. que, tendo em vista a 
inclusa certidão de tempo, se digne de mandar abonar-lhe, sobre seus 
vencimentos, a gratificação addicional de 10°10 , a que tem direito. 

rais. 

P. deferimento. 
Bello Horizonte, 3 de Novembro de 1933.-Necesio Tavares. 
Exmo. Sr. Dr . Secretario das Finanças do Estado de Minas Ge-

O abaixo assinado, 1.0 oficial titulado da Imprensa Oficial deste Es-
tado, solicita a V. Excia. se digne de mandar incorporar ao seu tempo 
de serviços prestados ao Estado como titulado, o tempo de serviços pres-
tados como contratado, constante da certidão junta e de tudo mandar 
fornecer-lhe certidão para efeito da lei n. 425, de 17 de agôsto de 
1906. 

P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 2 de Março de 1934.-0ctaviano de Mendonça. 
Exmo. Sr. Secretario das Finanças. 
O infra assinado, funcionaria da Imprensa Oficial, requer a V. Excia. 

se digne de mandar abrir o necessario credito para pagamento de adi-
cionais a que tem direito, de acôrdo com a lei n. 425, de 17 de agôsto 
de 1906, cortforrne certidão de tempo junta. 

P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 30 de Abril de 1934.-0ctaviano de Mendonça. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 358, distribuída aos srs. 

Annibal Gontijo, Abilio Machado e Socrates Alvim, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Officlo 
Rcducção dos impostos de ,exportação do algodão 

(PEÇA N. 359) 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes.-Em 18 de 

julho de 1934. 
Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Afim de ser submettida á 

apreciação do Conselho, que V. Excia., sabiamente preside, transmito~lhe 
o incluso proc. 57, fls. 191, em que a Sociedade Mineira de Agricultura 
pleiteia a reducção dos impostos de exportação de algodão em pluma em 
caroço, já se achando o mesmo devidamente informado por esta Se .. 
cretaria. 

Renovo~lhe meus protestos de alta estima e distincta considera .. 
ção. 

Ovidio Xavier de Abreu, Secretario das Finanças. 

Representação annexa ao offlcio supra 
Sociedade Mineira de Agricultura.-Bello Horizonte, 22 de feverei-

ro de 1934. 
Exmo. Sr. Dr. Alcides Lins, D. D. Secretario das Finanças. -A 

Sociedade Mineira de Agricultura, tendo recebido uma representação da 
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Associação Commercial de Curvello de lavradores e industriaes daquel-
le município, solicitando sua amistosa intervenção junto de V. Excia. no 
sentido de pleitear a extincção do imposto fixo de exportação sobre o 
algodão em rama e em caroço, vem desobrigar-se dessa imcumbencia. 

Pedimos venia para apresentar~lhe ligeiras considerações, tendentes 
a demonstrar a procedencia do appello dos productores e exportadores 
mineiros de algodão. 

Tendo em conta os preços actuaes desse producto, que são, ap~ 
proximadamente, de 2$500 por kilo de algodão em pluma e $600 para 
o em caroço, verifica~se que os impostos fixos de $200 e $100 por ki-
lo, respectivamente, representam 8 ° I 0 e 17 ° I o ad~valorem. 

Essa tributação, além de visivelmente excessiva, está em desac-
cordo com as taxas medías dos impostos de exportação adaptados pe-
lo nosso Estado. 

Acontece que S . Paulo não cobra imposto de exportação sobre 
esse producto, sendo essa uma das causas que teem concorrido para 
o augmento da sua producção e exportação. 

Por sua vez, o Estado da Bahia cobra sobre o algodão exportado 
apenas a taxa de 2 o I 0 para estatística. 
. Desse modo, soffrerá Minas Geraes prejuízos com o possível des-

VIO de parte da producção algodooeíra de suas zonas fronteiriças. 
Possuindo o nosso Estado terras e clima muito apropriados á cultu-

ra _9os algodões de fibra fina e longa, typo por excellencia de expor-
taçao, torna-se necessario o auxilio official, visando intensificar a pro-
ducção e exportação desses algodões. 

O primeiro passo nesse sentido, como bem comprehende V. Excia., 
será a suppressão do imposto prohibitivo contra o qual justamente re-
clamam os productores e exportadores do norte do Estado. 

Acontece que o regimen de tributação excessiva está em desaccor-
do com o louvavel proposito do actual governo do Estado, de fomentar 
o desenvolvimento da economia algodooeira, tão futurosa entre nós. 

. Certa de que V. Excia. dispensará ao assumpto sua costumada e 
vahosa attenção, a Sociedade Mineira de Agricultura antecipa seus me-
lh_or~s agrade?imentos, reaffirmando-lhe os protestos de elevado apreço e 
d1stmcta consideração. 

Sociedade Mineira de Agricultura.-Socrates Alvim, Presidente em 
exerci cio. 

- O processo passa a constituir a peça n . 359, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Milton Campos e Dorinato Lima, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Offlcio 
Recurso interposto por Marcelino Rivera e outros 

(PEÇA N°. 360) 
Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes.-Em 17 de julho 

de 1934. 
Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Para os fins do art. 33, § 

3.0
, do decreto federal numero 20.348, de 29 de agosto de 1931, tenho 
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a honra de passar ás mãos de V. Excia. o incluso processo referente 
ao recurso que para o Chefe do Governo Provísorio da Republica inter-
põem Marcelino C . Rivera e outros, commerciantes em 'Guaxupé. 

Prevaleço-me do ensejo para reiteirar a V. Excia. os protestos de 
minha elevada estima e distincta consideração. 

O Secretario do Interior, Carlos Lua. 

Recurso 
Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal.-Por seu advogado abaixo assi-

gnado, dizem os commerciantes, Marcelino C. Rivera, Jacob Miguel Sab-
bag, Moisés Farah & Irmãos, Manuel Oliveira Lagoa, Martins & Fernandes 
João Pereira, Gidikian & Junurian, Jorge Nassif & Cia., Luiz N . Costa, 
João Elias Sabbag, José Ferraz de Araujo, Luiz Nunes, Salvio Calichio, 
Lafayette Magalhães, João Elias Antonio, Bomfim Miguel, José Nicolau, 
Felippe Abrão Dib, Viuva Luiz Descini, Abrão Calil, Miguel José Tauil, 
José Abrão, Francisco Louzano Filho, Abrão Calixto, Natalino Adami, 
Luiz Marangoni, Araujo e Casagrande, Irmão Attié, Jayme Gandelmann, 
João F. Gonçalves, Ferreira e Silva, Ltif Jorge Irmão, Jorge Moisés, José 
Camillo, Antc,r.io Addad, José Pedro Muniz, Mathias Clabucar Junior, 
Magardich & Kirigian, João Maria Domingos, Estavam Franchi, Joaquim, 
Custodio Vieira e Romeu Sarti, que não se conformando, como, com o 
devido respeito, não se conformam com a decisão de V. Excia. negando 
provímento ao recurso do acto do prefeito deste município de Guaxupé, 
sanccionando o decreto n. 52, de 16 de março do corrente anno, na 
parte referente ao art. 4.0 - cTodos os estabelecimentos commerciaes e 
industriaes pre,ristos no art. 1.0 e seu paragrapho e art. 2. 0 terão suas 
portas fechadas aos domingos »-veem recorrer, comó recorrido teem 
da respeitavel decisão em apreço para o Chefe do Governo Provisorio 
da Republica, nos termos do art. 32, § 2. 0

, do decreto federal n. 20.348, 
de 29 de agosto de 1933 e requerem que, tomado por termo o recur-
so na Secretaria do Interior por funccionario competente, haja V. Excia. 
por bem fazel-o seguir ao Chefe do Governo Provisorio por interme-
dio do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, na forma do art. 11, 
§ 8.0 do decreto fed•:!ral n. 19.398, de 11 de novembro de 1930 (art. 
33 do cit. dec. 20.348). 

Nestes termos junto aos autos do processso · 
EE. receber deferimento. 
Guaxupé, 17 de maio de 1934 -P. p. o advogado Octavianno J. 

Alves. 
Parecer 

Por mais razoaveis que sejam as razões em que se estribam os 
recorrentes, parece-me que se lhes deve negar provimento ao recurso, 
porque o Prefeito se manteve dentro do decreto federal e usou de uma 
attribuição que sempre se concedeu aos municípios, qual a de regular 
o horario do commercio. 

Bello Horizlmte, 10-V- 34.- Mario Casasanta. 

ESTADO DE IIINAS~S 

Parecer 

Sustentamos o nosso parecer de fls. 
Depois de novo exame da materia, continuamos a pensar que, in-

dependentemente da legislação federal, consubstanciada nos decretos 
numeras 21 .364 e 22.300, podem os municípios regular os horarios 
do commercio, em razão de se tratar de materia de seu peculiar inte-
resse. 

No que toca á legislação federal, os municípios devem apenas 
observar os limites que nella se consignam, mantendo as oito horas 
diarias e o descanso semanal de 24 horas consecutivas. 

Mas se razões de ordem publica o aconselharam, não vemos por-
que não possam os municípios reduzir para 7 ou 6, as horas de traba-
lho diario. 

A legislação federal estabeleceu maximos de trabalho e mínimos 
de descanso, e dentro delles podem os administradores tomar as dis-
posições que melhormente consultem o interesse publico. 

Particularmente, quanto ao fechamento das casas commerciaes, aos 
domingos, é essa uma prerogativa que os municípios sempre tiveram, 
no~ paizes de organização politica semelhante á nossa, e o conhecido 
parecer de Ruy Barbosa entre nós o assentou definitivamente, como 
caso julgado, pela segurança da doutrina e pela copia e auctoridade 
da jurisprudencia. Forum, vol. IV, p. 596). 

I) -:Entretanto, vamos ponderar, ainda que pela rama, os funda-
mentos do recurso : 

a)- a legislação municipal anterior dispunha de outra forma e a 
contento dos commerciantes; 

b)- commerciantes e contribuintes de imposto de industrias e pro-
fissões, assiste-lhes o direito de manter abertos os seus estabelecimen-
tos, nos dias e nas horas que lhes aprouver; 

c) -os municípios circumvizinhos resolveram o problema dilleren-
temente; 

d) - os estabelecimentos commerciaes podem funccionar continua-
damente, mediante revezamento de turmas, de accôrdo com o art. 38, 
do decreto n. 22.033; 

e) - o descanso semanal de 24 horas consecutivas não foi fixado 
mediante accordo entre empregadores e empregados. 

ll- O facto de a legislação anterior..,ter disposto outras~ medidas e 
attendido ás reclamações do commercio nada importa: em primeiro lo-
gar, estaria revogada pela actual; em segundo logar, foi exactamente 
para evitar as transigencias dos administradores ante as: injuncções dos 
interessados- que o Poder Publico fixou em lei o horario do com-
mercio. 

m- Escolhendo o domingo, para o· ·descanso semanal~das 24 ho-
ras consecutivas, o Prefeito obedeceu a uma tradição millenaria, que a 
Bíblia consigna e o decreto n. 21.156, de 22 de março de 1932, art. 
3.0

, bem como o Regulamento n. 22.037, de 29 de outubro de 1932, 
art. 7.0

, consigna e prescreve, em termos claros: 

; 
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c O descanso semanal terá a duração mmuna de vinte e 
quatro horas consecutivas, e ser~lhe~á destinado o domingo, 
salvo convenção em contrario entre empregadores e emprega-
dos, ou motivos quer de interesse publico, quer de natureza 
da occupação". 

Aliás, independentemente da legislação federal, consoante foi fri-
zado, os municípios podiam determinar o fechamento dos estabeleci-
mentos commerciaes aos domingos, e Ruy Barbosa o provou de modo 
que não ficou margem a duvidas. 

IV- Os municípios circumvizinhos encararam o problema por. for-
ma differente, allega~se, e o município de Guaxupé constitue uma ~lha 
isolada. Juridicamente, o argumento nada vale. Taes municípios podem 
fazer o que lhes approuver, dentro dos limites que a lei lhes assigna. A 
autonomia do município de Guaxupé, em materia de seu peculiar inte~ 
resse, não está condicionada ao que os municípios limitrophes resol-
verem. 

V- Os estabelecimentos commerciaes podem funccionar continua~ 
mente, mediante revezamento de turmas, na conformidade do art. 38 do 
dec. n. 22.033. O decreto da Prefeitura de Guaxupé omitte essa faculda-
de. Omissão, J.•úrém, não é revogação. O decreto n. 4.123 do Districto 
Federal tambem o omitte. Omittir não é revogar, insistimos. Se deveras 
couber aos commerciantes, como parece, esse direito, não lhes fallecem 
meios para o reivindicarem. Mas não podem trabalhar, aos domingos, 
porque o decreto municipal não o permitte. E' preciso n~o l?erd:r ~e 
vista que, limitando as horas de trabalho, o Governo Prov1sono nao ti-
rou aos municípios as prerogativas que os mais auctorizados publicis-
tas sempre lhes reconheceram, e entre ellas está o fechamento dos es-
tabelecimentos commerciaes, aos domingos. 

VI - O descanso semanal de 24 horas consecutivas não foi fixado 
mediante convenção entre empregadores e empregados. O theor do ar-
tigo está transcripto acima. Por elle se vê que tal convenção não era 
indispensavel. Por elle se vê que as vinte e quatro horas abrangem o 
domingo. Para que fosse no domingo, não era necessaria convenção. 
E' determinação clara da lei. Convenção e convenção em contrario é 
que era necessaria, para que não fosse no domingo. 

Ora, os proprios recorrentes allegam que não houve convenção. 
Per fas ou per nefas não houve. Não havendo, ainda independente-
mente do decreto municipal, o descanso cahiria no domingo, por força 
da lei federal. 

O prefeito allega que tentou, em vão, um accordo. Não devia ten~ 
tal-o. Os interessados que fizessem a convenção. 

Sahindo dos moldes, puramente jurídicos, do parecer, cumpre-nos 
assignalar que tal accordo em Guaxupé não nos parece coisa exequi-
vel. Dos autos se deprehende a existencia de duas facções e, consequen-
temente, uma viva paixão partidaria. Não censuramos nem applaudi-
mos : registramos. Dahi a conclusão que tiramos, e é que, questão de 
si delicada pelos interesses que envolve, a convenção entre emprega-
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dores e empregados torna-se deveras insoluvel, quando a paixão parti-
daria concorre para a aggravar. 

VII} - O recurso allude, por egual, a um interdicto prohibitorio im-
petrado e concedido e que o prefeito, depois de allegar embargos, des-
respeitou. E' possível que o prefeito errasse, mas não foi temerario, por-
que o Codigo de Processo Civil de algum modo explica o erro. Não só 
isso. A jurisprudencia e a propria legislação já têm acolhido a interpre~ 
tação dada pelo Prefeito. Haja vista o § 1. 0 do decreto federal numero 
9.263, de 28 de dezembro de 1911; ac. da Côrte de Ap., "Revista de Di-
reito ", XXX, 389; Tito Fulgencio, •Da posse •, p. 363; ac . da 5.a Cama-
ra, «Revista do Supremo Tribunal• , v. 74, p. 113; Parecer Costa Manso; 
Dr. Just. 15-5 - 31, p. 3.908. 

Em todo caso, nada tem o Governo do Estado a ver com o inci-
dente, porque, no caso de transgressão do preceito, no decurso da cau~ 
sa, os auctores tinham outros remedios jurídicos para se defenderem. O 
caso está ou esteve entregue ao judiciario e a Prefeitura deve arrostar 
com as bôas ou más consequencias do acto praticado. 

Por tudo isso e em summa, achamos acertada a solução que lhe 
foi dada pelo senhor Interventor Federal: 

a)--:- o prefeito usou de uma prerogativa que a doutrina e a juris-
prudencm sempre conferiram aos municípios; 

b) - e usou dessa prerogativa, dentro do criterio estabelecido pela 
legislação federal em vigor. 

Bello Horizonte, 20 de junho de 1934.- Mario Casasanta. 
-O processo passa a constituir a peça n. 360, distribuída aos srs. 

Abilio Machado, Dorinato Lima e Socrates Alvim respectivamente rela-
or, 1.0 e 2. 0 revisores. ' ' 

Officlo 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 261) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes : 
Bello Horizonte, 19 de Julho de 1934 . 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Esta-

do medio com o intuito de concede~las de accordo com o regulamento 
vigente. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do decreto n. 20.348 de 
29/8/31, a concessão · de lotes cujas areas ultrapassem de 100 hectares 
sem previa auctorisação do Conselho Consultivo do Estado venho soli~ 
citar desse Conselho aquella auctorisação, para os da relaç'ão annexa. 

Os lotes occupados pelos senhores Praxedes Fernandes Pereira e 
Juvenal Pereira dos Santos distam muito mais de 6 kilometros da séde 
do districtode paz(art. 61 do decreto n. 8.201 de 1928). 
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Aproveito a opportunidad~ para apres~dntar ~ V. Eoci~~c~~~r~grg~ 
testos de elevada esti'?a ~ dtstincta consl eraçao. -
Agricultura, [s·rael P~nhe~ro. 

Secretaria ·da Agricultura do Estado de 
Minas Geraes 

DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS GEOGRAPHICOS 
E GEOLOGICOS 

Relação dos terrenos devolutos : a que se refere o offici~ ~h 6~8, 1 ~~~e
di do ao Conselho Consultivo do Estado em 19 de u o e 

Districto Município Are a 
Nomes dos occu- Logar 

pantes 

Praxedes Fernandes Monjolinho Sant 'Anna do 
Pereira .... · · · • • · · Rio das V e- 4.795.000,00 m lhas. Araguary 

dos 

2 

Juvenal Pereira 
Santos ••• • • • · · • · · · · Cor. da Oram- ,. 1.008.000,00 m » " 

2 
ma . ... ...... " » " 

Prefeitura de Cara- In h a-tinga . .. · · · · • · · • · · · · Pat. do Entre Folhas Caratinga 1.542.500,00 m 2 
pim. 

·a . ri Terras " 17 de Julho de 1934. Ben; -
Secretaria da Agncul~ura, Secção e W do • Nascimento Chefe. - Benedtcto 

min Ferreira, 2.o ofticial. -. Washmgton . • 
Quintino dos Santos, Supenntendente. . . 

. . a n 361 distnbmda aos 
-0 processo passa a consbtmr a peç · · tivamente 
S - · ·~ T l·ma Annibal Gontijo e Socrates AlVIm, respec ' srs. eoasuau L . , 

relator l.o e 2.o revisores. 
Offlclo 

Serviços de electricidade no municipio de Mariana 
(PEÇA N. 362) 

Secretaria de Estado dos Negocios do Interior. 
de 1934. 

Em 12 de Julho 

Sr. Presidente. . . 1 0 processo sobre a resci-
Passando ás mãos de V · ~xcm. 0 me .u~s de electricidade, ceie-

são do contracto p~r.a. explora~o ri~~~;er;n~ Companhia Força e Luz 
brado entre o mumcipio deE ~ Conselho Consultivo se digne ma-
Mariannense, rogo a esse gregiO 
nifestar-se a respeito. 
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Sirvo-me da opportunidade para renovar a V. Excia. os meus pro-
testos de elevado apreço.-0 Secretario do Interior, Carlos Luz. 

Ao Sr. Dr . Milton Soares Campos, Presidente do Conselhõ Con-
sultivo do Estado. 

Representação do Prefeito 
Illmo . e Exmo. Sr. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro, D. D. Inter-

ventor Federa! no Estado de Minas Geraes. 
O Prefeito Municipal de Marianna, de accordo com o disposto no 

art. 11, letra c, do Decreto Federal n. 20.348, de 29 de agosto de 
1931 e, 

- considerando que em 11 de outubro de 1927 foi firmado um con-
racto entre a Camara Municipal de Marianna e a Companhia Força e 
Luz Mariannense, para a exploração de força e luz, bem como para es-
tabelecimento, uso e goso de serviço telephonico, de accordo com as 
resoluções municipaes ns. 184-A e 186, de 1927, conforme copia 
junta: 

Considerando que, a primeira clausula desse «contracto de conces-
são de privilegio» reza textualmente: 

• O Presidente da Camara e Agente Executivo Municipall 
Dr. Augusto Gomes Freire de Andrade, em virtude da aucto-
risação constante da Resolução n. 184-A, de 12 de Janeiro de 
1927. e n · 186, de 28 de setembro do corrente anno, nos ter-
mos do art. 37, § 10 da lei n. 2, de 14 de setembro de 
1891, concede á Sociedade Anonima «Companhia Força e 
Luz Mariannense", estabelecida nesta cidade, representada 
neste acto pela sua Directoria composta do Revmo. C.0 Jo-
sé Cotta, Director Presidente, Dr. Augusto Freire de Andrade, 
Director Secretario, e Antonio José Lopes Camello, Director 
Thesoureiro, o privilegio para, por espaço de vinte e cinco (25) 
annos a contar da data da assignatura deste contracto, produ-
zir e fornecer energia electrica utilisavel na illuminação publi-
ca e particular e em quaesquer applicações industriaes, bem 
assim para o estabelecimento, uso e gozo de linha telephonica 
no Município »: 

Considerando que a lei mineira n. 2, de 14 de setembro de 1891, 
no seu artigo 37, § 10,, EXPRESSAMENTE MENCIONADA nessa primei-
ra clausula do contracto, determina que é da exclusiva competencia 
da Camara Municipal, deliberar: 

cSobre a concessão do privilegio no município, na forma 
prescripta em lei, e de duração não excedente a 25 annos". 

e no seu art. 39, § 17, dispõe que compete ao Agente Executivo Munici-
pal:- Representar a Camara em Juizo nas causas cíveis em 
que for auctora, ré, assistente ou opoente, e na celebração de 
contractos por ella deliberados, fazendo observar as solemni-
dades para os mesmos estabelecidas »: • 
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Considerando que, por estes dispositivos legaes, claros e expres-
sos, verifica-se que competia á Camara deliberar sobre a concessão do 
privilegio, sobre os favores e obrigações que ~everiam fi~urar nas clau-
sulas do respectivo contracto, «na forma pre_scnpt~ em lei •; ·e, . 

considerando que, somente depois da dehberaçao da Camara, e q~e 
o Agente executivo podia -- obrigar-se de accordo com a resoluçao 
tomada celebrar o contracto na forma deliberada, fazendo observar as 
solemnÍdades para o mesmo estabelecida; e, . 

considerando que, na especie, porém, não foi observada a lei, e 
nem a forrua por esta prescripta; 

considerando que, a lei n. 148, de 26 de Julho de 1395, e o Dec. 
n. 1.018, de 30 de março de 1897, que, neste Estado, regulam a con-
cessão de privilegias, dispoem, aquella no art. 16, e este no art. 19: 

cAs Camaras Municipaes no exercício da attribuição que 
lhes confere a lei n. 2, de 14 de setembro de 1891, de 

conceder privilegio, reger-se-ão, pelas disposições desta lei 
com as seguintes limitações: 

li-Não poderão conceder favores de que trata o art. 8. 0 

salvo ouanto a terrenos de sua propriedade, materiaes nella 
ex:istent~s e isenção de impostos municipaes•; 

considerando que, entre esses favores que as Camaras Municipaes 
«não poderão conceder" especifica o n. 11, do art. 8.0

, da lei n. 148 o 
«Direito de desapropriação »; . . 

considerando que, a «concessão » no conceito geral dos mawres tra-
tadistas o acto administrativo, pelo qual a autoridade competente ou-
torga a' um particular - a_ peso;o~ singu~ar o_u C?llectiva - o po~er de 
exercitar funcções da adrmmstraçao pubhca, e eVId~nte que_ as leis que 
a regulam são fundadas no interesse, no bem publico. Dah1, como en-
sina Pimenta Bueno : 

•Todas as leis, cujas disposições são calcadas no interes-
se publico, e que por isso mesmo são absolutas ~m seus pre-
ceiios, devem ser observadas em toda a sua plemtude, em to-
do o seu rigor e extensão, porque de sua integral observan-
cia é que resulta a existencia e ca~acter:_ legitim?s dos ac~os; e 
porque no caso contrario, dá-se VIolaçao mamfesta e directa 
do seu imperio, violação que prescreve e se annulla o qut:: ~e 
faz ». (Apontamentos sobre as Formalidades no Pro c. CIVIl, 
pag. 3); 

considerando que, entretanto, apesar dessa prohibição formal da 
lei n. 148 e do Dec. 1.018, de que as Camaras Municipaes- não po-
deriam conceder o direito de desapropriação, a Camara Municipal de 
Marianna decretou : 

•Art. 2.0 -Nos termos da lei n. 15, de 17 de novembro de 
1891, fica declarada de utilidade publica municipal a desapro-
priação dos terrenos necessarios . á collocação dos p_ostes _e á 
passagem dos fios e cabos electncos e ás construcçoes e ms-
tallações que para esse fim se tomarem precisas, de accôrdo 
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com os estudos feitos e approvados, e aos Concessionarios 
conferido o direito de desapropriação ». 
(Resoiução n. 184-A, de 12 de janeiro de 1927); 

considerando que. ainda posteriormente: 
•Art. 3.0 -Fica a Companhia investida do direito de desa-

propriação, e declarados de utilidade publica municipal os ter-
renos necessarios á collocação de postes e á passagem dos 
fios para estabelecimento da rêde telephonica nesta cidade e 
nos districtos; bem assim as installações que para esse fim se 
tornarem precisas, de accôrdo com o art. 2. 0 da Resolução 
municipal n. 184-A, e nos termos da lei mineira n. 15, de 17 
de novembro de 1891-(Resolução n. 186, de 28 de setembro 
de 1927); 

considerando que, de accôrdo com essas deliberações da Camara 
Municipal, foi ajustada a clausula 6.a do contracto examinado; 

considerando que, como se vê, as Resoluções Municipaes, autori-
zadoras da concessão, e o contracto desta, · infringiram abertamente as 
leis reguladoras dos privilegias; pois, contra a prohibição formal destas, 
conferiram á concessionaria o direito de desapropriação de quaesquer 
terrenos necessarios aos fins da empresa; 
. _ considerando que, accresse que, a concessão foi feita com a prete-

nçao de formalidades substanciaes, «tutelares do interesse publico", 
quais as exigidas nos arts . 2. 0

, ns, I e II, e 3.0 da lei n. 148, arts. 3.0 , 

ns. I e 11, e 4. 0 do Dec. n. 1.018; 
considerando que, não houve publicação de Requerimentos e Re-

latorios, nem exposição de Planta e Desenhos, na forma, lagar e pelo 
tempo marcado pelas citadas disposições legaes : 

«Serão nullas as concessões contrarias á lei, a privile-
gias já concedidos, ou feitas com preterição das formalidades 
exigidas nesta lei » (lei n. 148, art. 13; Dec. n. 1.018, art. 14); 

considerando que, na mesma conformidadé, é nullo o actc jurí-
dico: 

cquando for :;lreterida alguma solennidade, que a lei con-
sidere essencial para sua validade; quando a lei, taxativamen-
te, o declarar nullo, ou lhe negar effeito ... - (Cod. Civil, art. 
145, ns. IV e V); 

considerando que, e, como nullidade de pleno direito, por ser de 
ordem publica é vicio insanavel, que não póde ser ractificado,-

Realmente: 
cAs partes não podem ractificar o acto nullo, expurgan-

do-o da macula, que o inutilizava, porque é um interesse su-
perior da sociedade civil, que a lei defende, quando decreta 
as nullidades de pleno direito . E contra o interesse geral ex-
presso na lei é, de todo, impotente a vontade individual• . (Cod. 
Civil-obs . ao art. 146,-Clovis Bevilaqua); 

considerando que, ao examinarmos o contracto, este tambem ex-
cedeu os limites traçados pelas leis autorizadoras da concessão. 
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Com effeito, a clausula segunda do contracto está em divergencia 
com o art. 4. 0 da Resolução n. 148-A,-quanto ao prazo para forneci-
mento de luz e força e luz electrica, para mais do que a lei dispõe; 

considerando que, as clausulas terceira e quarta tratam de assum-
ptos que não foram objecto de disposições daquellas leis; 

considerando que, e, o que é mais grave, a clausula quarta do 
contracto concede terreno dentro do jardim de uma praça da cidade, 
para construcção da casa distribuidora da electricidade, sem autorização 
alguma das referidas leis municipaes; 

considerando que, verifica-se, desta forma, que o contracto não 
teve em vista o interesse geral, e sim apenas o da empresa concessio-
naria, com manifesto prejuízo do Publico e da Municipalidade; 

considerando que, assim sendo : 
cNão é possível reconhecer effeitos jurídicos a um contra-

do celebrado em transgressão da lei Nullo é o contracto 
que, em prejuízo do publico e do fisco, diverge da propria 
lei de autorização. (Ac. do Sup. Tribunal Federal, na Rev. des-
te, vol. 48, de janeiro de 1923, pg. 154; Ac. da Côrte de Ap., 
do Dishicto Federal , na Rev. Forense, vol. 48, pag. 512); 

considerando que, o contracto da concessão, em vez de, as suas 
clausulas, impor direitos e geral obrigações reciprocas, tendo principal-
mente em vista o bem publico, que, na licção de Tito Fulgencio, «é a 
unica razão dos favores outorgados para a execução de serviços de uti-
lidade geral•, «apenas conferiu favores, assegurou vantagens á conces-
sionaria com manifesto despreso pelos interesses collectivos; 

considerando que, é o que se póde chamar um contracto verda-
deiramente Leonino, pois, por elle só Iucr.a uma das partes contractan-
tes, com prejuízo da outra. Realmente, das · suas dez clausulas : 

ua l.a, concede o privilegio; a 2.a, assigna o prazo de 1 
anno para o fornecimento de luz e força electrica; a 3.6 , de-
clara que os estabelecimentos publicas, federaes ou estaduaes, 
não participam das vantagens (?) que a Municipalidade reser-
va a seu favor: 

a 4.a, concede terreno, dentro de uma praça da cidade 
para a construcção da casa distribuidora da electricidade; 

a 5.", isenta a concessionaria de todos os impostos, fo-
ros, taxas e contribuições municipaes, por dez annos; 

a 6.a, investe a concessionaria do direito de desapropria-
ção de quaesquer terrenos necessarios aos fins da empresa; 

a 7.a, declara como deve ser exercitado esse direito de 
desapropriação; 

a 8.a, faculta á concessionaria entrar em entendimento 
com as Municipalidades visinhas, para extender aos territorios 
destas, as suas linhas telephonicas; 

«a 9.6
, obriga o Presidente da Camara a solicitar dos Po-

deres Publícos Federais e Estaduais-Todos os favores e me-
didas necessarias ou convenientes á concessionaria. 
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a 10, finalmente, estipula prasos para a instalação dos 
serviços telefonicos dos distritos>>; 

considerando que, como se vê, para a concessionaria, só favores 
e· vantagens, amplas e excepcionais; para a concedente, só obrigações, 

. I . senas e numerosas .... ; 
considerando que, nestas condições: 

"Como os mono poli os só se toleram e se admitem no be-
neficio da coletividade, e não no do concessionario explorador 
de serviços de natureza publica•, impõe-se o concurso de que 
como se dá na especie presente, •Nulas são as concessões pri-
vilegiadas feitas pelo poder publico, quando não fica devida-
mente res~uardado o direito do publico>, (Rev. Forense, vol. 
45, pag. 6); 

considerando que, de acôrdo com este preceito legal, tem julgado 
o Egregio Tribunal da Relação do Estado: 

«A concessão de serviço publico municipal deve ser re-
duzida a contrato dentro em seis meses a contar da publica-
ção do ato respectivo, pena de caducidade". (Acc. na Rev. Fo-
rense, vol. 48, pag. 165); 

considerando que, o ato da concessão, Resolução Municípal n. 184 
A, de 12 de janeiro de 1927, (junta), foi publicada no dia 20 do mesmo 
mês, como se vê da declaração do funcionaria competente, no fin~ do 
registro da Resolução. E, o contrato a q.ue foi reduzida a concessão é 
de onze ~de outubro do mesmo ano, isto é, de quasi nove meses depois 
da publicação do referido ato; 

considerando que, a Prefeitura de Mariana, devidamente autorizada 
pelo Exmo. Sr. Dr Interventor, pode propor contra a Companhla Fôrça 
e Luz Marianense uma ação ordinária, para o fim de: 

1.0
) proclamar-se }?Or sentença, a nulidade absoluta e de pleno di-

reito do contrato; 
2. 0 ) por ser a concessão contraria a lei e ter sido feita com prete-

rição de formalidades nesta exigida, bem como por ter a concessão já 
caducado, quando o confrz.to foi lavrado, e ainda por ter o contrato 
excedido os limites traçados pelas leis autorisadoras de concessão; 

considerando que, quando assim não fosse, para decret~r a r~sci
são do contrato, por não ter este, em suas clausulas, garantido o mte-
resse publico, e ao contrario, &penas conferido favores e vantagens á 
concessionaria, com prejuízo para o Povo e a Municípalidade, e além 
disto, por ter sido infringido, franca e repetidamente, pela concessionaria, 
conforme as violações contratuais que especificará: (Lei n. 148, de 1895, 
arts. 10, 13 e 14: Cod. Civil, art 145, ns. IV e V; Rev. do Sup. Tribu-
nal, vol. 48, pag. 154. Rev. Forense, vol. 48, pags. 165 e 512); 

considerando que, no regimen vigente, Dec. 9.847, de 2 de Feve-
reiro de 1931, que confirmou para todos os efeitos, a ~dissoluçã? d~ 
assembléas legislativas municipais e reorganisou o governo prov1sono 
dos municipios, adotou o princípio da 'revogação administrativa dos con-
tratos, uma vez fundada no «interesse público ou moralidade adminis-
trativa»; 

; 
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considerando que, efetivamente, diz o art . 35 desse Decreto n • 
9.847: 

.. continuam em vigor, na forma das leis que lh~s são apli-
caveis as obrigações e os direitos resulta~tes de 9urusq~e.r coná 
tracto~ celebrados pelos municípios .. Estao, por.e~, suJeitos _ 
anulação aqueles que contrariam o mteresse p~bbco ou a mo _ 
ralidade administrativa, o que cumpre aos prefeitos fazer, me 
diante parecer do Conselho Consultivo • ; 

considerando que, o Conselho Consultiv_? desta Prefeitura, .em ses: 
são de 8 do corrente mes autorisou o Prefeito a estudar e, SI neces 
sario modificar o citado contrato; 

Re uer a V . Excia., de acôrdo com o art. 11, letra ~· .do Dec .. n. 
20.348, qde 29 de agôsto de 1931, auto~is~ção para rescmd1r o refendo 
contrato, por contrariar os interesses pubhcos. . tta Prefeito In-

Mariana, 16 de Maio de 1934.-Celso Annos Mo . 
terino. . - Ob p bl' -Secretaria da Agricultura, V1açao e ras u 1cas · 

Bello Horizon te, Maio de 1934. . . _ .. 
Sr. Director do Departamento de Admm!straçao . Mumc1pal: _ 
Tenho a honra de devolver ás vossas maos, devid~mente mform~ 

do, 0 processo relativo ao serviço de fôrça e luz da cidade de Man· 

annaSirvo-me do ensejo para reiterar-vos os protestos de minha estima 
e distincta consideração. . . 

F. S. Serra Negra, Inspetor de Eletnc1dade. 

As informáções a que fa• referencia'o offi cio supra 

o contracto assignado entre a Camara MuniciJ?al de. Mariann.a e a 
Companhia Força e Luz Marianense apresenta multiplos mconvementes 
aue convem sejtim removidos. Analysan~o detalhadamente as suas 
dausulas chegamos ás seguintes conclusoes: . . _ . 

CLAUSULA PRIMEIRA:-Não é razoavel que a Illuf!Im~ç~o publica, 
num contracto que tem a longa duração de .24 anno~, seJa hmitad~ num 
numero exacto de postes e de lampadas, amda mrus tendo em VJsta o~ 
termos da clausula quinta, que oneram gr~demen~e os cofres da mu 
nicipalidade, no caso provavel da expansao da ctdade e portanto de 
sua illuminação. . · · d 

A limitação em questão podia ser prevista. ~orno um mmimo a 
rêde mas nunca da maneira como se acha redigida a clausula. 

'cLAUSULA SEGUNDA-Como eoncessio~a~ia do serviço de forç~ 
1 a Companhia devia ser obrigada a subsbtmr por sua c~nta exclu 

~iv~z~s lampadas que se tornarem imprestaveis pelo uso. _nao lhe. ca-
bendo apenas repor tampadas inutilizadas por depredaçoes$~ distur-
bios 'Assim dão me parece razoavel o pagamento de 740 para 
esse. fim, conforme estabelece a clausula em questão e um dos ter-
mos de additamento. 
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CLAUSULA QUINTA:-A quota de 50$000 pof installação de 
poste, alem dos 200 em que se acha limitada a rede, é abusiva no meu 
entender. Devia ser abolida, pois é de se supor que a e>...'iensão das 
redes da Companhia seja de seu magno interesse, não devendo ser 
paga como um favor uma cousa que devia ser considerada como uma 
das suas primeiras obrigações. No meu ponto de vista, não sendo pos-
sível admitiir-se a limitação da clausula primeira, quanto ao numero de 
postes, não devia ta:nbem ser exigido o pagamento em questão, de-
vendo a Companhia obrigar-se a extender as suas redes, sempre que se 
torne necessario, no caso, é claro, da previsão de uma receita compen-
sadora, mas sempre sem o pagamento daquella importancia. 

CLAUSULA OITAVA:-A clausula em questão não impede, de 
modo claro e insofismavel como era de se exigir, a interrupção da luz 
por quaesquer motivos, seja por que período fôr, antes admite-a como 
uma possibilidade, sem cominar as penas indispensaveis ao caso. 

Sem querer por em cheque a idoneidade da Cia., é esta uma clausula 
que lhe abre grandes oportunidades e que precisa portanto de ser mo-
dificada inteiramente. 

Além dos inconvenientes apontados e de outros que se 
entremostmm apenas, através da confusão das clausulas contratuaes 
e dos termos de additamento, taes como o fornecimento a titulo gratuito 
de 10.000 velas que aparece no ultimo desses documentos, o contrato 
em questão resente-se de inumeras falhas, quer de caracter technico quer 
de caracter technico-administrativo, quer sob o ponto de vista das rela-
ções da concessionaria com a Prefeitura e demais consumidores. 

Assim, no contracto em questão, nã o está estabelecida a tensão 
das redes, não fica determinado o systema de distribuição, não se esta-
belece o modo de fornecimento, não se fixam taxas que deverão ser 
pagas pelos varias serviços que só a Companhia poderá fazer e outras 
e outras obrigações, que eram de se exigir a mais e cujas falhas só 
poderão trazer d\fficuldades á Prefeitura e aos consumidores. 

lnspectoria de Electricidade, 24 de maio de 1934. 
A. Moura, eng:o auxiliar. 
De accordo-devolvido ao Departamento de Adm. Municipal. 
Serra Negra. 
25-V-34. 

Parecer 
O Prefeito de Mariana pede autorização para r·~scindir o contrato 

do serviço de força e luz celebrado com a Companhia Força e Luz 
Marianense. 

Baseia-se em que: 
a) -O Presidente da Camara não estava devidamente autorizado 

a celebrar o contrato, nas condições e com as clausulas com que o 
celebrou: 

b)- não podia conceder o direito de desapropriação, porque a 
lei n. 148 de 1895, que regula a concessão de privilegias, não lho 
permitia; 

9 

I 
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c)- a concessão s~ fez com prete~ição de Jor:fi~~d~eis~~stf:a 
ciais quais as que se eXIgem no art. 2 ., n. 1, 
e no, art. 3°. n. 1, 2 e 4 do decreto n. 101~; • d d s de transcorrido o prazo d)- O contrato foi lavra o meses epOI 
para a sua caducidade. 

A tais razões e por solicitação nossa acrescentou: 
e)_ não houve concorrencia publica; . C h' h 
f)_ entre 0 Presidente da Camara e o Duetor .da ompan ta. ~ 

o parentesco de tio para sot;>rinhod, havf_:~~o, ~~~~d~~~~o, ee~tr~ ~ir!~~r 
natarios do contrato, um pnmo o re ~n o • 
Tesoureiro da Companhia; bl' 

) _a companhia tem servido pessimamente o. pu 1co. f_ Entre as razões em que se estriba o Pref~1to a que me .pare-
ce substancial é a celebra~ão do. contrato, depOis de transcorndo o 
prazo de- seis meses a partu da let. . 927 

Com efeito, a lei municipal n. 184, de 12 de Janeiro de 1 , es-
tipulou, no art. 4o. : ... 

" Fica estabelecido o prazo de 3 meses para o mtc1o dos 
· d 6 es para o fornecimen-serviços da uzina eletnca e e mes 

to de força e luz». 
Tal artigo tem seu fundamento n.a l~i estadual n: 148, que tam-

a lica aos municípios e que dtspoe, no art. 10. . 
bem .se p «Reputar-se-ão caducas as. concessões que, meses depOis 

da publicação do ato respectivo, não estiverem reduzidas a 
contrato". 

b. - 0 de um e outro texto para logo se conclue que, Da com maça - ' d 12 d · · de 1927 do 0 ato pelo qual se dá a concessao e ~ Janeu_o . , 
!e~ contrato lavrado a 11 de outu~ro de 1927, nao havta mms, ao 
t do contrato lei que o autonzasse. . . 1 emp~ _Não tem ~azão 0 Prefeito, quando nega a Cai?a~a Mumc1pa 
a competencia para conceder o direito o de de_sapropnaçao aos con-
cessionarios, em vista dos arts. 8°. e 16 . da let n. 148. 

Diz o art. 8o. : 
cCom 0 privilegio poderá 'o Governo conceder todos ou 

alguns dos seguintes favores:. . . d 
1 _ Terrenos devolutas mdtspensaveis á realização os 

privilegias; 
li - Direito de desapropriação ... 

Diz o art. 16: · · d t 'b · - que cAs Camaras Municipais, no exerciCIO e a n mçao 
lhes confere a lei n. 2 de 14 ~eten:b!o de 1891,. de concede~ 

rivilegios, reger-se-ão pelas dtsposiçoes desta lei com as se 
p l' ' t -guintes tmt açoes : 

~~=·Não poderá conceder os favores de que trata o art. 
8o salvo quanto a terrenos de sua propneda~e! ~ate
rictis nelles existentes e isenção de impostos mumctpaiS. '" 
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Tais disposições, alem de não terem sentido, não têm validade 
jurídica . 

Não têm !':entido: do art. 16, n. n, combinado com o art. 8°., 
se depreende que o município não pode conceder a desapropropria-
ção sinão quanto a terrenos de sua propriedade, materiais neles exis-
tentes e isenção de impostos municipais. 

Ora, se o terreno é da propriedade do município, não ha cogi-
tar de desapropriação. 

Por igual, não tem validade jurídica: o município, em nosso regi-
me político, goza de ampla autonomia no tocante aos seus interresse 
peculiares, e pode fazer, na sua esfera de atribuições, o que a ,União 
e o Estado fazem na sua. 

Assim, o art. 68 da Constituição Federal o determinou, e Carlos 
Maximiano, Comentarias, p. 642, põe dentro dessa autonomia o di-
reito de desapropriação, desde que a Constituição do Estado não o 
vede aos municípios: 

«Desapropriação de imoveis necessarios para os seus servi-
ços, quando autorizados pela Constituição do Estado !a exercer 
essa parcela de autoridade :o. 

Nessas condições, tratando-se de interesse puramente local, para 
um serviço local, não era razoavel que a nossa constituição vedas-
se aos municípios mineiros tal atribuição e a Constituição Mineira, efe-
tivamente, a concedeu, porque no art. 74, n. IV da consolidação até 
1926, se estabelece que uma lei especial regulará a organização dos mu-
nicípios respeitadas as seguintes bases; 

«IV - . . . a desapropriação por necessidade ou utilidade 
do município . .. '" 

Dando realização ao dispositivo constitucional, a lei n. 2 de ·14 
de julho de 1891, que organisou os municípios, estabeleceu, no art. 
37, que competia as Camaras Municipa,is deliberar, sem dependencia 
da aprovação de qualquer outro poder: 

"' V -Sobre a desapropriação por necessidade ou utilida-
de do município e sobre a alienação de seus bens, tudo nos 
casos e pela forma determinada em lei ". 

Posteriormente, a lei n. 15, de 17 de novembro de 1891, regulan-
do a desapropriação, determinou os casos em que podia ela efetuar-se, 
dando como coisa assente, no art. 6°., o direito de os municípios pro, 
mov~rem a desapropriação. 

Disso tudo se conclue que a lei de 1895 fére de chapa o dispo-
sitivo constitucional, porque praticamente anulou o direito de desapro-
priação por parte dos municfpios. 

Assim, o problema jurídico simpli.fica-se muito: uma lei ordinária 
não póde revogar dispositivo constitucional, nem restringir uma atri-
buiç.ão que a Constituição conferiu, sem restrições. 

I I I-Ha de fato discordância entre a lei e o contrato. 
O contrato, cláusula 4. a, estabeleceu que c fica concedida a área ne-

cessária, dentro do jardim da .. Praça Cláudio Manuel ", nesta cidade, 
para a construção da casa destinada á distribuição de eletricidade, nesta 
cidade.'" 
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de imóvel e alienação feita sem a ne~ Trata~se de uma alienação 
cessária autorização. b . ti 

Evidentemente não ~ó_de _su s~sd;· ser viciado pelo inútil, tal cláusu~ 
Entretanto, como o_ ut~-~ao facto o contrato, e o resto do contr~~ 

la não tem fôrça para mvl~ I ~r caso não concorressem outros moti~ 
to subsistiria, se~ essa c ausu a, 
vos para a caduc1d~de. preterição de formalidades estabe~ I v -A concessao se fez com. a 

48 · 2 o e 3 ° da le1 n. 1 · lecidas nos artigos · · 

Diz o art. 2 ·o: - de rivilégios serão diri~ 
«Os requerimentos de codncessa~ aíd~s com os seguintes 

gidos ao Presidente do Esta o e e r 
documentos: . e especifiquem minuciosamente a l.o)-Relatóno em que s .. . .. 
natureza fins e utilidade do pnvilegw. 
2 _o)-Pl~ntas e desenhos · · · " . . . 

Diz o art. 3.
0

: • • erão publicados no d1ano 
«Os requerimentos e relatonosnJentes a despesa; as pla_?~ 

oficial do Estado, f~zen_do dos pr~~e 15 dias expostos á inspeçao desenhos ficarao uran 
!f~ ~ú~~ico, na Secretaria da Agricultura ». 

Nada disso se fez. 
Ora, o art. 13 estabelece: - contrárias á lei e privilégi~s 

«Serão nulas as. concessope~eterição das formalidades exi~ 
Ja concedidos,. ou feitos com 
gi.das nesta lei ». . 1 018 de 1897. 

P f ·t fez referência a'O decre_!:o n. . , v -o re e I o . r çao 
Tal decreto não póde ter_ aqm ap ICa nta~ a lei n. 148, mas afas~ 
Com êle, o Executivo qmz ~egulam~e toca á espécie, que evi?e~~ 

tou~se tão substâncialment~ d~ lei,_ ~~ iaquelas partes em que comci~ 
temente não póde ser aphca o, sm 

dir com a lei: o estabelece limitações aos direitos 
Com efeito' _logo no art. 2~ de não existir ainda no-Estado. a 

concedidos na lei n. 148,. ~o!llo a de reclamar a instalaçao de . ~~~ 
indústria, sem . favores. oficiai~, ou tos de réis, e, a prevalecer ~ssa hmi= 
dústia com cap~ta_l supenor _a mil elO: Câmara Municipal de Manana esca 
tação, o privllegw c~ncedido pe . 
paria á eficácia da lei n. 148: d' plemento de cláusulas contratuais, 

VI-O Prefeito a_lude. a ma Im á fornecimento do serviço, e ra~ 
por parte do concesswnáno, e ~? m p~lo judiciário; a rescisão do con-
zões são essas de molde a pe u , . - d 
trato · · · ode autorizar a resc1sao a ~ 

Também a legalida?e rev?luci~nana ~lico depois de apurada de~ 
ministrativa por c~:n~tra"?r ao ~~r o sse p , 
vidamente a insuhciêncta do se ç ~ d Presidente da Câmara co~ 

VII-O estrei~o gráu de P~~ent~~c~es~ureiro da Companhia sena 
o Diretor secretáno e com o Ire 
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hoje bastante para se considerar nulo o contrato: ao tempo, entretan-
to, era permitido pela lei n. 2, de 1891. 

VIII-Finalmente, a falta de concorrência pública. 
Não se póde dizer que a lei n. 148 haja afastado a concorrência 

pública, como condição essencial para a concessão de privilégios. 
O art. 2.0 estabelece que o candidato instrua o seu pedido cem um 

relatório minucioso sobre a natureza, fins , e utilidade do privilégio, bem 
corno com as plantas e desenhos; o art. 3.0 estabelece publicação de tudo 
no Diário Oficial do Estado e especificação de plantas e desenhos du~ 
rante 15 dias, na Secretaria da Agricultura, á inspeção do público; o 
art. 5. 0 estabelece que terão preferência na concessão, havendo mais 
de um pretendente, em igualdade de condições, o concessionário de 
privilégios da mesma natureza ou para fim idêntico na mesma zona 
ou em outra. 

Quer dizer que, na hipotese de aparecerem outros concurrentes de~ 
pois da publicidade necessária, o Govêrno terá que escolher um dêles, 
pesando devidamente as suas propostas. 

Ha, pois, uma concurrência sui-generis, mas há concurrência. 
E o decreto n. 1.018, de 30 de março de 1897, que nesse particu-

lar póde aplicar-se, porque não exorbita da lei, que regulamenta, dis~ 
põe no art. 6. 0 : 

cEm caso de haver mais de um proponente, será anun~ 
ciada a concurrência pública e as propostas apresentadas serão 
classificadas, tendo por base .. _, 

O caso, porém, parece-me resolvido pela lei n. 2, art. 39, § 9. 0 , 
que determina ao Prefeito: 

«Pôr em hasta pública, conforme determinação da Câmara, 
a arrematação de obras, contratos de arrendamento, de for~ 
necimento, e quaisquer outros da mesma natureza, e bem 
assim a alienação de bens imóveis do município ". 

Para a instalação de fôrça e luz de Mariana, não se podia pres-
cindir de hasta públice.. Em hasta pública não foi posta. Logo, não 
póde prevalecer. 

Não ignoro que a nossa jurisprudência já tem feito sentir que a 
concurrência pública, conquanto necessária, não é de fôrça a anular 
o contrato, se falece. 

No ponto em que se acha, neste momento, o Direito Adminis~ 
trativo, não é possível esperar-se similhante interpretação, por mais 
eminente a autoridade de que emane. 

O Direito Administrativo é essencialmente formal. 
E' exatamente nas form as, com que se põem por obra os atos e 

contratos administrativos, que o interêsse público encontra a sua sal~ 
vaguarda. 

Não só isso. 
O próprio Direito · Civil, e o nosso código o prova, não abona a 

validade dos atos jurídicos, sinão nas formas prescritas em lei (art. 82). 
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· d em que os ti* d · · do direito priVa o, Se isso se passa no ommlO 0 mais vivo interêsse,-por-
tulares de um direito se d~fe~dem co~ ue se não ha de dizer do_s 
que defendem o seu progno pt~~~i~e;se~nd~ os agentes só podem agu 
atos praticados pelo po _er_ u d ' competência? 
na fórma e dentro dos_ hm\tes ~ s~: que o Prefeito não desse cu~-

IX-Por essas razoes, eu opmar sem mais de longas, de provt-
primento ao atual contrato e cmdasse, viço pondo-o desde logo em 

. stalação de novo ser ' denciar para a m . do 0 atual serviço. 
hasta pública, ou desapropnan · e roduzir efeito. 

O contrat~ é .n.ulo: ndao_ pod coirer ao judiciário, para lhe assegurar 
A concesslOnana po ena re . . 

a execução. . d ue se autorize a rescmdi-lo 
Como, entretanto, o PrefeitO pe e ~eve encaminha-lo ao C~nse-

administrativamente, parece:!fle que ~onselho Consultivo local nao se 
lho Consultivo do Estado, 1a que 0 "t 
manifestou c~m precisãdo ~ lêhsse d:esf9~4~· 

Belo-Honzonte, 5 e JU 0 

-Mario Casasanta- . . n 362 distribuída aos 
-0 processo passa a consb~mr a p_eça c· amp~s. respectivamen-
w Magalhães Dorinato Lima e Milton srs. erna • . 

e, relator, 1.o e 2.o revtsores. 

Oficio 
aos vencimentos de Alfredo 

lncorporaf!ã fJ de adicionaes .... H~lbuth 

1-Valler 

(PEÇA N. 363) 
. Em 12 de julho 

S t . de Estado de Negocias do lntenor. -ecre ana 
de 1934 lti -Tenho a honra de tran~-

Sr. Presidente do Conselho Consu vo~ o sr. Alfredo Walter Heil-
mitir a V. E·õCcia. o incluso pro~es~~ne:c:o q~ineiro. solicíta seja incorpo-
buth, : funcionário al?ose~tad~ g~atificação adicional de 10o/ o _de C que 
rada aos seuso vencm~en ~~25 de 1906, pedindo a esse EgreglO on-
trata o art. 1. • da _lei n. ' res eito 
selho se digne ~amfestar-~e : V PExci~. os protestos de elevada esti-

Neste enseJO, apresen_ o . 
ma e distinta consideraç~o . l Luz 

O Secretário do lntenor, ,Car os 
Requerimen to anexo (tO oficio supra . 

E t do de Minas - O abaiXO 
Exmo. Sr. Interventor Federal nge f:v~reiro apose~tado com 38 

assinado foi por ato de ?7 do m~stado no cargo de taquígraf~ -:- a;-
anos e 9 mezes de_ se_nnços ao 820$000 mensais como em ahvida :· 
xiliar do Senado Mu~elro, ~~m . d de para que nesses seus venci- -
Vem perante V. Ex c Ia. sohcitar eqm a 
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mentos que recebe de aposentado (820$000 mensais) sejam anexados 
os 10°10 adicionaes de que trata o art. 1.0 da lei n.0 425, de 1906, que 
tornou extensivo aos funcionários públicos do Estado, os favores que 
pelo art. 256, da lei n. 375 de 1903, eram somente concedidos aos ma-
gistrados mineiros. 

Desde que o Suplicante completou aquele numero de anos de tra-
balhos ao Estado, em 1927, quiz solicitar lhe fossem concedidos os 
10° I 0 adicionais, entretanto, não poude fazel-o em vista de não ter si-
do ainda reconhecido o seu direito de contagem de tempo durante o 
bual trabalhou como contratado, o que só foi feito, implicitamente, pe-
la lavratura do ato que o ap0sentou, firmado no art. 3.0 da lei n. 1.230, 
de 30 de outubro de 1930. 

Nessas condições, tendo sido aposentado somente com os venci-
mentos que percebia e que continua a perceber como aposentado 
(820$000) sem os adicionais de 10° r com os quais são beneficiados 
todos os funcionários que completam 30 anos de serviços, vem pedir 
a V. Excia. diante do que preceitua o art. 1.0 da lei n. 425, de 1906, 
combinado com o art. 14 da lei n. 12,adicional á Constituição do Esta-
do, se digne mesmo por equidade, que ao vencimento com que foi 
aposentado (820$000) mensais seja incorporada, a gratificação adicio-
nal de 10° I o de que falam as leis citadas, abrindo-se, para esse fim, o 
necessário crédito. 

Apresentando o pedido ao espírito sempre justiceiro de V. Excia. 
o abaixo assinado mui respeitosamente. 

Belo-Horizonte, 11 de Abril de 1934. 
buth. 

Parecer 

P. B. D. 
Alfredo TV alter Hei"* 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. - Belo-Horizonte, 28 de 
junho de 1934. 

Exmo. Sr. Ser ... retário do Interior.- Devolvo a essa Secretaria o 
incluso processo em que o sr. Alfredo Walter Heilbuth, ex-taquígrafo 
auxili:=~r d.o Senado Mineiro, pede seja inc,prporada aos seus vencimen-
tos de aposentado a gratificação adicional de 10°/0 de que tratam as 
leis 375 de 1903 e 425 de 1906 

Comunicando a V. Excia. a opinião deste Gabinete, tomo a liber-
dade de reportar-me ao parecer que, com a aprovação do sr. dr. Ad-
vogado Geral, emitti sobre o pedido do sr. José Maria Rosemburg, que 
é identico ao do sr. Alfredo Walter Heilbuth, urna vez que ambos fo-
ram aposentados em virtude da lei que autorizára a contagem do tempo 
em que serviram como contractados nas secretarias das casas do Con-
gresso Estadoal. 

O direito á gratificação addicional resulta do § unico da lei 965 de 
1927, que é expresso a respeito, e a sua incorporação aos vencimentos 
da aposentadoria se opera pela lei addicional n. 12 de 1928, uma vez, 
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que o peticionaria foi aposentado com mais de trinta e cinco annos 
de serviço . 

Mas como esse tempo de exercício não foi apurado sinão quand.o 
o interessado requereu a aposentad~ria, só ent~o. se .realizou a condt-
ção a que estava sujeito o seu direito aos addt~J.ona~s e, portanto, só 
dai em diante se lhe deve mandar pagar a grahhcaçao. 

E' o que nos cumpre opinar, atendendo ao officio de V. .Excia. 
a que, neste ensejo, apresentamos os protestos de nossa estima e 
consideração 

Heitor de Souza, Auxiliar do Advogado Geral do Estado. 
O processo passa a constituir a. peça n . . ~63, distrí~uida aos Srs. 

Abilio Machado, Julio Soares e Anmbal GontiJO, respechvamente, rela-
tor 1.0 e 2.0 revisores . 

Officio 
Incorporação d e adicionais aos vencimentos d e José llfaria Ro-

senburg 

(Peça n. 364) 

Secretaria de Estado dos Negocies no Interior. - PSDI 28.657. 
Bello Horizc.nte - Em 12 de julho de 1934. 

Senhor Presidente, Transmittindo a V. Excia. o incluso processo 
em que o sr. José Maria Rosemburg, funcionaria aposentad? da Ca-
mara dos Deputados, pleiteia seja incorporada aos seus vencu_nentos ,_a 
gratificação addicional de 10~/o a que se refer~ o art. 1:0

• da le1 n. 42::>, 
de 1906, peço a esse Egregw Conselho se dtgne mamfestar-se a res-
peito. 

Neste ensejo apresento a V. Excia. os protestos de elevada esti-
ma e distinta consideração. 

O Secretario do Interior, Carlos Luz. 
Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos Presidente do Conselho Consul-

tivo do Estado. - Capital . 

Requerimento annexo ao offic io supra 

Exmo. sr. dr. interventor Fed-eral no Estado de Minas Gerais.-
0 abaixo assinado foi por ato de 20 de março do corrente ano, apo-
sentado com 38 anos e 11 mezes de serviços pre~tados ao Estado, no 
cargo de taquígrafo-auxiliar da Câmar~ dos Deputados,_ ~om os ven-
cimentos mensais de 820$000, que entao percebm na ativ1dade.. . 

Vem, perante o espírito esclarecido e justiceiro de V. Excia. soli-
citar equidade para que nesses vencimentos que rec~~e como aposen-
tado (820$COO mensais) sejam anexados os 1G0 Io adtCH?n::tes de que ~a
ta 0 art. 1.0 da lei n. 425, de 1906, que tornou extensivos aos funciO -
nários públicos do Estado, o favor que pelo art. 256 da lei n. 375, de 
1903, era concedido aos magistrados. 
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Desde que o supHcante completou aquele número de anos de tra> 
ba!h?s a_o Estado, em 19_?7, quis solk!tar lhe fo~sem concedidos os 10°10 
adJCIOnats, entretanto, nao poude faze-lo em VIsta de r.ão ter sido ain-
da reconhecido o seu direito de contagem de tempo durante o qual 
trabalhou como contratado, o que só foi fei to por actodo falecido pre-
sidente Olegario Maciel, de 29 de setembro de H~31, de acôrdo com o 
art. 3.0 da lei n. 1.230, de outubro de 1930. 

Ne~sas condições, tendo o abaixo assinado sido aposentado com 
os venc1mentos que percebia (820SOOO) mensais) equ e conunua a perce-
ber c~:n~o aposentado, se~ os ~dicionaiE de 10°/0 , com os quais são 
benefi c:a?os iodos ?s fu~cwnanos que completam 30 anos de serviços, 
vem pedir a V .. Excm., diante do que preceitua o art. 1.0 da lei n. 425, 
d~ 1906, combmado com o art. 13 da lei adicional n. 12, de 1929. se 
digne ordenar, mesmo por equidade, que aos vencimentos com aue foi 
aponsentado (820$000 mensais) seja incorporada a gratificação âdício-
nal de 10°lo. de que falam as leis n. 425, de 1906, e n. 12 adicional, 
de 192~ e neste p~dido citadas, pedindo ao mesmo tempo a abertura 
do credtto necessáno para pagamento dos refeiidos adicionais de que 
trata o presente requerimento. 

. Apresentan~o o seu pedido ao espírito sempre esclarecido e justi-
ceiro de V. Excm., o abaixo assinado, mui respeitosamente. 

P. B. D. 
Belo-Horizonte. 11 de abril de 1934.-José Maria Rosenburg. 

Parecer 
Gabinete do Advoaado Geral do Estado.- Belo-Horizonte, 27 ele 

junho de 1934. o 

Exmo. Sr. Secretário do Interior.-Devolvo a V. Excia. o processo 
em. que o Sr. José Maria Rosenburg, funcionário aposentado da Secre-
t~na da Câmara dos Deputados, pede seja incornorada aos seus ven-
cu~entos ~ g!atificação a~i?ional de 10~ I O • acompanhado do parecer, 
C~Ja conclusao adoto, emitido a respeito pelo dr. Auxiliar deste Ga-
bidete. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. Excia. os meus 
protestos de estima e distinto aprêço.-Orosimbo N onato da S i lva, 
Advogado Geral do Estado 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. -Sr. Advoaado Geral do 
Est~<!o.-0 Sr. Secretário do Interior de"seja o vosso pa~ecer sôbre a 
pehçao ~m que ? sr. José Maria Rosenburg, funcionário aposentado da 
Secretana da Camara dos Deputados, pede seja incorporada aos venci-
mentos que percebe, a gratificação adicional de 10°1 de que trata o 
art. 1.0 da lei 425, de 1906. 

0 

O ~en~firio d~ gratificaç~o adicional, restrito aos . magistrados, foi 
entre nos mtroduz1do pela lei 375 de 1903, atr . 256: 

. cOs ':l~gistrados que tiverem mais de trinta anos de efe -
tivo exerci CIO no Estado perceberão uma gratificação de 10° f 0 
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sôbre os seus vencimentos, liquidado, na Secretaria das Finan~ 
ças, para os efeitos deste art., o tempo de exercicio:o. 

A lei 425 de 1906, no art. 1.0 extendeu o favor a todos os funcio~ 
nários do Estado : 

«Ficam extensivas a todos os funcionários do Estado de Minas as 
disposições contidas no art. 256 da lei mineira n. 375 de 19 de setem~ 
bro de 1903, desde que seja para esse fim consignada verba no or~ 
çamento» . 

.:Pela lei adicional n. 12, de 1928. determinou-se que cnos venci-
mentos do funcionário que completar trinta e cinco anos de serviço 
será incorporada, para a aposentadoria, a gratificação adicional que es-
liver percebendo ex-vi dos arts. 256 da lei 375 de 1903 e 1.0 da 
lei 425 de 1906». 

Daí se vê que essa gratificação, instituída como favor especial aos 
magistrados que contassem mais de trinta annos de serviços abrangeu 
afinal todos os funcionarias do Estado uma vez que para isso se con-
signasse dotação no orçamento. 

Mas, por isso mesmo que aquela gratificação se destinava a favo-
recer o magistrado que contasse mais de trinta anos de efetivo exerci-
d o, na técnica legislativa e na prática da adminfstra <;ão sempre se enten-
deu entre nós que a ampliação da lei adicional n. 12 era restrita aos 
funcionários que estivessem nas condições da lei que a instituiu. 

Daí o dispositivo do paragrafo único do art. 4 da lei 965 de 10 
de setembro de 1927: 

«Aos atuais funcionarias titulados do Estado será conta-
do, para os mesmos fins, o tempo de serviço que tiverem 
como contratados nas Secretarias do Estado, nas do Congres-
so Legislativo e na, Imprensa Oficial ». 

Ora, os fins a que o te'xto se refere são as gratificações adicionais 
e a aposentadoria (art.' 4 da lei citada): 

cOs empregados contratados da Imprensa Oficial, que ti-
verem mais de 10 anos de bons serviços, serão titulados nas 
categorias em que servirem, e adquirirão direito a contagem 
de tempo de serviço anterior, para fins de gratificações adicio-
nais e aposentadoria». 

Deante desses tex tos, afigura-se-nos irrecusável o direito ora plei-
teado. 

No tempo de exercicio do requerente se computou, para efeito de 
aposentadoria, aquele em que serviu como fun cionário contratado da 
Secretaria da Câmara dos Deputados, apurando-se que contava mais de 
36 anos de serviço, pelo que se lhe deferiu a aposentadoria «Com os 
vencímentos que lhe competirem nos termos da legislação em vigor•. 

Só o interessado fundado, na lei 965 citada, tivesse pedido conta-
gem daquele tempo quanto perfize se 30 anos de serviço, não se lhe 
podia recusar desde então o direito á gratificação adicional em aprêço. 

Só o requerendo quando pretendeu aposentar-se, e se 
tendo apurado que serviu o tempo reclamado, o seu direito à 

ESTADO DE MINAS-GEBAIS 969 

' 

gratificação, a partir da aposentadoria, não pode ser éonsis~ 
tentemente negado. 

Dir-se-á que, como declara a lei adicional citada, a incorporação 
do favor aos vencimentos da aposenradoria só se opera quando o fun-
cionaria, ao aposentar-se, o está percebendo: será incorporada a gratifi~ 
cação que estiver percebendo, de modo que se se aposentou sem que 
a estivesse recebendo, não ha logur para a incorporação. 

Tal interpretação seria razoavelmente censurável, pois que não aten-
deria aos princípios que disciplinam o instituto, para ater-se exclu~ 
sivamente ao sentido verbal de uma expressão usada no texto. Daí 
uma série de objeções procedentes que se poderiam opor á condu~ 
são. 

A lei não impôs ao beneficiado a iniciativa para a contagem do 
tempo em que servia como contratado; será contado é a expressão de 
que usa o legislador. Além disso, a lei 1.220 de 21 de outubro de 
1930, no art. 6 erige o beneficio num direito do funcionário quando de-
clara que se extende aos oficiais da Fôrça Pública co favor concedi~ 
do aos funcionarias civis ao se aposentarem pela lei n. 12 de 17 de se-
tembro de 1928». 

E sabido é que cconvem comparar a lei, cuja inteligência se bus-
ca, com aquelas que lhe tore::n análogas ou paralelas porquanto por 
uma descobre-se o sentido das outras » (lei de 4 de junho de 1768). 

Nosso parecer é, assim, para que, aos vencimentos com que ore-
querente se aposentou, se incorporem os adicionais que lhe concede a 
lei 965 de 1927. 

B. Horizonte, 27 de junho de 1934.- H eitor de Souza, Auxiliar 
do Advogado Geral do Estado. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 364, distribuída aos 
srs. Milton Campos, Sebastião Lima e Wema Magalhães, respectivamen-
te, relator, 1.0 e e 2. 0 revisores. 

A situação dos Conselhos Consultivos em face da 
Constituição 

O Sr. Milton VaDlpos - Srs. conselheiros. Está se agitando, 
agora, uma questão que nos diz muito particularmente de perto: é 
questão de continuarem ou não existindo, depois da promulgação da 
Constituição Federal, os Conselhos Com:,ultivos dos Estados . 

A primeira applicação da Constituição Federal naturalmente suscita-
rá muitas dificuldades, e uma dellas será esta de se verificar qual a 
situação dos Conselhos Consultivos deante dos novos textos da lei 
fundamental que rege todo o paiz. 

A materia é extremamente grave. Ser ou não ser, eis a ques-
tão tambem para nós. Sobre ella eu não ousaria, sem maior estudos 
emittir opinião, mas queria chamar a attenção dos srs. Conselheiros, 
para que meditassem sobre o assumpto, afim de podermos tomar uma 
deliberação a respeito, tão depressa quanto possível, a não ser que 
haja alguem já com idéa formada que deseje debater a materia. 
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O SR. ANNIBAL GONTIJO- Não poderiamos telegraphar a respei· 
to ao sr Presidente da Republica? 

O SR. MILTON CAMPOS - Seria uma suggestão razoavel, mas 
talvez fosse prefE.rivel podermos nós mesmos encarar a nossa situação. 
Porque a auctoridade do Presidente da Republica, em tal assumpto é 
muito reduzida; elle ni:o pode interpretar a Con tituição. 

Parece-me que o melhor seria cada um de nós estudar devida-
mente o caso e depois, então, deliberaríamos sobre a permanencia ou 
extincção do Conselho. E, emquanto não se delibera, continuaremos a 
prestar ao Estado os nossos serviços , com o devotamento de sempre e 
com a efficiencia que nos é possível. 

Está franca a palavra (pausa). Não havendo quem della queira 
usar, passa-se a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O Si". A bUii.o F~acbad~ lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 323 
Remu·so interposto por Alfredo Dolabella Portella 

PEÇA N. 344) 

Tendo em vista o relataria lido e o parecer approvado na ultima ses-
são, conforme consta das notas tachygraphicas que este acompanham, 
o Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes resolve se pronun-
ciar pelo não provimento do recu rso interposto por Alfredo Dolabella 
Portella para o Chefe do Governo Provisorio. 

r os. 

Bello Horizonte, 21 de julho de 1934. 
-Abilio Machado, relator. 
- -O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. Conselhei-

-Devolva-se a peça com o relataria, parecer e notas tachygraphi-
cas, ao sr. Secretario da Agricultura. 

O Sr. Fl1ilton (iampolii apresenta o seguinte 

Parecer n. 324 
I senção de impostos pleiteada pela Companhia P1·ogresso de Arma-

zens Ge1·aes 
(PEÇA N. 355) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, depois de 
examinado e debatido o processo em que a Companhia Progresso de 
Armazens Geraes pede isenção de impostos estadoaes, e 
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considerando que o Governo está auctorizado a conceder a isen~ 
ção pleiteada, ex-vi do disposto no art. 1.0 da lei n. 998, de 20 de se· 
tembro de 1927; 

considerando que essa lei, não tendo sido regularmente revogada, 
está ainda vigente; 

considerando, por outro lado, que é razoavel a isenção, porque 
ella se compensará vantajosamente com o proveito que resultará para 
a economia do Estado da organização de armazens geraes, os quaes 
estimulam o commercio, fomentam a produção e desenvolvem o cre· 
dito; 

considerando, emfim, os motivos constantes das notas tachygra-
phicas; 

é de parecer que seja concedida a isenção fiscal pleiteada, com 
fundamento no art. 1.0 da lei n. 998, de 20 de setembro de 1927 e 
mediante as condições consignadas nesse dispositivo. 

Sala das Sessões, em Bello Horizonte, aos 21 de julho de 1934. -
Milton Campos, presidente e relator. 

O parecer é approvado e depois assignado pelos srs. conselheiros, 
declarando o sr. Sebastião Lima não ter tomado parte na votação por 
ser parte interessada. 

-Devolva-se a peça, com o relataria, parecer e notas tachygra-
phicas, ao sr. Secretario das Finanças. 

Segunda parte da ordem do dia 
lndemni2açào de vencimen tos pleiteada pelo bacharel Washington 

de Alb~tqucrque 

PEÇA N. 34ô 

O Sr. Milton Van~pos:-Da segunda parte da ordem do dia 
apenas consta a discussão da peça n. 346, sobre um pedido de in-
demnização de vencimentos feito pelo bacharel Washington Floriano 
Ricardo de Abuquerque. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Sebastião Lima. 
O Sr. Sebastião Lima:- Sr. presidente. A peça n. 346, que 

vamos diséutir, foi a principio distribuída ao sr. conselheiro Socrates AI-
vim, como relator. S. excia., com o criterio e competencia que lhe são 
peculiares, lavrou minucioso relataria, que foi revisto pelos dois reviso-
res. Tendo, porém, se ausentado, por alguns dias da Capital, e faltado 
a duas sessões consecutivas, á vista de disposição regimental, fui eu, 
como 1.0 revisor, promovido a relator. Nesta qualidade é que vou ler 
o relataria elaborado pelo nosso illustrado collega e que é o seguinte: 

Relatorio 
O dr. Washington Floriano Ricardo de Albuquerque foi nomeado 

promotor de justiça da comarca de Sabará, entrando em exercício desse 
cargo a 8 de agosto de 1929. 
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Em consequencia da precariedade de sua saude, ou por outro qual-
quer motivo, era o então promotor de Sabará pouco frequente ás au-
diencias dos juizes da comarca, excedendo, tambem, ás vezes, os prazos 
legaes na apresentação de denuncia contra accusados sujeitos a pro-
cesso. 

Moço dado ao estudo de modernas escolas criminalistas, o promo-
tor de justiça opinou, algumas vezes, pela impronuncia summaria de de-
linquentes , com extranheza do publico e mesmo da parte de outras 
auctoridades judiciaes da comarca, como se deu no caso de um crime 
de furto praticado em Nova Lima, caso em que, a despeito da confissão 
do accusado e da verificação de provas concludente& da autoria do 
crime, concluiu o promotor de justiça propondo a impronuncia do 
criminoso. 

Divergindo do parecer da promotoria, o juiz de direito condemnou o 
delinquente, que cumpriu a respectiva pena, sem protesto. 

Além disso, por tal ou qual excentricidade de genio, foi, aos poucos, 
o joven promotor de justiça perdendo as sympathias das autoridades 
judiciaes e administrativas da comarca, bem como de outras pessoas 
da localidade. 

Es5a situação aggravou-se de tal maneira, que os senhores juiz de 
direito e juiz municipal da comarca chegaram a propor o seu afasta-
mento da promotoria local, por julgai-o incompatibilizado naquelle 
meio. 

Do mesmo modo se manifestaram o vigario da freguezia, o chefe 
político local, etc. 

Sob a influencia dessas queixas contra a referida autoridade judi-
cial, deliherou o governo, meàiante proposta do Procurador Geral do 
Estado, transferil-o de Sabará para a comarca de Itamarandiba. Em-
quanto corria o prazo legal para qile tomasse posse da promotoria, em 
sua nova comarca, ficou o dr. Washington Floriano addido á Secretaria 
do Interior, para o effeito de recebi mento de seus vencimentos. 

Exgotado o prazo legal e não tendo entrado em exercicio de suas 
funcções em Itamarandiba, foi a promotoria desta comarca preenchida 
com a nomeação de outro promotor, ficando, dahi em deante, sem per-
ceber vencimentos o ex-promotor de Sabará. 

Não conco rdando com isso, requereu elle ao sr. Secretario do In-
terior fosse, de novo, considerado addido a essa Secretaria. 

Falando no respectivo processo, emittiu o dr. Milton Campos, en-
tão Advogado Geral do Estado, parecer contrario á pretenção do -dr. 
Washington Floriano, parecer do qual transcrevo o seguinte trecho: •Do 
exposto logo se vê que a situação reclamada pelo requerente não é 
um direito. Não se concebe mesmo que exista alguem com o direito 
de estar afastado de seu cargo e á disposição do gabinete do Secre-
tario•. 

Assim, o dr. Washington Floriano teve indeferida sua pertenção de 
continuar addido á Secretaria do Interior. 

Finalmente, foi o bacharel Washington Floriano Ricardo de Albu-
querque nomeado para a promotoria da comarca de Santa Luzia, tendo 
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entrado em exercício do cargo a 16 de janeiro do anno proximo pas-
sado. 
. Reclama o e:x-promotor de justiça de Sabará indemnização dos ven-

ctmentos que detxou de perceber no período de 7 de Abril de 1931 a 
16 d~ janeiro de 1933, vencímentos a que se julga com direito, em face 
da lei. 

Allega o dr. Washington Floriano ter sido illegal o acto do Gover-
no que o removeu de Sabará para Itamarandyba, visto não terem ficado 
co~prov<'!das a~ graves faltas que lhe foram attribuidas e que deram 
motivos a refenda transferencia. 

Incrimina de nullo o inquerito administrativo procedido pelo sr. 
Sub-Procurador do Estado, com o fim de apurar faltas funccionaes e 
outras de que s. s. era accusado. 

A allegação de nullidade apoia-se no facto de não ter sido o ac-
cusado intimado a acompanhar o alludido inquerito, que, assim, correu 
sem que pudesse elle defender seus direitos. 

E_m verdade isso se deu, embora algumas accusações feitas ao dr. 
Washmgton Floriano tenham sido acompanhadas de provas documen-
taes irrefutaveis, que constam do processo. 

No officio dirigido em 6 de fevereiro de 1931, ao sr. presidente 
do ~stado, pelo Sub-Procurador Geral, dando conta do resultado do 
refendo inquerito administrativo, declara o alludido Sub-Procurador: 
" ... te_r se limitando, no d~sempenho dessa delicada missão, a apurar faltas 
funccwnaes do ex-promotor de justiça, dr. Washington Floriano, deixan-
do de parte qualquer outra que pudesse attingir a vida privada desse 
moço ». 

E accrescenta: cDevo dizer, entretanto, que o dr. Floriano, duran-
te o t~mpo em que exerceu a promotoria de Sabará, manteve-se com 
a maxima honradez no desempenho de suas funcções ». 

A seguir, passa o sr. Sub-Procurador Geral do Estado a enumerar 
as faltas funccionaes comrnettidas pelo ex-promotor de Sabará no exer-
CICIO desse cargo. 

. E termin_a concordando com o acto da Procuradoria Geral que pe-
diu a remoçao do dr. Washington Floriano. 

Entretanto, tendo em vista o precario estado de saude da exma. 
s~nhora desse m~ço, propõe_ a sua transferencia para urna comarca 
dispondo de faceis commumcações, nas proximidades desta Capi-
tal. 

. ~m seu parecer de 12 de março do corrente anno, opina o sr 
auxtbar do Advogado Geral_ do Estado pela illegalidade do acto do go-
verno removendo ~ompulsonamente o bacharel Washington Floriano da 
comarca de _Sabara para a de Itamarandyba, dentro do quatriennio de 
sua nome<'!çao, de accordo co~ o disposto no _paragrabho 1.0 , artigo 
103, da lei foi· 9_12, de 1925, VIsto que a remoçao ou demissão de pro-
motores de JUStiÇa em taes casos só se justifica «Si for conveniente á 
administração da justiça e por proposta fundamentada do Procurador 
Geral do Estado, o que não se verificou ». 
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E continua· cA illegalidade do acto malsinado resalta-se do rela-
torio com que o Sub-Procurador Geral encerrou uma syndicancia pos-
terior á r~moção » . 

a:Ah i se salienta de inicio que o bacharel removido se manteve 
com a maxima honradez no desempenho de suas funcções ». cVerificou 
apenas que se havia com certa incuria no cumprimento dos deveres do 
seu cargo» . 

«Mas, das faltas que aponta como tal, só uma reveste caracter de 
gravidade capaz de auctorizar a demi são do funccionario, si se tivesse 
apurado que elle a praticou de má fé ». a:No entretanto, por essa falta 
não se podia remover o seu autor» . «Não existirá logica capaz de con-
vencer que a remoção se faria por conveniencia da administração da 
justiça". «E' que a conveniencia a que se refere a lei é relativa ao am-
biente social da comarca em que se exerce as funcções do cargo •. 

«Diz respeito ás relações pessoaes do funccionario quando ellas 
por circumstancias especiaes compromettem a magestade da j:.Istiça.» 
cAssim não nos parece que esteja isento de censura o acto que remo-
veu o bacharel Washington Floriano da comarca de Sabará para a de 
Itamarandyba». 

O sr. Advogado Geral do Estado, declarou, em officio de 16 de 
março do corrente anno, subscrever as conclusões do dito parecer. 

Tendo chegado ao meu poder tres documentos que podem contri-
buir para elucidar o assumpto constante desta peça, tomo a liberdade 
de os juntar a este relatorio, para que faça parte do processo, si com 
isso concordar o sr. Presidente do Conselho. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Sebastião Lima, 1.0 

revisor. 
Bello Horizonte, 6 de julho de 1934.- Som·ates Alvim, relator. 

Parecer 
O Sr. Se~as ~São Lima.- Pela leitura que acabo de fazer do 

minucioso e bem elaborado relato rio do sr. conselheiro Socrates Alvim, 
o qual adapto in tofum, para fazer parte integrante de meu parecer, 
ficou o Conselho Consultivo conhecendo todas as phases do processo 
que estamos estudando, e portanto julgo desnecessario alongar-me em 
maiores esplanações a respeito. 

Na ultima phase do processo, encontramos já o sr. dr. Washington 
Floriano Ricardo de Albuquerque nomeado Promotor de Justiça da vizi-
nha comarca de Santa Luzia, de segunda entrancia, e á disposição da 
Procuradoria Geral do Estado desde 1.0 de julho de 1933. 

Agora reclama elle o pagamento dos vencimentos de Promotor de 
Justiça no período em que deixou de ser funccionario, desde 7 de abril 
de 1931 até 16 de janeiro de 1933, allegando ter sido illegal o acto de 
sua transferencia e nullo o inquerito administrativo a que se procedeu 
por ordem:do sr. Procurador Geral, posteriormente á sua remoção, em 
fevereiro de 1931, por ter sido feito á sua revelia, sem ser ouvido para 
poder defender-se. 
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Chamado a opinar a respeito, o sr. dr. Heitor de Souza, a~ar ' 
do Advogado Geral do Estado, em jurídico e convincente parecer, CUJas 
conclusões o sr. Advogado Geral dr. Oroz_imbo Nonato declara subscr~
ver, reconhece .a procedencia da reclamaçao do. ex-Promotor de s.abara, 
mostrando que a sua remoção não se fez com mtegral observancia do 
disposto no art. 103, paragrapho 1.0

, da lei ordinaria n. 912, de 1925, 
interpretada á luz da lei addicional n. 10, de 14 de setembro de 1920, 
na parte em que resguarda, de certo modo, a estabilidade dos membros 
do Ministerio Publico. 

Diz textualmente o talentoso jurista: 
«Assim, não nos parece que esteja isento de censura o acto que 

removeu o bacharel Washington Floriano da comarca de Sabará para a 
de Itamarandyba. E, si vae elle ser levado ao conhecimento do po~er 
judiciario, provavel é que se declare o vicio apon~ado, o. qual, pela m-
demnização que acarreta, auctoriza uma transacçao destinada a resol-
ver qualquer obrigação resultante da illegalidade • . 

Estou de pleno accordo com esse parecer, achando que a essa con-
clusão levam os mandamentos de moral administrativa e da equidade, 
segundo os quaes, em face do que resultou do inquerito administrativo 
realizado, o dr. Washington não devia ser removido. 

Tudo evidencia, portanto, a justiça e a conveniencia que ha e~ at-
tender-se á reclamação do ex-Promotor de Sabará, evitando-se mruores 
despesas para o Estado. 

Pelo exposto, sou de parecer que o Conselho opine nesse sentido, 
manifestando-se favoravel á transacção lembrada no final do parecer 
adoptado, em suas conclusões, pelo Sr. Advogado Geral. 

(Muito bem! Muito bem !) 

Discussão 
O sr. Milton Campos- Está em discu são o parecer. Como 

vota o sr. conselheiro Abilio Machado, 1.0 revisor? 
O SR. AB"lLIO MACHADO-Tambem eu fiz um estudo minucioso 

e detido do processo, chegando á conclusão de que o dr. ~ashington 
Floriano Ricardo de Albuquerque, nas funcções da Promotona da Jus-
tiça e como homem de sociedade, viveu digname_nte ~m .s.abará, de 
onde a sua remoção, como foi feita, absolutamente nao se JUStificava. Por 
isso, subscrevo integralmente o jurídico parecer do sr. Relator. 

(Muito bem! Muito bem I) 
- Do mesmo modo se manifestam os demais srs. conselheiros, 

sendo, por isso, adaptada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho auctoriza o Governo a fazer transacção com o reque-

rente, na fórma do parecer do Gabinete do sr. Advogado Geral do 
Estado. 

to 
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- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Volta ao expediente 
O sr. Sebastião Lima, na fórma do paragrapho 5.0 do art. 

12 do Regimento, requer se volte ao Expediente, afim de apresentar o 
parecer final sobre a peça n. 346, que acaba de ser discutida pelo Con-
selho. 

- Deferido o requerimento, o mesmo si. conselheiro lê e passa á 
Mesa o seguinte 

Parecer n. 325 

Indemnüação de vencimentos pleiteada pelo bacharel Washin-
gton de Albuquerque 

(PEÇA N. 346) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, a que foi pre-
sente a reclamação do dr. Washington Floriano Ricardo de Albuquer-
que, relativa ao pagamento de vencimentos que deixou de perceber em 
virtude de sua remoção da comarca de Sabará para a de Itamarandy-
ba, tendo examinado cuidadosamente o assumpto, conforme as notas 
tachygraphicas que este acompanham, e tendo tambem em vista o pa-
recer do Advogado Geral do Estado, opina que o Governo entre em 
accôrdo com o reclamante, no sentido de attender o seu pedido, de 
modo que fique de vez solucionada a questão. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 21 
de julho de 1934.---:Sebastião Lima, relator. 

- O parecer é approvado e em seguida assignado pelos srs. con-
selheiros. 

- Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygra-
phicas, ao sr. Secretario do Interior. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á 
Secretaria com a precisa antecedencia. 

- Levanta-se a sessão. 
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231.a sessão ordlnaria, aos 24 de julho de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 

S UMM"'-RIO-Acta-Expediente-A situaçao dos Conselhos Consultivos em face 
da Constituiçao Federal-Discurso e parecer do sr. Miiton Cam-
pos-Discurso e suggestao do sr . Socrates Alvim - Proposta do 
sr. Abilio Machado-Conclusao-2.8 parte - Contagem de tempo 
J>leiteada pelo major Getulio da Fonseca-Relatorio e parecer do 
sr. Milton Campos-Conclusao- Pagamento de addicionaes a 
José Augusto da Paixao e Silva-Relatorio e parecer do sr. Sebas-
tiao Lima-Discussão-Conclusao-Incorporação de gratificaçao 
aos vencimentos de Hermano Lott-Relatorio e parecer do sr. 
Werna Magalhaes-Discurso do sr. Milton Campos -Conclusao 
- Ordem do dia. 

A' hora regimental comparecem os srs. Milton Campos, Socra-
tes Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Annibal Gontijo, Julio Soa-
res, Abilio Machado e Werna Magalhães. 

- Abre-se a sessão. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 

Sobre a Mesa não ha expediente a ser lido. 

A situação dos Conselhos Consultivos em face 
da Constituição 

O sr. Milton Campos-Srs. Conselheiros. Na sessão passada 
eu suscitei perante a Casa a questão da subsistencia ou não do Con-
selho Consultivo deante da promulgação da Constituição Federal. Eu 
suggeri aos srs. Conselheiros que meditassem sobre o caso, que é da 
maior relevancia e diz respeito á continuação ou não das nossas fun-
cções e á natureza das funcções com 'que ainda ficamos depois de pro-
mulgada a Carta Fundamental. De minha parte, procurei contribuir para 
o esclarecimento da questão com os poucos elementos de que dispo-
nho (não apoiados geraes). 

A materia é de grande complexidade e já começaram a se mani-
festar opiniões divergentes. Effectivamente, o Instituto de Advogados do 
Rio de Janeiro e a associação congenere do Estado da Bahia já publi-
caram seu pensamento, que parece ser unanime, no sentido de que 
desappareceu dos quadros políticos da Nação Brasileira a figura do 
Interventor. 

Por outro lado, já um joven jurista mineiro, que exerce funcções of-
ficiaes relevantes no Estado, o dr. Heitor de Souza, em entrevista pu-
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blicada pela imprPnsa da Capital, manifestou opinião diametralmente 
opposta, isto é, a de que o Interventor continúa e com as funcções que 
lhe vinham do decreto institucional e do Codigo dos Interventores. 

Deante dessas divergencias a materia ganha excepcional relevancia, 
sobretudo porque a auctoridade unica capaz de dirimir questões consti-
tucionaes é, sem duvida, a Côrte Suprema e esta só póde se manifes-
tar sobre casos concretos que lhe sejam submettidos. 

Cumpri meu dever, escrevendo as considerações que me pareceram 
mais razoaveis e que vou ler ao Conselho para abrir o debate. 

O parecer que redigi sobre o assumpto é o seguinte (Lê): 
cQ regimen federativo, por sua natureza, é um systema difficil e 

complexo de governo. Não se consegue, através do direito constitucio-
nal positivo dos povos que se organizaram sob esse regimen, fixar o 
conceito preciso do federalismo, nem compor com conteúdo uniforme e 
seguro o quadro das características dessa categoria de organização po-
litica. Em obra recente sobre o assumpto, eram estas as conclusões a 
que chegava Ck. Dztrand («Les E'tats Federaux•, 1930). E Mous-
kkeli, mais recentemente ainda. mostra tambem as grandes difficulda-
des que a caracterização do Estado Federal determina ( •La Théorie Ju-
ridique de l'E'tat Federal•, 1931). 

Não chegaram ao accordo, a esse proposito, os maiores mestres 
do Direito Publico - Duguit, Le Fur, Kelsen - cada um dos quaes 
propõe para a caracterisação desse typo de organização politica um 
criterio differente. 

Nos Estados Unidos, após quasi seculo e meio de pratica federa-
tiva, por isso mesmo é nitida a impressão de diffículdade e complexi-
dade que resulta de tal systema. Escrevendo em 1932, J. R. Long, 
professor da Univérsidade de Colorado, ainda observa: "The federal 
system of government estabilished is necessarily a complicated by one 
Indeed the government established by the constitution, with its various 
"checks and balances''. is probably the world, and therefore 
one of the hardest to understand" ("Cases on Constitutional Law, 
p. 2). 

Assim, dada a natural complexidade do systema adaptado pela 
nova Constituição, muitas serão as difficuldades que suscitará sua appli-
cação, sobretudo nos primeiros dias, durante o período transitorio o qual 
irá até a difinitiva organização de todo o paíz pela constitucionalização 
dos Estados-membros. 

Nestes, qual é a situação dos respectivos governos? 
E' esta a questão fundamental para se poder resolver sobre a 

permanencia dos Conselhos Consultivos e, no caso affirmativo, sobre 
as funcções que ainda lhes cabem. 

Foi omissa a lei basica no prover sobre a situação transitaria dos 
Estados. 

Silenciou completamente a respeito. ao contrario de outras consti-
uições mais providas, como a da Austria, que foi minudente nesse assum-
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pto. Cautelosa foi a carta de 16 de julho, dispondo, pela Resólução n. 
5, sobre o exercício das funcções do Presidente da Republica nos bre-
ves dias que medeariam entre a promulgação da lei fundamental e a 
posse do Presidente eleito. Dispoz transitoriamente sobre a vigencia 
das leis processuaes dos Estados, e sobre as funcções legi !ativas da 
União até a composição regular do Pod~r Legislativo (art. 11, § 2. 0

, e 
o art. 2.0 , das disposições transitarias). Sobre o regimen tran~itorio 
dos Estados, porem guardou silencio. Dahi a necessidade de discipli nar 
o assumpto por deducções e interferencias, muitas vezes perigosas. 

Lei das Leis, a Constituição está em vigor em todo territorio na-
cional, e, com sua suprema força dominadora faz desapparecer automa-
ticamente, pelo facto mesmo de sua vigencia, e desde logo, todos e quaes-
quer princípios até então vigorantes que a contrariem ou não se ~ou
formem com seu espírito. Ella mesma o dic;se, no art. 187: "Conttnu-
am em vigor, enquanto não revogadas, as leis que, explíci ta ou 
implicitamente, não contrariarem as disposições desta Consti-
tuição". 

Resalvaram-se da revogação, portanto, as leis anterioras que não 
contrariem a Constituição. Nem podia ser de outro modo, porque, an-
tes d'ella, o paiz não estava em desordem, mas tinha organização de 
governo e de ordem jurídica. 

E' assim que, nos Estados, o governo era exercido pelos Interven- · 
tores, nomeados com fundamento no artigo 11 do decreto n. 19.398, 
de 11 novembro de 1930, que instituiu o Governo Provisorio. E a esses 
interventores se attribuiam, no paragrapho 1.0 do mesmo artigo, as fun-
cções não só do Poder Executivo como do Poder Legislativo. 

Alterou a Constituição esse regimen em dois pontos essenciaes : o 
chefe do governo local, até aqui nomeado pelo Chefe do Governo 
Provisorio, passou a ser eleito por suffragio popular directo, menos 
quanto á primeira eleição que se fará pela Asembléa Constituinte Es-
tadoal; e as funcções, attribuidas a essa auctoridade (governador), pas-
saram a ser sómente as executivas, ficando as legislativas reservadas 
ao poder para isso instituído. A primeira eleição, porém, está marca-
da para depois de tres mezes a contar da promulgação da Constitui-
ção. Até então, quem encarnará o Governo ? 

Entendo que é o interventor. E' elle a auctoridade regularmente 
investida segundo a lei vigente ao tempo da investidura. A auctorida-
de, que a Contituição creou para substituil-o, não apparece desde lo-
go, mas necessariamente alguns mezes depois. 

No período transitorio, não tendo a lei basica disposto de outro 
modo, não pode deixar de prevalecer a lei anterior, com a auctoridade 
governamental por ella instituída . O Governo tem como um de seus 
attributos essenciaes a continuidade, e não se comprehende que elle se 
interrompa por uma omissão do legislador. Desconhecer-se a figura do 
Interventor no período transitaria será admittir-se que o legislador cons-
tituinte cerrou os olhos á mais concreta das realidades, sempre presen-
te ao seu espirito. E essa interpretação levaria a concluir pela ine-
xistencia, durante certo período, de governo e, portanto, de organização 
nos Estados. Dir-se-á que o governo existiria, exercido pelo Poder Ju-
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dici~~io.. Mas não ha l~i alguma vigente determinando o appello ao 
JudiCmno para o exerc1cio do governo nos Estados. Pelo decreto cons-
titucion~, o interventor era substituído pelo secretario geral ou pelo 
secretano que elle designasse. A Constituição Federal deixou que os 
Estados dispuzessem livremente sobre a substituição eventual do chefe 
do Executivo, pois, determinando que o presidente da Côrte Suprema 
fosse o terceiro substituto eventual do Presidente da Republica (arti-
g~ 52, .P.aragrapho 8.0

), legislou somente para a organização federal e 
nao engm essa regra em principio constitucional obrigatorio para os 
Estados. 

. Assim, inexistentes o interventor e não eleito ainda o governador, 
tenamos o Estado sem governo. Mas a interpretação que a tal resul-
tado conduz não é interpretação correcta, e muito menos constructi-
va, como deve ser a interpretação constitucional, que por isso mesmo 
os americanos chamam muito propriamente cconstrucção». 

De outro modo esqueceríamos o princípio basico em materia de in-
terpretação constitucional, que é o de que a Constituição deve ser con-
siderad~. sobretudo u_m i_nstrumen_to de governo e entendida segundo o 
seu espmto e a sua fmahdade emmentemente organizadora. «We should 
never forget-diz Story, citado por Black, ( cinterpretation of the laws. 
paragrapho 7, p. 18)-that it is an instrument of government we are 
to construe, and that must be the truest exposition which best harmo-
nises with its design, its objects and its general structure». 

. Nem é exacto affi_rmar-s~ que. a Constituição desconhece a figura 
do m!erve~t~r do re~Im_en d1ctatonal. No paragrapho 8.0 do arti~o 3.0 

das d!SpOSlÇOes t~ans1tonas, determinOU ella que ca qualidade do ~nter
ve'f!'tc:r no lftsl_1·zcto F_ederal não torna inelegível, para a primeira 
eleiçao de prefeito, o titular do cargo, , nos termos do artigo 112, n. 
1, letra ca :o , e n. 2". 

E' evidente que esse interventor não é o agente na intervenção 
fed~ral consti~~ci~nal de que ~uidam . o ar~go 12_ e seus paragraphos , 
e _sim o que ]a vmh.a ?o :eg1men d1ctatonal extmcto, por investidura 
onunda do decreto mshtucwnal. Ora, a figura do interventor no Dis-
tri.cto Federal é a mesma dos interventores nos Estados, com egual 
onge~ e eguaes funcções. Por conseguinte, analogicamente se ha de 
conclmr que o interventor transitorio nos Estados não repugna á Cons-
tituição Federal, que antes o reconhece. 

~· ~ ;:Permanecendo os interventores, suas funcções, entretanto, só po-
derao ser aquellas que, fundadas nas leis anteriores, não contrariarem a 
Constituiç~o. Ora, dispõe esta, de maneira terminante, no paragrapho 
2. 0 do artigo 3. 0 , com referencia aos poderes constitucionaes: c O cida-
dão investido na funcção de um delles não poderá exercer a de 
outro». Ess_a clara prohibição impede que o interventor, exercendo o 
Poder Executivo, exerça cumulativamente o Legislativo. D'onde a con-
clusão de que já não lhe pertencem as funcções desse ultimo poder, 
r~vogadas, nesse ponto, as leis anteriores, \por manifesta incompati-
bilidade com a Constituição. 
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Objectar-se-á, porém, que o paragrapho 2°. do artigo 3°. não se 
applica aos Estados sinão depois de constitucionalmente organizados. Não 
é possível. O Estado-membro, parte integrante da Federação, está 
desde logo sujeito aos dispositivos constitucionaes. Se a vi~encia des-
tes ficasse dependendo da constitucionalização dos Estados, teríamos 
uma desharmonia de situação: a orbita federal captiva ás limitações da 
lei fundamental e a orbita local livre desses limites, rejendo-se ain-
da por um regimen legal extincto em virtude de expressa ou implíci-
ta revogação constitucional . Por ahi teríamos transformado a federa-
ção numa categoria puramente theorica e ideal, cujas leis não tives-
sem campo de applicação. Seria a Nação contra o Estado. Seria uma 
ordem jurídica federal sem repercussão na ordem juridica local. E 
isso não é de admittir-se porque, por mais ampla que seja a com-
petencia dos Estados-membros, cil ne faut pas oublier- adverte Mous-
kheli (op. cit. p., 271) - que celle competence est basée sur l'ordre 
juridique de l'Etat central et que c'est celui-ci qui lui dévolu les at-
tributions de la puissance publique.,. 

Depois dessa exposição, é facil concluir sobre a situação dos Con-
selhos Consultivos. Instituídos pelo decreto n. 20.348, de 29 de agosto 
de 1931, elles só deixarão de existir si forem imcompativeis com a 
nova ordem jurídica e, subsistindo, não poderão ter sinão as funções 
que se conciliaram com os dispositivos da Constituição . 

Ora, nada impede que, nos Estados, haja um orgão conectivo de 
funcções meramente consultivas, destinado a colaborar com o poder 
executivo dentro da esphera de acção deste. A propria carta funda-
mental, aliás, instituiu os conselhos technicos e os conselhos geraes, 
pelos quaes· cada ministerio será •assistido", e que funccionarão ain-
da como orgãos consultivos da Camara dos Deputados e do Senado 
Federal (artigo 103). 

Assim, pois, os interventores continuarão assistidos pelos Conse-
lhos Consultivos . As funcções destes, é certo, ficarão muito reduzidas. 
Na sua maior parte referiam-se ellas ás funcções legislativas, exerci-
das pelo interventor (promulgação do orçamento, operações de credi-
to, creação e suppressão de empregos e fixação dos vencimentos res-
pectivos, etc). 

E' evidente que essas funcções desaparacem. Mas restam outras, 
que interessam á funcção executiva que o interventor continuará exer-
cendo, e aquellas caracteristicamente consultivas e de vigilancia pelo 
bem publico (decreto n. 20.348; artigo 8°., letras cb:o, cd:o e ce:o). 

Ou se adopta essa solução, que, ao meu ver, é aquella a que 
conduz a construcção constitucional, ou ficaremos deante de um Esta~ 
do sem governo. Então será necessaria a intervenção federal para as-
segurar a observancia dos princípios constitucionaes, na forma do ar-
tigo 12 n. V. fixadas em lei as condições e os limites da intervenção. 
E, nesse caso, a essa lei competirá resolver sobre a permanencia 

•, 
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dos Conselhos Consultivos e as funcções que lhes vierem a competir 
dentro da estructura da Constituição Federal." 

Foram essas conclusões a que eu cheguei, examinando com intei-
ra objectividade o caso em apreço. Provavelmente, serão menos acer-
tadas as conclusões (não apoiados gerae ), mas eu as submetto ao 
criterio do Conselho e entrego-as como contribuição para o estudo da 
ma teria. 

O SR. DORINATO LIMA- V. excia. é auctoridade no assurnpto 
(apoiados geraes) . 

O SR. ABILIO MACHADO - Sou inteiramente pelas conclusões 
do brilhante e notavel parecer de v. excia., de accordo, aliás, com a 
opinião que, sem maior exame, já havia manifestado aos collegas em nos-
sa ultima sessão. 

O SR. MILTON CAMPOS- Se o Conselho adaptar a minha solu-
ção, teremos que supprimir, desde já, algumas das deliberações que 
nos são pedidas. Agora, si o Conselho julgar mais prudente, poderá 
aguardar que haja mais amplo debate fora d'aqui, porque a questão 
está mesmo posta, ha interesse publico em torno della e jà os jor-
naes estão ouvindo sobre o assumpto a opinião de varias juristas. 

O SR. ABILIO MACHADO:- Seria, talvez, mais prudente levarmos 
ao conhecimento dos poderes publicos o resultado dos estudos do Con-
selho sobre o assumpto, aguardando a solução do caso. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Aos poderes publicos do Estado e da 
União. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Está franca a palavra. 
Sr.Sr. Socrates .A.Ivim-:Presidente, só tenho que applaudir 

e bater palmas, com o mais legitimo jubilo, ao brilhante estudo ... 
O SR. MILTON CAMPOS:-Muü:o obrigado. 
O SR. SOCRATES AL VIM:-.. . a cuja leitura acabamos de assistir. 

Esse meu applauso, como leigo que sou em questões jurídicas, outra 
cousa não pude significar senão a minha admiração pela aprimorada 
cultura de nosso joven e talentoso presidente. 

O SR. MILTON CAMPOS:-A opinião de v. excia. me conforta e 
é muita auctorizada. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Entretanto, eu pediria licença para 
ponderar que, si tomarmos neste momento uma attitude definitiva a 
respeito do assumpto, talvez creemos, de certo modo, algum embaraço 
á vida administrativa do Estado, de vez que o Interventor sómente po-
deria agir dentro de uma esphera muito limitada, insufficiente mesmo 
ás necessidades administrativas do Estado. 

Tambem me parece que, tratando-se de um assumpto eminentimente 
nacional, não devemos constituir uma excepção neste caso, creando 
para nós uma situação differente da que, possivelmente, poderá existir 
nos demais Estados da Republica. 

O SR. MILTON CAMPOS:-A observação de v. excia. é muito 
cautelosa e prudente. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Muito obrigado a v. excia. pela bondo-
sa apreciação. 
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Eu lembraria, pois, si v . excia. concordasse com a minha su~gestão, 
que o Conselho transmittisse aos altos pode.res publicos da U~ao e do 
Estado a sua situação de duvida e se mantivesse em ex~ec~ativa, . con-
tinuando a deliberar, como até agora, sem nenhuma restricçao, ate que 
0 assumpto fosse convenientemente debatido dentro efóra dos Co_nselhos, 
não só em Minas como nos demais Estados Deste modo nao crea-
riamos um caso dentro do Estado e a vida administrativa mineira con-
tinuaria a processa r-se normalmente. 

Esta a suggestão que peço venia par~ propor a v . exc. e submet-
ter ao criterio de meus illustres companheuos de Conselho. 

(Muito bem! il1uito bem!) · 

Continua a discussão 
O Sr. Milton Campos:-Parece-me muito sensata a proposta 

feita pelo sr. conselheiro Socrates Alvim. . . 
Apenas emitti uma opinião em assumpto. c~e10 de du_v,_das; foram 

conclusões a que eu cheguei, mas sou o pnmeuo a atlm1t?r a hypo-
these da insegurança que as infirma. Acho mesmo que havena de nossa 
parte uma certa afoiteza si deliberassemos logo de accordo com uma 
dada orientação, quando a materia está sujeita a debate em todos os 
Estados do Brasil e em todos os círculos de cultura jurídica. De modo 
que acho muito razoavel o que s. exc. propõe, isto é,_ que se represen-
te aos poderes publicas estaduaes e federaes no sentido de ~sclarec~
rem elles convenientemente a situação dos Conselhos Consultivos. Nao 
sei, porém, emquanto esse esclarecimento n.ão se dá, si devemos ir de-
liberando sobre tudo quanto nos for pedido, porque poderá, talvez, 
haver exhorbitancia de nossa parte, tal, seja a solução que se venha a 
adoptar. 

·O SR. ABll...IO MACHADO:-Essa solução pode demorar. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Emquanto isso, porém, Minas irá vi-

vendo, sem prejuízo de seus interesses administrativos e mesmo poli-
ticos. 

O SR. MILTON CAMPOS: -Poderá ser dada ao caso uma solução 
política conveniente. A solução que eu propuz foi jurídica, pois enca-
rei a questão do ponto de vista juridic?, com inteira obj_e~tividade. Po-
derá, haver, porém, para o caso, soluçao <!_e ordem pohtica~ no b~m 
sentido, que é a solução que facilita a acçao do Poder. Pubbco. ~ss1~ 
como ha quem prefira a vinda ao governo, neste penedo tr~s!ton~ 
dos chefes do Poder Judiciario, entendendo que a presença do JUIZ vru 
assegurar a liberdade e a probidade dos pl~itos ele_itorais 9ue estão proxi-
mos, assim, tambem ha quem entenda que e essencial á VIda do Es!ado 
a outorga ao chefe do Poder Executivo não só das funcções e~ecutivas, 
como das funcções legislativas que vinha exercendo . Esta ultima parte 
não me parece tão essencial, porque as lei_s e~istem _e ape~as se trata-
ria de executai-as. Quanto ás reformas legislativas, nao fana mal que 
ficassem adiadas por quatro ou cinco mezes, Entretanto, as soluções 
politicas poderão ser dadas tendo-se em vista o interesse publico e, 
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quaesquer que ellas sejam nós as cumpriremos com todo o prazer. 
Não nos incommoda o trabalho que por ventura o Conselho tenha de 
encontrar: o que nos atemoriza é exercer funcções que não nos sejam 
attribuidas: não queremos usurpar funcções nem negligenciar deveres. 

Vê-se, portanto, que a duvida aqui suscitada não o foi improce-
dentemente, pois está se generalizando e interessando a opinião publica. 
O Conselho Consultivo do Districto Federal, segundo consta, tambem 
cuidou da questão. O Instituto dos Advogados do Rio, o da Bahia, 
como disse . .. 

O SR. ABILIO MACHADO: - Parece que tambem o de São 
Paulo. 

O SR. MILTON CAMPOS ... - egualménte já se manifestaram e ha 
opiniões divergentes de varios cultores das letras jurídicas. 

O SR. SOCRA TES AL VIM: - O assumpto está em discussão. Não 
será provavel, pois que se demore qualquer solução a respeito. O meu 
receío é de que nós, tomando desde logo uma attitude definitiva, cree-
mos assim uma situação embaraçosa para Minas. 

O SR. MILTON CAMPOS: - Si se acceitasse a minha proposta in-
tegralmente, essa acceitação teria um caracter provisorio e depois nos 
ujeitariarnos a deliberação geral que se tomasse a respeito . Assim, acho 

a solução que o sr. consolheiro Socrates Alvim apresenta muito raso-
ave). S. Exc. propõe que se represente aos poderes publicas sobre o 
caso. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Perfeitamente. E emquanto não hou-
ver uma solução, continuaremos a deliberar como ate aqui, amplamen-
te, sem restricções. 

O SH. MILTON CAMPOS: - Podendo cada conselheiro opinar 
nesse caso de accordo com o se~ ponto de vista pessoal. 

O SR. SOCRA TES ALVIM : - A quest,ão está posta em ·exellen-
tes termos por v. exc. A minha suggestão visa apenas um ponto de 
vista pratico, de accordo com o interesse collectivo. Acho que seria 
inconveniente tomarmos qualquer attitude definitiva, insoladamente. 

O SR. ABILIO MACHADO : - O Conselho manifestará aos pode-
res publicas do Estado e da União o seu modo de ver, inteiramente 
de accordo com o do seu presidente. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Si o Conselho assim se manifestar 
fica rá depois inhibido de agir de modo differente. Acho que devemos 
ficar em expectativa. Si tomarmos uma attitude difinitiva, "ipso-facto" 
estaremos depois na obrigação de sustentai-a, o que, a meu ver, será 
inconveniente aos altos interesses do Estado 

O SR. ABILIO MACHADO:- A nossa communicação tem por fim 
agitar o debate e precipitar a solução do caso. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Eu proporia que u Conselho, até 
que se resolvesse a questão, continuasse a agir livremente, como até 
agora, sem limitação_ alguma na sua esphera de acção. 

O SR. SEBASTIAO LIMA:- Sem limitação de assumpto? 
O SR. SOCRA TES AL VIM: - Sem limitação alguma, até que o 

assumpto fique em definitivo resolvido por_ quem de direito. 
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O SR. MILTON CAMPOS:-Cada conselheiro guardará a opinião 
pessoal que acaso tenha a respeito. _ 

Continua em discussão a suggestao do sr. conselheiro Socrates 
Alvim. 

O Sr. A.bilio Machado:-Sr. Presidente, eu proponho que, 
mesmo adoptada a suggestão do sr. co!lselheiro Socrates AI:rJm. seJam 
approvadas as conclusões a que v. excJa . chegou em seu bnlhante pa-
recer, perfeitamente jurídico, 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Mas não ficará isso em desaccordo 
com a minha proposta 7 Nesse caso, não poderei dar o. ~eu v.oto . ao 
brilhante trabalho do sr. conselheiro presidente e prefenrei pedir vista 
do mesmo para estudai-o mais detidamente. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Penso que não. O Conselho appr~lVa 
as conclusões do parecer que acabei de ler, ma.s excusa-se ~~ _ delibe-
rar desde já a respeito, á espera de que se mamfe~tem as opm10es dos 
poderes publicas e das instituições jurídicas do paiz. . 

O SR. SOCRATES ALVlM:-Continuando, entretanto, ate que se 
manifestem essas opiniões, a deliberar ... 

O SR. MILTON CAMPOS:-Como lhe for pedido pelolii poderes 
publicas. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Perfeitamente. . 
O SR. MILTON CAMPOS:-E' esta, por!anto, si os srs. consell:_eiros 

assim 0 entenderem (si gnaes geraes de assentimento) a conclusao_ a 
que chegamos sobre o assumpto, isto é, são approvadas as conclusoes 
que tive a honra de apresentar, com a suggestao prop_?sta pelo sr: con-
selheiro Socrates Alvim no sentido do conselho continuar a deliberar 
amplamente, como até agora, s~bre to~as as questões que .. l~e forem 
submettidas pelos poderes pubhcos, ate que se resolva debmtivamente 
sobre o caso. 

Segunda parte da ordem do dia 
Contagem de tempo pleitedda pelo major Getulio da Fonseca 

PEÇA N. 349 

Entra em discussão a peça n. 349, sob:te a qual o sr. Milton Campos 
apresenta o seguinte 

Relatorio 
Em officio de 3 de julho corrente o exmo. sr. Intervento~ Federal 

submette ao parecer do Conselho o processo em que o sr. major Getu-
lio Manso da Fonseca pede a contagem, para e~eito d~ pagamento de 
addicionaes, do tempo em que serviu no Exercito Nacwnal. 

Do processo verifica·se o s.eguinte: _ . 
O supplicante havia requendo ao entao Presidente do Estado, em 

3 de abril de 1933, a contagem, para effeito de ~eforma, de seu tempo 
de serviço no Exercito. Esse tempo, como . se ve a folhas 35 e segum· 
tes da fé de officio constante do processo e o que corresponde ao pe-
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riodo de 7 de maio de 1896 a 10 de novembro de 1898. A secção 
competente da Secretaria das Fianças porém, havia deixado de incluir 
esse periodo na contagem do tempo do requerente, de accordo com o 
parecer do sr. dr. Consultor Jurídico do Estado. 

Entendia este que o art. 4. 0 da lei n. 863, de 19 de outubro de 1924, 
apenas auctorizava o Governo a contar, para os effeitos de reforma, o 
tempo de serviço prestado ao Exercito ou á Marinha Nacional pelos of-
ficiaes da Força Publica. Não era uma disposição imperativa, determi -
nando essa contagem, mas simples auctorização, de que o Exercito po-
deria ou não utilizar-se. Dahi, continua o sr. Consultor Jurídico-a ne-
cessidade de baixar o Governo decreto em que, utilizando-se da Facul-
dade concedida pela lei, dispuzesse sobre a contagem de tempo. Em lo-
gar disso, porém, o que se deu foi a expressa revogação do art. 4.0 da 
lei numero 863, pelo art. 6.0 da lei n. 892, de 9 de setembro de 1925. E 
concluiu pela contagem sómente do tempo de serviço prestado ao Es-
tado. 

Foi impugnando esse parecer que o supplicante se dirigiu ao Pre-
sidente do Estado. E o processo estava sujeito ao exame do sr. Ad-
vogado Geral, quando o requerente, allegando haver sido reformado 
compulsori&mente, se dirigiu a 30 de junho p. passado, ao exmo. sr. 
Interventor Federal, pleiteando já agora que a contagem do tempo 
de serviço no Exercito fosse feita para effeito de addicionaes, ouvido 
o Conselho Consultivo. E a este, para essa audiencia, é remettido o 
processo, no qual-deve ser accentuado-o reclamante invoca o prece-
dente de concessão semelhante feita ao coronel José Gabriel Mar-
ques. 

Depois da remessa ao Conselho, o supplicante offereceu petição 
com dois documentos: nova certidã9 de apuração de tempo do servi-
ço, dada pela secretaria das Finanças e da qual consta o exercício por 
29 annos, 10 mezes e 20 dias; e certidão complementar da fé de of-
ficio. 

Assim feito o relatorio, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. conse-
lheiro Sebastião Lima. 

Bello. Horizonte, 18 de julho de 1934.-Milton Campos, presiden-
te e relator. 

Parecer 

O Sr. Milton Campos:-Este processo faz referencia a uma 
concessão anterior do Conselho ao coronel José Gabriel Marques. A 
esse tempo eu não tinha a honra de fazer parte desta corporação, de 
modo que não participei de tal deliberação. 

Antes de tudo, porém, eu quero salientar uma apparente contradic-
ção que no mesmo processo se verifica quanto ao acto do Governo . 
O supplicante foi reformado com fundamento no decreto 11.261, de 
13 de março de 1934, cujo art. 1.0 diz o seguinte: 

«Poderà o Governo reformar, com os vencimentos do pos-
to que tiverem no acto da reforma, os officiaes da Força Pu-
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blica que completarem ou vierem a completar 30 annos de 
serviço • . 

Ora, a certidão passada pela Secretaria das Finanças e que consta 
do processo dá ao requerente apenas 29 annos, 10 mezes e 20 dias 
de serviço. São quasi trinta annos, mas não são trinta annos. Ficamos, 
pois, em duvida sobre si o Governo, ao reformar o requerente, o con-
siderava com mais de 30 annos de serviço, por lhe contar o tempo em 
que esteve no Exercito, conforme elle reclama, allegando que é direito 
seu ou si antecipou a reforma antes dos 30 annos e, neste caso a re-
forma não é legal. 

O SR. ABILIO MACHADO:-Si tem 30J annos de serviço para a 
reforma, deve tel-os tambem para o recebimento dos addicionaes. Ubi 
eadem rati o, ibi i dem jus statuendum. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Depois, a lei é expressa num e noutro 
sentido: poderá ser reformado e terá addicionaes o official que tiver 
30 annos de serviço. Ora, si o requerente tem 30 annos de serviço 
para ser reformado, deve tel-os tambem para o recebimento de addi-
cionaes. Pode ser que o Governo tenha considerado em favor delle o 
tempo de serviço no Exercito e, neste caso, elle foi reformado, no ca-
racter de militar, com mais de 30 annos de serviço. 

Ora, o Conselho, a esse respeito, não esiá inteiramente esclareci-
do pelo processo; de modo que proponho, como preliminar, que se 
peçam informações ao Governo sobre si, ao reformar o major Getulio 
Manso da Fonseca, havia considerado no seu tempo de serviço aquel-
le em que êsteve no Exercito. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Sinão, a reforma é illegal. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Sim. E depois uma cousa é o Conse-

lho Consultivo tomar a iniciativa de mandar contar tempo de serviço, 
outra cousa é o Conselho attender ao acto já consumado do Governo, 
procedendo a essa contagem. E' possível que o Conselho não quizesse 
tomar a deliberação de mandar contar tempo quando a lei não aucto-
riza a fazel-o, mas tambem o Conselho póde não querer prejudicar um 
acto já consumado do Governo, contando tempo a um funccionario se-
gundo lei que já foi vigente no Estado. Nestas condições, proponho 
esta preliminar. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-Em discussão a preliminar, é unanimemente approvada, adoptan-

do-se a seguinte: 

Conclusão 

O Conselho resolve pedir informações ao Governo do Estado so-
bre si já havia incluído na contagem de tempo do requerente o tempo 
de serviço que o mesmo prestou no Exercito Nacional. 

- Officie-se ao Governo. 
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Pagament(; de addicionaes a José Augusto da Paixão e Silva 

(PEÇA N. 350) 

A seguir, é annunciada a discussão da peça n. 350, sendo dada a 
palavra ao sr. Sebastião Lima que sobre a mesma apresenta o se-
guinte 

Relatorlo 
Em officio n. 286, de 30 de junho ultimo, o Sr. Secretario da Edu-

cação e Saúde Publica solicita auctorização deste Conselho para a aber-
tura de um credito especial de 283$200, afim de pagar ao sr. José Au-
gusto da Paixão e Silva, director do Grupo Escolar do Serro, os addi-
cionaes de 10 o I 0 , a que tem direito no exercício de 1933, de accôrdo 
com a lei n. 425, de 17 de agosto de 1926. 

Do processo consta uma certidão da Secretaria das Finanças, por 
onde se verifica que esse funccionario completou 30 annos de exerci-
cio liquido no dia 4 de julho de 1933, pelo que tem direito aos addi-
cionaes de ~83$200 desde essa data até 31 de dezembro ultimo. 

Como esse pagamento não poude ser effectuado pela verba respe-
ctiva do orçamento em vigor para este anno, a Secretaria propoz a 
abertura de um credito especial, ouvido primeiro o Conselho Consul-
tivo. 

A Secretaria das Finanças, consultada a respeito, concorda com a 
abertura do credito especial, desde que este Conselho esteja tambem 
de accôrdo. 

Assim relatado, passo o' processo ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Socrates Alvim. 

Bello Horizonte, 12 de julho de 1934.-Sebastião Lima, relator. 

Parecer 

O Sr. Sebastião Lima - Sr. Presidente. Conforme se verifica 
do relatorio que acabei de ler, a Secretaria da Educação e Saúde Publi-
ca deve pagar ao sr. José Augusto da Pajxão e Silva, director do Gru-
po Escolar do Serro, 283$200 de addicionaes de 10 ° I o sobre seus v:en-
cimentos, a que tem direito no exercício de 1933, pelo que em ultimo 
caso ter-se-á de abrir o credito especial. 

Como, entretanto, este Conselho tem reconhecido sempre a incon-
veniencia da abertura de creditos especiaes, acho se poderia suggerir á 
Secretaria da Educação fazer o pagamento pela verba cEventuaes• do 
orçamento deste anno (verba n. 6, daquella Secretaria); pois, sendo a 
importancia pequena, não desfalcará em muito essa verba destinada aos 
pagamentos imprevistos. 

{Muito bem I Muito bem!) 
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Discussão 
O Sr. Milton Campos- Está em discussão o parecer. Como 

vota o sr. conselheiro Socrates Alvim, 1.0 revisor? 
O SR. SOCRATES ALVIM- Estou de accôrdo com o parecer do 

nobre relator. Entretanto, lembraria a hypothese de já se achar exgota-
da a verba cEventuaes", perguntando ao nobre relator qual a situação 
do interessado nesse caso. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA-Não é provavel que esteja, porquanto 
ella não é tão pequena assim. Neste caso, porém, teríamos que aucto-
rizar a abertura de credito. 

O SR. SOCRATES ALVIM -Assim, estou de pleno accOrdo com 
vossa excellencia. 

O SR. MILTON CAMPOS - Aliás, nós já havíamos suggerido ao 
Governo que fizesse um calculo para o pagamento de addicionaes, con-
signando no orçamento do corrente anno a verba necessaria para esse 
mesmo pagamento. _ 

O SR. SEBASTIAO LIMA - Foi até uma suggestão do saudoso 
desembargador Oliveira Andrade. 

Sem mais debate é approvado o parecer, adaptando-se a se-
guinte 

Conclusão 
O Conselho opina no sentido de, se possível, serem pagos pela 

verba cEventuaes" os adicionaes requeridos . 
-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final . 

lmcorporação de gratificação aos vencimentos do sr. 
Hermano Lott 

(PEÇA N. 354) 
Por ultimo, é annunciada a discussão da peça n. 354, sobre a 

qual o sr. Werna Magalhães apresenta o seguinte 

Relatorio 
Consta o presente processo de uma apresentação dirigida ao sr. 

Secretario do Interior, pelo sr. Hermano Lott, antigo funccionario do 
Estado que, sujeito á possibilidade de uma aposentadoria compulsoria, 
pleitea a incorporação a seus vencimentos, de gratificação annual de 
3:6000$000, parte da que lhe vem sendo paga, no corrente anno, por ver-
ba orçamentaria. 

Justifica a pretenção, allegando o seguinte: 
Que ao completar 35 annos de serviços, deixou de aposentar-

se, como chefe de Secção da Secretaria da Policia, com os venci-
mentos de 12:000$000, para assumir, a convite, o cargo de thesourei-
ro da Secretaria, que então se creara, no Interior, em 1927, com a 



990 CONSELHO CONSULTIVO DO 

vantagem apenas de uma gratificação de 350$000 mensaes, sob pro-
messa do então Secretario, como dos demais que se lhes seguiram de 
incorporai-a aos vencimentos do cargo. 

Que o actual Secretario conhecedor da situação e dos com-
promissos assumidos pelos seus antecessores, propoz, ao projectar a 
reorganização da Secretaria, o augmento de 3:600$000 annuaes aos ven-
cimentos de seu cargo, mas que, devido á suggestão do Conselho 
Consultivo ao tratar do orçamento do Estado, deixou de ser conside-
rado o augmento, mantidos os mesmos vencimentos e adoptada uma 
verba de 6:600$000, a titulo de gratificação ao Thesoureiro da Secre-
taria. 

Que assim, os 3:6000$000 que pleitea e que lhe seriam pagos 
pelo Êstado, durante os poucos annos em que poderia gozar a apo-
sentadoria, pois que, conta actualmente 71 annos de idade, foram nega-
dos, a titulo de economia, ficando entretanto, o Estado sujeito a um 
augmento de despesa com a criação do cargo de fiel a 6:000$000 an-
nuaes e mais a citada gratificação de 6:600$000 ao Thesoureiro. 

Que a propria gratificação que lhe era paga, a partir da data em 
que completou 35 annos de serviços, passará a ser paga a seu sue-
cessar e eile, compellido a aposentar-se com os mesmos vencimeu-
tos de 12 contos, a que tinha direito desde 1927, perdendo as vanta-
gens que lhe tinham sido promettidas. 

Que durante os oito annos ultimos, proporcionou ao Estado uma 
economia de 62:400$000, quanto deveria receber seu substituto, si sua 
aposentadoria se verificasse em 1927. 

Que, finalmente, tendo sido creada a situação pre•aria em que se 
acha por effeito de uma suggestão do Conselho Consultivo que, está 
certo, não a previra, appella' para o proprio Conselho, para que sug-
gira uma medida de justiça que evite o prejuízo que o ameça. 

Inform·a o director da Secretaria do Interior que são procedentes 
as allegações do funccionario e acrescenta que na proposta de orça-
mento da Secretaria, foi considerado o vencimento annual de ....... . 
15:600$000 para o Thesoureiro e da exposição que a precedeu, dirigi-
da ao sr. Interventor Federal, se verifica que, fixados em 15:600$000 
os vencimentos do Thesoureiro, haveria ainda uma economia para os 
cofres publicos de 3:000$000 annuaes. 

Assim relatado, passo o processo ao 1°. revisor, conselheiro 
Milton Campos. 

Bello Horizonte, 20 de julho de 1934- Werna Magalhães. 

Parecer 
O Sr. Werna Magalhães - Como vemos do relatorio, o sr. 

Hermano Lott, em memorial dirigido ao sr. Secretario do Interior, 
tratando do caso particular de sua aposentadoria compulsoria, julga-
se em situação precaria, em virtude do criterio adoptado por esse Con-
selho, ao elaborar o parecer sobre o orçamento do Estado. 
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De facto, julgou acertado o Conselho, deanle da disparidade de 
vencimentos entre funccionarios de identica categoria, nos diversos depar-
tamentos do Estado, e, de varias representações, que recebeu sobre 
auament~ e equipa!;;tção_de vencimentos, despresar as propostas de in-
corporaçao de gratibcaçoes e conservar as tabellas como até então con-
signando no orçamento as mesmas gratificações sem auamento de' des-
pesa. Exactamente, para evitar uma medida menos justa, em materia 
de remuneração, que beneficiasse algu s e contrarias e interesses de 
outros, adotou o c.ons~lho aquelle alvitre, uggerindo, em seguida, ao 
Governo, a conyemencm de uma commissão de serviço civil, para es-
tt~do de um . reajustamer:to g.er~l , orgnnização de quadros e padroni a-
((ao de serv1ços. Esta drsposrçao , comprehende-se, veiu reílectir no re-
querente, para effeito de aposen tadoria a que terá de submetter-se per-
dend? as vantage~s ~e qualquer gratificação · Ma· o caso de aposen-
tadona compulsona, e todo especial, nem foi objecto de exame por par-
te do Conselho, quando offereceu aquellas sugge tões. 

. Trata-se de um funccionario com 43 a:1 nos de serviços e que é com-
pelhdo. a afastar-se do cargo, por força de disposição de lei. Muito natu-
ral s~na que, per!llanecend<? em exercício por mais algum tempo, con~ 
segursse a m lhana de vencrmentos quando, adaptado o parecer elo Con-
selho, se procedesse ao reajustamento da tabella. 

A n~turez~ de seu cargo, de alta responsabilidade, exigirá uma re -
muneraçao mars consentanea ás attribuições. 

Assim é que, ~ gratificação que vem sendo concedida desde algun 
ann.os ao thesoure1ro da Secretaria, não exprime uma recompensa es-
P.e~Ial, mas, de fa?to, um accrescimo de vencimentos , por serem insuf-
hctentes, reconhecidamente, o da tabella. Não pede o sr. Lott a incor-
poração total da. gratificação, sómente uma parte, a que foi 'proposta 
pel sr. Secretano. Como allega, sua permanencia na Secretaria desde 
1927_. data em que poderia aposentar-se, proporcionou ao Estad~ a eco-
nomia de algumas dezenas de con tos quanto receberia seu substituto. 

Se ao appello ue fnz o r. Hermano Lott, falta o amparo jurídico 
de alguma le1~ ~are em-me, entretanto, procedentes as pondf'rações que 
apr~senta, asststmdo.-lhe toda a razão. A meu ver, o Conselho, por 
equ.tdade, deve ma.'Itfesta~-~e a. favor do que é olicitado pelo funccio-
nano, desde que fique suJeito a aposentadoria compulsoria. 

(Muito bem ! .Muito bem!) 
Discussão 

-Em discussão o parecer. 
O Sr. Mil!:on Campos: - Como 1.0 revisor, devo dizer que 

esto~ de pleno accordo com o parecer do relator, inspirado em altos 
sentim~ntos e no sentido de se recompensar um velho servidor do Es-
tado. 

Mas tenho uma preliminar a levantar. 
Conforme observou o nobre relator não há lei na qual se possa 

basear a petição do requerente, de modo que o decreto do Interventor 
Jl 
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a esse respeito importaria em legislar. Ora, não ficaria bem ao Co.nse~ 
lho aconselhar o Interventor a praticar um acto para o qual sua com~ 
petencia foi posta em duvida pelo proprio Conselho. 

Tambem não nos seria agradavel ter aconselhado o Inter~entor .a 
pfaticar um acto que, mais tarde, se v~nha a declarar que nao podta 
ter praticado. De modo que eu propona que aprovassemos o parecer 
do relator condicionando~o á deliberação que for assentada opportu~ 
namente ~obre as funcções legislativas do Governo do Estado. 

(Apoiados) · t -A preliminar é approvada unanimente, adoptando-se a segum e: 

Conclusão _ 
0 Conselho opina favoravelmente ao requerido pelo sr. Hermano 

Lott condicionado, porem, o acto, á deliberação que opportunamen-
te s~ assentar sobre as funcções legislativas do Governo d~ Estado. 

-Volta 0 processo ao relator para redigir o parecer hnal. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente d~sign~ para_ a 

roxima sessão, além da parte regimental da ordem do dta? d1scu_ssao 
~as peças que, devidamente rela.tadas e revistas, forem env1adas a Se-
retaria, com a precisa antecedencta. 

-Levanta~se a sessão. 

332.a Sessão Ordinaria, aos 28 de Julho de 1934 
PRESIDE 'TE:-Sr Milton Campos. 
SECRETARIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SU\IrAHIO: Acta- Expediente-Commissaopara r~presentar o Consel~o n~s ~o-
- 'l. meaens prestadas ao interventor Benedtcto Vallndares-A sttuaçao os 

Co~selhos Consultivos e m face .da Constituição (c.arta do ~eputado 
Carneiro de Rezende)-Commumcaçao-Pare~eres fmaes-2. p~rte 
Recurso interposto por Orozimbo Gonçalves aa Fonseca-Relatoé1o do 
sr Milton Campos-Preliminar levantada pelo mesmo senhor on~e
H{eiro _ Discussão- Vi ta do processo solici~ada pelo sr . Socrates~l;m 
- Incorporação de addccionae aos venc~11:1entos d_e Alfredo a er 
Heilbuth-Relatorio e parecer do sr. Abtho Machudo-C~mclusao 
Incorporação de addicionaes aos ve1~cimentus de José Mana R0sJm-
burg-Relatorio e parecer do sr. Mtlton Campos-Conclusão- r em 
do.- dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campo~, 
Socrates Alvim, Annibal Gontijo, Julio Soares, Abilio Machado, Don-
nato Lima e Werna Magalhães. 

Abre-se a sessão. 
A c ta 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão an, 
terior. 

993 

Expediente 
O Sr. Secretarlo:-traz ao conhecimento do Conselho o ·eguin -

te expediente: 

Officio 
Do sr. Rubem de Noronha Gitahy, communicando ter assumido as 

fu ncções de director regional dos Correios e Telegraphos de Minas 
Geraes, em substituição ao sr. dr. João Carvalhaes de Paiva, que pas-
sou a servir á disposição da Directoria Geral. 

-Inteirado, agradeça-se. 

Manifestação ao Interventor Benedicto Valladares 
O Sr. Milton Campos:- Srs. conselheiros. O Conselho foi 

convidado para tomar parte na manifestação que será feita amanhã 
ao dr. Benedicto Valladares Ribeiro, interventor federal, no seu regres-
so a esta Capital. Para representar o Conselho nomeio uma commis-
são ~omposta dos srs. Socrates Alvim , Julio Soares e Annibal Gon-
tijo . 

A situação dos Conselhos Consultivos em face da Cons-
tituição 

O Sr. Socrates Alvim:-Sr. Presidente, a proposito da per-
manencia dos Conselhos Consultivos depoi da Constituição da Repu, 
blica, tive ensejo de receber uma carta do deputado Carneiro de Re-
zende, carta que peço licença para ler, solicitando egualmente a v. 
exc. consulte a Ca a si concede que seja a mesma incluída em nossos 
cAnnaes » como elemento elucidativo de sa questão. 

A carta é a seguinte (lê): 
«B. Horizonte, 27 de julho de 1934.-Prezado coronel Socrates 

Alvim-Cordiaes saudações. 
Queira permittir-me que eu reduza a escripto, em rapidas e escassas 

linhas, a dezautorizada opinião que lhe dei pelo apparelho telephonico, 
ao concordar com o seu ponto de vista quanto á perduração do no o 
Conselho Consultivo. 

Penso que do sim ples facto de estar reconstitucionalizado o nosso 
paiz, com a promulgação e publicação da Constituição de 16 de julho, 
nem por isso se pode concluir que já estão integralmente reconstitu-
cionalizados os nossos Estados. 

E não estão, porque não foram organizados ainda os seus gover-
nos e as suas legislaturas, condição fundamental, para que possam 
entrar na plena posse e exercício de suas prerrogativas de ordem po-
litica e administrativa, em harmonia com as expressas prescripções da 
nova lei basica do Brasil. 
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Ora, si não existem, ainda, esses governos e essas legislaturas 
dos Estados federados, membros que si:o do Estado federal, claro está 
que perdura, em toda a sua plenitude, neste sector do poder publico 
estadoal, o unitarismo imposto pela Revolução, e normalizado pela lei 
organica estabelecida pelo decreto 19.39~. de 11 de novembro de 1930, 
do Governo Provisorio. 

E si perdura, ainda, esse regimen de excepção, força é concluir 
limpidamente que contínuam de pé, no uso e goso de suas attribuições, 
os Conselhos Consultivos, installados nas capitaes dos Estados, como 
orgãos excepcionaes de sua administração. 

A nossa Constituição não podia supprimil-os, porque a sua suppres-
são se processa automaticamente dentro da marcha rotativa nella esta-
belecida, sendo absolutamente desnecessario, por isso, invocar-se a co-
bertura do artigo 187. 

O nosso Conselho Consultivo continuará, pois, na posse e exerci-
cio de suas funcções, até que venha nova ordem de cousas previstas e 
reguladas automaticamente pela propria Constituição, a qual não se afas-
tou, para isso, das normas assentadas na Constituição de 1891, com as 
altera\0es impostas pela diversidade dos respectivos regimens politi-
cos . -

Nem outra será, tambem a orientaç -o a seguir no tocante aos Con-
selhos Consultivos installados nos municípios . 

Esse o meu parecer, sem auctorídade, que submetto á apreciação 
intelligente do meu nobre amigo, parecer que é filho exclusivo do meu 
velho e incorrigível espirito publico. 

De accordo7 
Affectuosamente . - Carneb:o de Rezende». 
O Sr•. :oorug;cn Vampos-Consulto á Casa, na fórma requerida, 

si consente na inserção, nos «Annaes», da carta que acaba de ser lida. 
(Á Casa se manifesta affirmativamento). 

Communicação 

O Sr. Soerates A!vim communica que o sr. Sebastião Lima, 
por motivo de viagem, não comparece á sessão de hoje.-0 Conse-
lho fica inteirado. 

Não havendo mais quem quei ra usar da palavra, é ence rrado o 
expediente, passando-se á 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O S r . Scerates lUvim, 1.0 revisor da peça n. 350, encarre-
gado pelo relator da mesma, sr. Sebastião Lima, que se acha ausen-
te. apresenta o seguinte: 
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Parecer n. 326 
Pagamento de addioionaes a José Augusto da Paixcto e Si lva. 

(PEÇA N. 350) 

O .Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, tendo estuda-
do dev:damente o pedido de auctoriza\UO feito pelo sr. Secretario da 
~ducaçao e Saude Publica, no sentido de se abrir um credito espe-
c~al, ~e 283$200, para se pagar ao sr. José Augusto da Paix-o e Sil-
va, dtrect~r ?o grupo escola:: de SeriO, gs addicionaes de 10° ;o a 
que tem direito, no período de 4 de junho a 31 de dezembro de 1933 
~econhece a legitimidade da divida, mas, achando mconveniente a aber~ 
1qra de credito especial, e tratando-se de quantia relativamente peque-
na, aconselha que se pague pela verba «Eventuaes", da Secretaria 
(verba n . 6). 

Si, entretanto, essa verba já estiver esxgottada, então opinará o 
Conselho pela abertura do credito pedido, afim de que não haja maior 

demora no pagamento. 
Sala das Sessões do Conselho Consultivo e:-n Bello Horizon c, 

28 de julho de 1934.- S ebastião Lima, relator.' 
O parecer é approvado e assignado pelo rs, con elheiro , .. endo 

tambem voto v.encedor o do sr . Sebastião Lima. 
-:-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Se-

cretano da Educação e Saude Publica. 
O Sr. Werna Magalhães apresenta, egualmente, o seguinte 

Parecer n. 327 

Incorporação de gratificação aos vencimentos do sr. Hennano 
Lott 

(PEÇA N. 354) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, tendo exami-
nado o processo em que o sr. Hermano Lott, thesoureiro da Secretaria 
do Interior, solicita a incorpor~ção a seus vendmentos, da gratificação 
annual de 3:600$000, para effe1to de sua aposentadori , e, consideran-
do p~ocedentes as razões que apresenta, opina favoravelmente ao re-
querido pelo funccionario, condicionando, porém, o acto á deliberação 
que opportunamente se assentar sobre a funcções legi !ativas do actual 
governo do Estado. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1934.- Werna Magalhães, re-
lator. 

-0 parecer é approvado e assignado pelos srs . conselheiros, sen-
do tambem v~to vencedor o do sr. Sebastião Lima.-Devolva-se a peça, 
com o relatorto e parecer, ao sr. Secretario do Interior. 
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Segunda parte da ordem do dia 

Rec·m-so intm-posto por 0To:cimbo Gonçalves det Fonseca 

(PEÇA N. 342) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, o sr. Milton Cam-
pos apresenta sobre a peça n. 342 o seguinte: 

Relatorio 
O sr. Orozimbo Gonçalve da Fonseca, contractou com o Estado a 

construcção da rodovia Prados-Pinheiro Chagas. Terminados os servi-
ços e feitas as medições, reclamou o empreiteiro contra a classificação 
em cimento. Foi desattendido. Depois disso, foram apresentadas aos 
diversos secretarias da Agricultura que se foram succedendo mais qua-
tro reclamações no mesmo sentido. Todas indeferidas. Recorreu, então , 
o empreiteiro para a Interventoria. Ouvido o Conselho, foi este de pa-
recer que estava prescripto o direito do recorrente á reclamação admi-
nistrativa, ex-vi do disposto nos arts. 6.0

, 8. 0 e 9.0
, do decreto federal 

n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932. E o exmo. r. Interventor Federal , 
decidindo o recurso, negou-lhe provimento, de accordo com o parecer 
do Conselho. 

Contra esse despacho, que tem a data de 15 de fevereiro do cor-
rente anno, o interessado interpoz, a 8 de março, seguinte, recurso para 
o exmo. sr. Chefe do Governo Provisorio, na forma do art. 33, do de-
creto n. 20.348, de 29 de agosto de 1931. E o exmo. sr. Interventor 
encaminhou o processo ao Conselho, para ser informado, de accordo 
com o disposto no § 3.0

, do referido artigo. 
O recorrente, em allegações que offereceu, sustenta detidamente 

seu recurso pela seguinte razão de ordem jurídica, que desenvolve: o 
dec. 20.348, ao regular a prescri pção do direito á reclamação admin i -
trativa, não legislou para os Estados e Municipios, senão apenas para 
a União, pois o decreto institucional n . 19.398, de 11 de novembro de 
1930, manteve para aquelles a competencia para legislar quanto ao que 
diz respeit) ás uas administrações autonomas. -

Nesse sentido, offerece o recorrente, com suas allegações, copia 
de um parecer do jurisconsulto dr. Affonso Penna Junior. Outras copia 
de pareceres, subscriptas por varios juristas, são tambem apresentadas, 
mas nenhum delles se refere á allegação que fundamenta o re-
curso 

Assim relatado o processo, passo-o ao 1.0 revisor, s r. Conselheiro 
Werna Magalhães. 

Bello Horizonte, 18 de Julho de 1934.- iJ!Jilton Campos, presiden-
te e relator. 

Preliminar 
O Sr. Milton Campos:-Trata-se de um caso de recurso inter-

posto pelo interessado contra acto do Interventor Federal. A esse pro· 
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posito eu nada mais accrescentarei ás considerações desenvolvidas de 
maneira brilhante e cabal, em uma de nossas ultimas sessões, pelo meu 
preclaro mestre e collega sr. Abilio Machado. Entretanto, eu levantaria 
uma preliminar a respeito do assumpto: é a de que o recurso deve ser 
considerado prejudicado, porque, estando hoje o Estado autonomo, de 
accordo com a Constituição Federal, é evidente que o acto administrati· 
vo praticado pelo governo local dentro da sua esphera de rompeten-
cia já não cabe recurso para o P residente da Republica. Nem existe 
mais o Chefe do Governo Provisorio, que era a auctoridade ad quem, 
isto é, a auctoridade para a qual se recorria. Hoje existe o Presidente 
da Republica, de poderes limitado , dentro de cuja competencia não 
está incluído o acto que delle reclama o recorrente. 

Nessas condições, opino por que se considere prejudicado o recur-
so, podendo o Interventor, como Chefe do Governo do Estado, delibe· 
rar nessa materia administrativa como lhe parecer justo e razoavel. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 
O Sr. Milton Campos-Submetto á discu são o meu parecer. 
O Sr. Abillo Machado-Adoptado o parecer de v . exc., a 

parte ficará prejudicada. Ora, de accôrdo me mo com as conclusões do 
brilhante trabalho de v. exc., lido em se são anterior, a proposito da 
situação dos Conselhos Consultivos em face da Constituição Federal, o 
Interventor continúa a existir, e, sendo assim, elle não deixa de ser 
um delegado do antigo Chefe do Governo Provisorio. Não ha, portan-
to, nenhuma diminuição da autonomia e tadoal. 

O SR. MILTON CAMPOS-Ma nem existe a auctoridade para a 
qual deveria ser interposto o recur o. 

O SR. ABILIO MACHADO-O actual Presidente da Reoublica está 
no Jogar do antigo Chefe do Governo Provisorio. • 

O SR. MILTON CAMPOS-A meu ver, o recurso só teria cabi· 
mento para o Chefe do Governo Provisorio e não para o Presidente 
da Republica. 

O SR. ABILIO MACHADO-O argumento prova demais. Nesse 
caso, quando se mudasse um presidente . . . 

- O SR. MILTON CAMPOS-O Presidente da Republica não é o Che· 
fe do Governo Provisorio. 

O SR. ABIUO MACHADO-Mas é um chefe de governo . 
O SR. MILTON CAMPOS-O Chefe do Governo Provisorio desap-

p~receu : foi substituído _pelo Presidente da Republica, com poderes li-
mitados e declarados na Constituição, e esta não lhe dá attribuição pa· 
ra o caso em debate. 

O SR. ABILIO MACHADO-Eu prefiro opinar favoravelmente ao 
seguimento do recurso, pelo que já disse e tambem por ser isso 
mais liberal. Assim não cercearemos o di reito da parte, que deve ser 
amplo, principalmente quando se trata de recurso. Mesmo em duvida, 
preferiria resolver assim. 
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O SR. SÇ>CRATES ALVIM-Qual será a solução do caso na hy-
pothese de nao haver recurso para o Presidente da Republica 7 

O SR. MILTON CAMPOS-A olução que for dada pelo Interven-
tor do Estado porá termo á questão. 

Em caso anterior, nós resolvemos aqui de accôrdo com o decreto 
federal que regulou a prescripção do direito á reclamação administrati-
va. ~e sas condições, o Interventor não podia mais alterar o despacho 
que tiVesse dado, porque a lei federal prohibia isso. Agora, porém, en-
tendo que elle pode, a todo tempo dar o despacho que entender. re-
olvendo em ultima instancia administrativa. 

A minha impressão é que o recurso está prejudicado, cabendo ao 
Interventor re olver como julgar de direito. _ 

UM SR. CONSELHEIRO-Elle poderá reformar o eu despacho. 
O SR. MILTON CAMPOS-E i elle o não fizer , a parte poderá re-

correr ao Poder Judiciari ~. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Nâo haverá mais a udiencia do Con-

selho? ' 
O SR. MILTON CAMPOS- O Conselho a pena informava. 
O SR. SOCRATES ALVIM-E agora deixa de fazel-o? 
O SR. MILTON CAMPOS-O Conselho julgará prejudicado o re-

cur o. O Interventor porém, si assim o quizer, poderá pedir o parecer 
do Conselho sobre qualquer aspecto da questão. Aliás, a parte declara 
- e isso é importante-que interpoz o recurso para poder depois com-
parecer perante o Poder Judiciario. 

O SR. ABIUO MACHADO-Os Estados não estão constitucionali-
zados ainda, de modo que não haverá diminuição de ua autonomia, 
pelo facto de ser interposto recurso . 

O SR. MILTON CAMPOS-A materia realmente é complexa e cheia 
de vacillações. 

O SR. SOCRATE;S AL VIM-Penso que deveremos resolvel-a como 
for mais liberal, procurando acautelar os interesses geraes. 

O SR. ABILIO MACHADO-Sou pelo recurso, porque, assim, a 
r~rt~ terá mais uma opportunidade para defender o que suppõe eu 
d1re1to. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-O caso é identico ao do sr. Do-
labElla Portella. 

O SR. ABILIO MACHADO-Quando se resolveu aqui o caso do 
sr. Dolabella Portella, não havia sido ainda divulgada a Constituição 
federal. 

O SR. MILTON CAMPOS-A discussão está aberta· o conselheiro 
Abilio Machado entende que não está prejudicado o ~ecurso e que, 
mesmo por liberalismo, devemos ser favoraveis ao pedido da parte. 

O SR. SOCR.ATES ALVIM-Si o Conselho deliberar de modo dif-
ferente daquelle pelo qual resolveu no caso do sr. Dolabella Portella 
não haverá incoherencia de sua parte? ' 

O SR. MILTON CAMPOS-Penso que não, porque a Constituição 
foi promulgada depois da leitura do parecer do Conselho sobre o ca-
so do sr. Dolabella Portella. 
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O SR. WERNA MAGALHÃES-O Conselho, entretanto, não ne-
gou ao sr. Dolabella Portella recurso para o Governo Provisorio. • 

O SR. ABILIO MACHADO-A especie é ide_ntica, náo ha duvida. 
Entretanto, o Conselho emittiu seu parecer sobre ella antes de divul-
gada a · Constituição Federal. 

O SR. SOCRATES ALVIM-0 parecer do relator foi pelo não pro-
vimento do recurso, porque naturalmente achava, naquelle caso, que 
a sim devia ser. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-Julgou o direito prescripto -
O SR. MILTON CAMPOS-Continúa a discussão. 
O Sr. Soerates .Aivlm-Sr. Presidente, confesso que tenho dif-

Jiculdade em emittir meu parecer, porque existem na Casa dois juris~ 
tas, cada qual do maior merecimento e elles divergem entre si. Sendo 
assim, eu desej.·-uia examinar mais detidame te o assumpto e talvez 
fosse mesmo opportuno ouvirmos a respeito o sr. Advogado Geral do 
Estado. Peço, pois, vísta do processo, na hypothese da Casa não 
onsider,tr desarrazoada a minha attitude. 

O SR. MILTON CAMPOS-Pelo contrario, é muito razoavel. O 
caso póde ser debatido com mais cautela, como convem. 

Nestas condições, tendo o sr. conselheiro Socrates Alvim pedido 
vista do processo, fica adiada a discussão da peça n. 342, para a pro-
xima sessão. 

Incorporação de addicionues aos vencimento' de Alfredo 
JValter Heilbuth 

(PEÇA N. 363) 

E' annunciada a discussão da peça n. 363, sobre a qual o sr. Abi~ 
lio Machado apresenta o seguinte 

Relatorlo 
O sr. Alfredo Walter Heilbuth aposentou-se, por acto de 27 de fe-

vereiro ultimo, como tachygrapho-auxiliar do Senado Mineiro, com o 
tempo liquido de 38 annos e 9 meze de serviços ao Estado (fls . 11-
47) . 

Em 11 de abril, requereu ao Interventor federal a incorporação, 
aos vencimentos da aposentadoria, da gratificação addicional de 10 o/ 0 , 

a que se julgava com direito, desde 1927, sem o poder reclamar, en~ 
tretanto, porque ainda não obtivera a contagem do período em que ser-
vira como simples contractado (fls. 11 e v.). 

Solicitado parecer a respeito ao gabinete do Advogado Geral do 
Estado, o auxiliar deste, dr. Heitor de Souza opinou: «O direito á gra-
tificação addicional resulta do paragrapho unico da lei 965, de 1927, 
que é expresso a respeito, e a sua incorporação aos vencimentos da 
aposentadoria se opera pela a lei addicional n. 12; de 1928, uma ve2 
que o peticionario foi aposentado com mais de trinta e cinco annos de 
erviço. Mas como esse tempo de exercício não foi apurado sinão quan· 
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d? _o interessado requereu a aposentadoria, só então se realizou a con-
diçao ~ que estava sujeito o seu direito aos addicionaes e, portanto, 
sõ dahi e~. ~eante se lhe deve mandar pagar a gratificação». (fls. 6). 

Em of~icio do 12 do corrente, o Secretario do Interior, fazendo a 
remessa do proce so, pede se manifeste este Conselho sobre o assum-
pto {fls. 2). 

F~ca assim relatada a peça, que passo ao 1.0 revisor, sr. conselhei-
ro Juho Soares. 

BeiJo Horizonte, 23 de Julho de 1934. - Abilio Machado, relator. 

Parecer 
. O Sr. Abilio Machado:- Vou dar parecer oral. Fal-o-ei suc-

~.mtamente por achar que a leitura do relatorio que acaba de ser feita 
Ja esclareceu ~e vez o assumpto que, aliás, é da maior !?implicidade. 

A pretensao do sr. Alfredo \\'alter Heilbuth encontra amparo em 
ex~res~a dispo ição de lei. E elle apenas agora a formula, depois de 
ter obtido ~ sua apo entadoria, porque só com o acto desta se effecti-
vou o seu 1rrecusavel direito. 

Ao. peticionaria se _deve, pois, conceder a gratificação addicional, 
mas umcamente a partlr da data em que se verificou o acto de sua 
aposent~?oria, conforme considera, acertada e juridicamente, o parecer 
do AuXIliar do Advogado Geral do Estado. 
. A minha opinião, deante do exposto, é que o Conselho se pronun-

cie favol'avelmente nesse sentido. 
(Muito bem! ~fui to bem !) 
-_Em discussão o parecer, é approvado sem debate, adaptando-se 

a segumte 

Conclusão 
O Consel ho é de p~recer que seja attendido o requerente, incorpo-

r~ndo-se aos s~u vencimentos os addicionaes, a partir da aposentado-
na. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Incorporação dr adcUcionaes aos vencimentos de José Maria Ro-
sembzeTg 

(PEÇA N. 364) 

Fin~lm ente, é annunciada a discussão da peça n. 364, sobre a qual 
o sr . Milton Campos apresenta o seguinte 

Relatorio 
O_ sr. Secretario do Interior pede o parecer do Conselho sobre o 

requerunento do sr. Jo é Maria Rosemburg, funccionario aposentado da 
Camara dos ~eputc:dos, que pleiteia seja incorporada aos seus venci-
ment?s a gratJ ficaçao addicional de 10 °/0 , a que se refere o art. 1,0 

da le1 n. 425, de 1906. 

ESTADO DE MINAS - GERAIS 1001 

A respeito, foi ouvido o sr. Advogado Geral do Estado, o qual 
adoptou o parecer do sr. Auxiliar, no sentido de ser satisfeito o reque-
rente, incorporando-se aos seus vencimentos, a partir da aposentadoria, 
os addicionaes reclamados. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Sebastião Lima. 

Bello Horizonte, 24 de Julho de 1934. - Ll1ilton Campos, presiden-
te e relator. 

Patecer 
O Sr. Milton Vampos: - Como se vê da leitura do relatorio, 

o caso examinado é perfeitamente identico ao que acaba de ser resol-
vido pelo Conselho. 

E' incuntestavel que a lei dá realmente direito aos 10° J 0 , addicio-
naes, aos funccionarios que contarem trinta annos de serviço. 
- E' claro o art. 1.0 da lei n. 425, de 1906: 

«Ficam exten ivas a todos o funccionarios do Estado de 
Minas, as dlsposições constantes do art. 256, da lei mineira n. 
375, de 19 de setembro de 1903, desde que seja para este fim 
consignada verba no orçamento ". 

O art. 256 da lei n. 375, de 1903, diz : 
«Os magistrados que tiverem mais de trinta annos de et-

fectivo exerci cio no Estado, perceberão uma gratificação de 1 O 
0

/ o 

sobre o tempo do exercício ». 
E' portanto, incontestavel que o requerente tem direito ao addi-

cionaes. A questão que o sr. auxiliar do Advogado Geral do Estado levan-
ta, é que esses addicionaes devem ser contado a partir da al?osentado-
ria. E funda o seu parecer no facto de que o tempo de erviÇO do ~e
querente só foi apurado quando o intere sado requereu a aposentadona, 
de sorte que nas. ;eu contemporaneamente com esta o direito do me mo 
aos addicionae . Meu parecer é, portanto, no sentido de se incorporarem os ad~i-
cionaes aos vencimentos do peticionaria, a partir da aposentadona. 
(Muito bem! Mztito bem!) 

-Sem debate é approvado o parecer, adaptando- e a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja attendido o requerente , incorpo-

rando-se aos seus vencimentos os addicionaes a partir da aposenta-
doria. 

- Volta o processo ao relator, para redigir Õ parecer fin~l. 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente des•gna para 

a proxima sessão a seguinte 

-~ 

oTEC~ l 
' • I • L ' tCO ... , ... e.u~o I 

,_RQUtVO pUBL """"' 



1002 CONSELHO CONSULTIVO DO 

são 
tas, 

Ordem do dia 
l.a PARTE- A regimental. 
2.8 PARTE- Continuação da discussão da peça n. 342 e discus-
de outras quaesquer materias que, devidamente relatadas e revis-
forem enviadas á Secretaria com a precisa antecedencia. 
-Levanta-se a sessão. 

333.a sessão ordinaria, aos 31 de julho de 1934 
PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO- Sr. Julio Soares. 

SUIUIA.IUO- Acta-Expediente- Communicaçào- Pareceres finaes - 2.8 Parte 
- Recurso interposto por Orozimbo Gon çalves da Fonseca - Adia-
mento da discussão- Reducçao de impostos para a exportação de 
algodão em pluma e em caroço- Relatorio e parecer do sr. Sebas-
tíllo Lima- Conclusão- Venda de terras devolutas- Relatorio e pa-
rece r do r SebasWío Lima - Conclusão - Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Julio Soa-
res, Sebastião Lima, Annibal Gontijo , Abilío Machado, Dorinato Lima e 
Werna Magalhães . 

Não se achando presente o sr. Socrates Alvim, o sr. Presidente con-
vida o sr. Julio Soares a occupar a cadeira de Secretario e declara aber-
ta a sessão . 

A c ta 
E' lida c app rovada, sem ebservações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Seereta!"IO 1t·az ao conhecimento do Conselho o seguin-

te expediente : 

Officio 
Prtgarncnto de culdicionaes a d. E1ni lín d e Oa rvetlho 

(PEÇA N. 365) 
Secreta-ia da Educação e Saude Publica - Officio n. 352 - Exp -

dido pela s.a ~ecção . . 
Bello Hor= -~onte, 27 de julho de 1934 . 
Sr. P r:.sid ~·:ne. - Peço a V. Excia . informar a esta Secretaria SI e 

possive a a e 1tura de um credito na importancia de trezentos e trinta 
P seis mil ré is (336$000), para occorrer ao pagamento de addicionaes 
da lei 4 ... t i, á Era. d. Emilia Teixeira de Carvalho Sobrinha, professora 
da escola urbRna, mbda, de Brasilia, addicionaes correspondentes ao 
anno corrente de 1934. 

Reitero a V. Excia. os meus protestos de estima e consideração. -
Noraldino Lima Secretario da Educação e Saude Publica. 

Ao Exmo. Sr.' Presidente do Conselho Consultivo. -Capital. 

Informações 
Secretaria da Educação e Saude Publi<.;a - Officio n. 242 expedido 

pela s.a Secção. 
Bello Horizonte, 30 de maio de 1934. 
Sr. Director da Despesa - Peço-vos informeis a esta Secretaria sobre 

a possibilidade da abertura de um credito r.a importé'.ncia de tre~c;t~o 
e trinta e seis mil réis {336$000), destinado ao pagamento de aádtClo~ 
naes relativos ao anno de 1934, á sra. d. Emilia Teixeira de Carvalho 
Sobrinha, profes sora da escola urbana, mixta, de Brasilia. 

Saudações.-Raymundo F . P. Xavier, director. 
-Secretaria das Finançac:- do Estado de MinasGeraes. Em 13 de 

julho de 19::?4. _ . 
Exm.0 Sr. Secretario da Educaçao e Saude P ublica. Em resposta 

ao officio n. 242, de 30 de maio ultimo, constante do processo n.0 
•• .. 

11.162, incluso, tenho a informar a V. Ex c ia . que a Secretaria das 
Finanças nada tem a oppor á abertura do credit<? ~ma_ vez q~~ se tr~: 
ta de pequena quantia e para pagamento de gratificaçao addtctonal Ja 
legalmente concedida. 

Entretanto como V. Excia. não ignora, precede a abertu ra dos cre-
ditas audienci~ do Conselho Consultivo do Estado -convindo assim que 
a Secretaria da Educação providencie relativamente ao cumprimento 
dessa exigencia. . . . 

Reitero a V. Excia. os meus protesto de elevada estima e dtslln-
ta consideração. Ovidio Xavie·r cl A b1·cu. Secretario das f i-
nanças. 

-0 processo passa a constituir a peça n.0 36~, distribuid~ ao· srs. 
Dorinato Lima, Socrate · Alvim e Werna Magalhaes, respectivam nte, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Officio 
Favores pleiteado.<~ pelo sr. A . l rfaletta pa'l'a o G1'(tnde Hotel, de .c:uci 

prop riedade 

(PEÇA N. 366) 

-Prefeitura de Bello Horizonte. Bello Horizonte, 31 de julho de 193-!., 
n. 18. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos. M. D. Presidente do onselho Con-
sultivo. De ordem do Sr Prefeito, tenho a honra de passar ás mãos 
de V. Excia. devidamente informado, o processo junto, no qual o 
sr. Archangelo Maletta pede favores para o Grande Hotel, de 'Ua pro-
priedade. 
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Solicita o Sr. Prefeito digne-se V. Excia. submeter á apreciação desse 
illustre Conselho, a solução do caso. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de esti-
ma e consideração. João Lucia Brandão, Secretario. 

Requerimento annexo ao officio Supra · 
Exmo. Sr. Presidente do Estado de Minas Geraes . Archangelo Ma-

letta & Filhos, proprietarios do Grande Hotel, nesta Capital, que actual-
mente estão ampliando e melhorando sensivelmente o seu e tabelecimen-
to, como adeante descreverão, desejam obter, para compensação das 
vultosa despe as e empate de capital a que se verão obrigados, 
isenção, pelo praso de dez annos, de todos os impostos do Estado, 
bem como de todos os impostos e taxas municipais, e, sobre essa 
pretenção esperam o favoravel pronunciamento de V. Excia., após o 
estudo do assunto pelo Douto Conselho Consultivo do Estado, que de-
verá ser ouvido, por força danossa atual orgdnização. 

A isenção de impostos durante determinado tempo, em favor de 
industrias ou emprehendimentos uteis á colectividade é medida de alta -
sabedoria administrativa e grande alcance economico. 

Com effeito: nada mais opportuno nem mais legitimo do que fa-
cilitar a iniciativa particular, incentiva-la e encoraja-la para que possa 
levar a cabo obras de certo vulto das quais advenha proveito de na-
tureza geral. 

Por essa fo rma está a Administração publica promovendo o bene-
ficio de muitos individuas, que, directa ou indirectamente terão maiores 
facilidade de vida em consequencia do serviço beneficiado. Sob o 
ponto de vista economico, alem dessa vantagem, ha ainda o incentivo 
para o gyro de muitas fortunas, para o emprego de muitos capitais. 
A administração renuncia temporariamente a um pequeno proveito ime-
diato-o imposto -que talvez poderia tolher e cercear a expansão de 
uma iniciativa nascente, mas, em troca, vai lucrar desde logo fructos 
muito mais abundantes do funcionamento da industria favorecida. 

Sempre se comprehendeu assim entre nós. Para não alludir a 
outros exemplos, basta citar em edital da Prefeitura de Bello Horizonte, 
de 27 de janeiro de 1923, publicado no Minas-Gerais (copia inclusa). 

A Prefeitu ra, por força da lei municipal 229, de 14 de outubro de 
1922, chamou concurrentes para a con trucção de um Grande-Hotel na 
Praça Rio Branco. O Hotel deveria ter 4 pavimentos, salão de ban-
quetes e festas, cinco apartamentos de luxo. elevadores e mais requi-
si tos de conforto, higiene e segurança inherentes a um hotel dessa or-
dem. Quem se abalançasse a tal empreza teria a doação do terreno 
de dez mil metro quadradc , arbitrado naquella epoca em duzentos 
contos de reis e a isenção de todos os impostos e taxas municipais, 
por dez e cinco annos respectivamente, prometendo, mais, a Prefeitu-
ra, obter do Governo do Estado isenção dos impostos estadoais, tam-
bem por dez anos. Ninguem se animou a concorrer, apesar de todas 
as vantagens oferecidas. 

too5 

O ato da Prefeitura se inspirou em a necessidade de uprir ur:na 
lacuna existente então e até hoje em nossa Capital: um Hotel que pos-
sa acomodar condignamente forasteiros ilustres. 

A dominadora posição política e economica de Minas na. comu-
nhão brasileira; as qualidades saluberrimas de clima e os atr~hvos de 
Belo-Horizonte, juntamente com outros fatores que seria longo enume-
rar, atraem sempre para aqui esses hospedes e visitantes, de so~e que 
a Capital se transformou num dos mais notáveis centros de tunsmo. 
De poucos anos a esta parte a cidade tem hospedado soberanos e 
príncipes e nobres estrangeiros, ministros e embaixadores, homens de 
Estado cientistas notáveis, artistas de merito, financistas, homens de 
negóci~s. políticos em evidência e um sem numero de turi~tas ilus-
tres . Todos os visitantes do Brasil, vêm ver Minas e sua Capttal e, pa-
ra hospeda-los não tem sido pequenas as preocupações e as despesas 
do Estado. 

Os requerentes, são, sem favor, dos que mais se esforçam em nos 
dar um hotel co"ndigno. 

Sinão vejamos: em 1923 o sr. Archangelo Malleta adqueriu a pro-
priedade do Grande Hotel, que nessa época continha 45 quartos, 3 ins-
talações sarlitárias e 3 banheiras. Após um ano da compra, mandou 
construir ao lado do referido prédio mais 60 quartos e 17 apartamen-
tos, ligando t'..tdo em um só edifício. Apparelhou os 60 quartos com 
10 instalações sanitárias e 10 banheiras; reformou completamente o s~
lão de refeições e a casinha, construiu um pavilhão interno com m~s 
30 quartos, uma ante-sala envidraçada, um bar, um grande depo~ 
sito para guardar louças e cristais, uma lavan~er~a a vapor? uma ?a-
mara frigorífica e uma garage para oito automove1s. Para ~rus ~mph~
ções, teve de adquerir terrenos dos visinhos e, com tudo Isto, mc.lusi-
ve a aquisição do prédio, dispendeu mil e setecentos contos aproxima-
damente. 

E, no afan de sempre melhorar e sempre aperfeiçoar o seu estabe-
lecimento, não ficará aí. Já iniciou a construção de mai um pa-
vimento devendo o hotel firar apparelhado com mai 25 aparta-
mentos ' sendo dois de luxo, uma sala reservada, que poderá servir 
para r~feições de diplomatas e hospedes ilustres, uma sala de leitura, 
tudo isto servido por mais um elevador, colocado na entrada do hotel. 
Nessas obras, bem como no mobiliário de luxo, a firma irá despender 
cêrca de 400 contos. 

Como se vê, o esfôrço dos requerentes merece ser amparado pelos 
Poderes Públicos. 

Os requerentes colocarão á di posição do Governo, enquanto du-
rar a concessão, um apartamento de luxo. 

Nestes termos contam obter o que desejam, por ser de justiça. 
Belo-Horizonte, 21 de junho de 1933. - Archangelo Maletta & 

Filhos. 
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Informações 

Comquanto o Grande Hotel, com as modificações que soffreu, não 
satisfaça ainda ás exigencias do edital publicado em 1922 (que aliá. 
nenhum valor tem actuaJmente), conforme informa a Directoria de 
Obras desta Prefeitura; não obstante outros hoteis tenham sido construi-
dos depois di to, nesta Capital, e os seus proprietarios pleiteem os favo-
res do referido edital, é incontestavel que o Grande Hotel é ainda o me-
lhor hotel da cidade e, com os augmentos feitos, já satisfaz modesta-
mente ás necessidades da Capital. Não podemos, além disto, deixar de 
reconhecer que o seu proprietario tem dispendido com elle importan-
cias vultosas, cujos juros e amortização não poderão ser cobertos 
com as rendas do estabelecimento. 

Verifica-se as im que Bello Horizonte não póde, por emquanto, 
dispor de um hotel nas condições exigidas para uma Capital sem que 
os poderes publicas auxiliem esse empreendimento. Sou, por isto, de 
parecer que se concedam alguns favores ao sr. Archangelo ~aletta, 
isentando-o, por exemplo, dos impostos estaduaes, e de uma parte dos 
impostos municipaes (a parcella accrescida em virtude dos ultimes me-
lhoramentos feitos no Hotel), por algum tempo, digamos até que Heja 
construido um hotel em melhores condições que o d'elle, em Bello 
Horizonte. 

Acho justo, porém, que o proprietario de Grande Hotel ponha á 
disposição dos governos do Estado e da Cidade, um apartamento de 
luxo, emquanto durar a concessão. 

Como se trata de isenção de impostos, acho que o pedido deve 
ser submettido á apreciação do Conselho Consultivo.- Soare rfe Mat-
tos, Prefeito. ' 

Bello Horizonte, 28 de julho de 1934. 

-0 processo passa a consrtui a peça n. 0 366, distribuída ao· srs . 
Socrates Alvim, Milton Campos e AnnibaJ Gontijo, respectivamente, re-
lator, 1. 0 e 2 . 0 revi ores. 

Communicação 
O Sr. Sebastião Lima communica que o sr. So rat s AI-

vim , por motivo de viagem, não comparece á sessão . 
- O Conselho fica inteirado. 
Continuando franca a palavra e não havendo mais quem della 

queira usar, é encerrado o expediente e annunciada a 

Apresentação, approvação e assi·gnatura de pareceres 
finaes 

O Sr . Ab i lio Machado lê e passa á Mesa o seguinte. 
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Parecer n. 328 
IncfJrporação de addicionaes aos vencimentos de Alf redo 

Walter Heilbuth 

(PEÇA N. 363) . 

A' vista do exposto e considerado na peça n. 363, em confor-
midade com as notas tachygraphicas do processo, o Con elho Consul-
tivo do Estado de Minas Geraes, resolve opinar que ao sr. Alfredo 
Walter Heilbuth seja concedida a gratificação addicional de 10°/0 por 
elle requerida, a contar da data de sua aposentadoria. 

Bello Horizonte, 31 de julho de 1934.- Abilio Machado, relator. 
- O parecer é aprovado e assignado pelos sr. Conselheiros, sen-

do tambem voto vencedor o do sr. Socrates Alvim. 
- Devolva~se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, assim 

como das notas tachygraphicas, ao sr. Secretario do Interior . 
O Sr. MUtou Vaupos apresenta, igualmente o seguinte. 

Parecer n. 329 
Incorpo'ração, de addicionaes aos vencimentos de José Maria Ro~ 

senburg 
(PEÇA N. 364) 

O Conselho Consultlvo do Estado de Minas Geraes, depois de exa-
minar o processo em que o sr. José Maria Rosenburg pleiteia a in-
corporação aos seus vencimento de funccionario aposentado da gra-
tificação addicional de 10°/0 , é de parecer seja attendido o requerente, 
incorporando-se ao seus vencimentos, a partir da aposentadoria, a 
gratificação addicional a que se refere o artigo 1°. da lei 125, de 1906. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
aos 31 julho de 1934- Milton Campos, presidente e relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros, sendo 
tambem voto vencedor o do sr. Socrates Alvim. 

-Devolva-se a peça, com o relato rio e parecer ao sr. Secreta~ 
rio do Interior. 

2a. parte da ordem do dia 
Recu?·so in terposto por Orozimbo Gonçalves da Fonseca 

(PEÇA N. 342} 

Da 2a. parte da ordem do dia consta, em primeiro lugar, a con-
tinuação da discussão da peça n. 342, sobre um recurso interposto por 
Orozimbo Gonçalves da Fonseca, contra acto da Interventoria. 

12 
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~ão se achando, porém,_ presente o sr. Socrates Alvim, que pe~ 
diu ~Ista do processo, continua adiada a discussão para a proxima 
sessao. 

R eclu,cção de Impostos para a exportação ele algodão em 
pluma e em caroço 

(PEÇA N. 359) 

Passa-se em seguida, á discussão da peça n. 359 sobre a qual o 
sr. Seba tião Lima apresenta o seguinte 

Relatorio 
Em officio n. 911, de 18 do corrente mez, o sr. Secretario das Fi~ 

nan~as remette a este Conselho um officio da Sociedade Mineira de 
Agncultura datado de 22 de fevereiro ultimo, transmitindo o resumo de 
um_a !eprese~taçã_? da ~ssociação Commercial de Curvello em que se 
pleiteia a extincçao do Imposto de exportação sobre o algodão em ra~ 
ma e em caroço. 

Faz. ver a Sociedade Mineira de Agricultura que o Estado de Minas 
C?bra o 1mpo~tc fixo de 200 réis por kilo de algodão em rama e 100 reis por 
k1lo d~ algodao em caroço e que em vista do preço actual do producto, 
esse 1mp?sto representa uma taxa de 8°10 e 17°10 «ad valorem », que 
é excessiva e está em desaccord'J com as taxas medias dos impos~ 
tos de exportação adaptados pelo nosso Estado. 

_ Informa que o_ Estado de São Paulo não cobra imposto de expor~ 
ta~a~ obre o algod~o, e que o da Bahia só cobra 2 o I 0 de taxa de es~ 
tatistJca, o que preJudica o Estado de Minas com o possível desvio de 
parte da producção algodoeira de suas zonas fronteiriças. 

Argumenta afinal com a necessidade que tem o Estado de incenti~ 
var a producção e exportação do algodão, para o qual temos terras ex~ 
c~~lentes . Isso só se pode conseguir com a abolição dos impostos prohi-
bitivos e outras medidas de animação official a essa cultura. 

. A Secretaria d~s Finanças mandou ouvir a Inspectoria Fiscal de 
Minas Geraes no Rw de Janeiro, e esta informou que o preço do pro-
dueto naquella praça é de 3$100 para o algodão em rama e de $600 
para ~ em caroço, que o imposto actual representa para o primeiro a 
taxa fixa de 6,4 ° /.o e para ~ segundo a de 16,6 ° I o , e afinal, propõe, 
para se attender a reclamaçao, que para o algodão em rama se con-
verta a taxa~ fixa na de 4 °/0 «ad valorem » e para o algodão em caroço 
se cobre a taxa de 10 °/o cad valorem • . 
_ A 2.a sec~ão da S~cretél:ri~ ~as -~inanças, all~gando que a exporta-

ça? de aJi,ao.dao. de Mmas e m~1gmhcante, quÇJ.Sl nulla, propõe que se 
ba1xe 50 o ~o Imposto ~ctual, fiXando em 3 °/0 «ad vaiarem » o imposto 
de expo~taç~o do algodao em rama e em 8 ° I o o do em caroço, ouvin-
do-se pnme1ro o Conselho Consultivo. 
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Está de accordo com essa proposta o sr. director da Receita e o di-
rector geral do Thesouro. • 

Assim relatado, passo o processo ao sr. 1.0 revisor, conselheiro Mil-
ton Campos. 

Bello Horizonte, 23 de julho de 1934.- Sebastião Lima, relator. 

Parecer 
O Sr. Sebastião Lima- A abolição e a alteração de impos-

tos são de deliberação privativa do Poder Legislativo. 
Assim sendo, e de accordo com o que ficou deliberado na nossa 

sessão de 24 deste mez, em que approvamos com applausos o parecer 
do nosso estimado Presidente. o Conselho Consultivo só pode opinar 
sobre a peça n. 359, condicionando o seu voto ao que fôr decidido afinal 
pelo poder competente para interpretar a Constituição Federal. 

Como relator da peça, estudei o assumpto com o devido cuidado, 
e achei que deve ser attendido o pedido da Associação Commercial de 
Curvello, se não totalmente, ao menos em grande parte. 

Considerando que a exportação de algodão no nosso Estado é 
quasi nulla, nada rendendo para o fisco actualmente, eu não tenho du-
vida em opina:- pela abolição completa do imposto fixo de 200 réis por 
kilo de algodão em pluma, cobrando-se apenas urna taxa de estatisti-
ca, muito reduzida, afim de se anirr:ar a cultura dessa materia prima, 
para a qual temos terras admiravelmente apropriadas em todo o norte 
do Estado, no oeste e no Triangulo Mineiro. 

Quanto ao algodão em caroço, não faz mal que se conserve um 
imposto mais elevado, para se prohibir mesmo a exportação do artigo 
sem ser beneficiado. 

A Secretaria das Finanças propõe que se substitua o imposto fixo 
por uma taxação cad valorem•, na base de 3 °J 0 para o algodão em plu-
ma e de 8 ° I 0 para o em caroço. 

A taxa de 3 °/0 para o algodão em pluma é ainda muito elevada, em 
relação ao que cobram os outros Estados exportadores do producto. 

Acho, portanto, que poderíamos opinar que o algodão em pluma 
pague um imposto de exportação «ad valorem• só de 1 °lo, ficando o 
algodão em caroço com o imposto de 6 °/0 um pouco menos do que foi 
proposto pela Secretaria das Finanças. 

(Muito bem! Mui to bem !) 
- Sem debate é approvado o parecer, sendo adaptada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina por qne se reduza o imposto de exportação 

«ad valorem• do algodão em pluma a 1°10 , ficando o algodão em ca-
roço com o imposto de 6° I 0 , condicionado, porém, o acto do Gover-
no ao que opportunamente se deliberar sobre as suas funcções no Es-
tado. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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Venda de terras devolutâs 

(PEÇA N. 361) 

Finalmente entra em discussão a peça n. 361, sendo dada a pa~ 
lavra ao sr. Sebastião Lima que apresenta o seguinte 

Relatorio 
Em officio n. 668, de 19 do corrente, o sr. Secretario da Agricul~ 

tura, de accordo com o que dispõe o artiao 10, letra «a », do Codigo 
dos Interventores, pede auctorização a este Conselho para dispor, de 
conformidade com a lei, de tres lotes de terras devolutas, sendo 2 si~ 
tuados no município de Araguary, com as áreas respectivas de ... . . . . 
4.795.000,m2 e 1.008,000,m2, e um no município de Caratinga, dis tricto 
de Entre Folhas, com a área de 1.542.500,m2. 

Informa a Secreta ria que os dois lotes occupados pelos srs. Praxe~ 
des Fernandes Pereira e Juvenal Pereira dos Santo , distam muito mais 
de 6 kilometros da séde do districto de paz, conforme determina o ar~ 
Hgo 61 do decreto n. 8.201, de 31 de janeiro de 1928. (Regulamento 
do Serviço de Terra ). 

Quanto ao lote de 1.542.500,m2, situado no districto de Entre Fo~ 
lhas, de Caratinga, a Secretaria nada informou; mas tend~ eu pedido 
os nece sarios clarecimentos a respeito, a secção respectiva declarou 
que esse lote é destinado a ser concedido á Prefeitura de Caratinga 
para fundação e desenvolvimento de povoação local, de accordo. com o 
di posto nos artigos 85 e 89 do ditto Regulamento do Serviço de 
Terras. 

Assim 1elatado, passo o processo ao sr. conselheiro Annibal Gon~ 
tijo. 1. o revisor. 

Bello Horizonte, 25 de julho de 1934.-Seba tião Lima, relator. 

Parecer 
O Sr. Sebastião Lima:- Tendo estudado com o necessario 

cuidado o pedido de auctorização feito pela Secretaria da Agricultu!a 
para dispor dos tres lotes de terras devolutas, constantes da relaçao 
que acompanha o pedido e tendo verificad<! que est~ tu_9-o de accordo 
com as disposições legaes, opino que se de a auctonzaçao para a ven~ 
da em hasta publica dos dois lotes occupados pelos srs. Praxedes Fer~ 
nandes Pereira e Juvenal Pereira dos Santos, e para se conceder a 
Prefeitura de Caratinga o lote situado no districto de Entre Folhas, 
desde que se observe o que a respeito dispõe o Regulamento do Ser~ 
viço de Terras do Estado. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-0 parecer é approvado sem debate, sendo proclamada a se~ 

guinte 
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Conclusão 
O Conselho opina por que se dê ao sr. Secretario da Agricultura · 

auctorização para a venda, em hasta publica, dos dois lotes occupados 
por Praxedes Fernandes Pereira e J uvenal Pereira dos Santos, conce~ 
dendo~se á Prefeitura de Caratinga o lote situado no districto de Entre 
Folhas, desde que se observe o que a respeito dispõe o Regulamento 
do Serviço de Terras do Estado. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final 

Ordem do dia 
Estando esgotado a materia, o sr. Presidente designa para a pro~ 

xima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, con tinuação 
da discussão da peça n. 342 e discussão dos processos que, relatados 
e revistos, forem apresentados á Secretaria com a devida antece~ 
dencia. 

- Levanta-se a sessão. 

• 

r 
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234a. Sessão ordinaria aos 4 de Agosto de 1934 

PRESIDENTE: - Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO: - Sr. Julio Soares. 

-SIJJIMAIUO: - Acta - Expediente - Communicação - Pareceres fi naes -
Segunda parte: Recurso interposto por Orozimbo Gonçalves da Fon-
seca - Adiamento da discussão - Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os senhores, Milton Campos, 
Julio Soares, Sebastião Uma, Dorinato Lima, Abilio Machado e Werna 
Magalhães, faltando, por motivo justificado, o sr. Socrates Alvim. 

Assumindo a presidencia, o sr. Milton Campos declara aberta 
sessão e convida para secretarial-a o sr. Julio Soares. 

A c ta 

Lida a acta da sessão anterior e não havendo quem sobre a mes-
ma faça observações, é approvada. 

Expediente 

O sr. Seeretarlo procede á leitura do segtil nte expediente: 

Oficio 

Pagamento de addicionaes á d. Clotilde Loth de Mello 

(Peça N. 367) 

-Secretaria da Educação e Saude PubHca. - officio n. 219 -
Expedido pela 11.a Secção. - Bello Horizonte, 28 de Julho de 1934. 

Sr. Presidente. Passando ás mãos de V. Excia. o processo para 
pagamento de addícionaes de 10e f 0 , de accordo com a lei 425, de 17 
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de agosto de 1906, requerida pela professora Clotilde Loth de Mello, 
da escola districtal de S. José do Bar!'oso, município de Rio Branco, 
consulto á V. Excin. sobre a possibilidade da abertura do credito ne-
cessario. 

Aproveito o ensejo para apresentar á V. Excia. os meus protes-
tos de alta estima e distincta consideração. - Noraldino Uma, Secre-
tario da Educação 

Ao Exmo. Senhor Presidente do Conselho Consultivo, CAPITAL. 
Requerimento annexo ao officio supra 

Illmo. Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. D. 
Clotilde Loth de Meilo, professora em S. José do Barroso, município de 
Rio Branco, conta 35 annos de serviço prestado ao Estado no magis-
terio, pede que V. Excia. autorize pagamento da gratificação addício-
nal de 10°/0 , a que tem direito desde o dia em que completou 30 an-
nos de serviço. e P. deferimento. 

Bello Horizonte, 2 de junho de 1934. P. P. Herculano Cesar. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 367, distribuída aos srs. 

Abilio Machado, \,Verna Magalhães e AnnibaJ Gontijo. respectivamente 
' relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Offlclo 
Abertura de credito para pagamento de hydrometros adquiridos pela 

Prefeitura da Capital. 
(Peça N. 368) 

Prefeitura de BeBo !iorizonte. Pela Secretaria. N. 17. Bello Hori-
zonte, 31 de julho de 1934. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos. - M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo. A Prefeitura, empenhada em acompanhar o crescente de-
senvolvimento da Cidade, cujas exigencias de conforto cada vez mais 
se accentuam, e desejando satisfazer ás reclamações do publico, no to-
cante ao conforto que lhe é devido, tem se esforçado em solucionar 
do modo mais rapido, os principaes problemas administrativos, desta-
cando-se dentre estes o da distribuição dagua á Capital. 

Com esse escopo, e, contando com futuras rendas provenientes 
de serviços a serem creados brevemente e já em estudo, resolvi a 
acquisição, em concorrencia publica, de de dois mil hydrometros, cuja 
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necessidade era premente. muito embora não tivesse' a dotação orça-
mentaria, mas ·forçados pelos motivos acima expostos. 

Com essas considerações, venho solicitar desse Egregio Conselho 
a abertura de um credito especial da quantia de quatrocentos e vinte 
e quatro contos de réis (424:000$000), destinada ao pagamento 
dos apparelhos adquiridos. 

A concurrencia foi regularmente feita, como poderá ser :verificado 
do respectivo processo, o qual vai junto para melhor elucidação do as-
sumpto. 

Tratando-se, não de obra voluptuaria, mas de despesa feita para 
real utilidade e beneficio da população, espero que esse illustre Conse-
lho dignar-se-á tomar na melhor consideração o pedido feito, appare-
lhando a Prefeitura a poder solver o compromisso assumido. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração. Soares de 
Mattos, Prefeito. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 368, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Julio Soares e Milton Campos, res·pectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Communlcação 

O Sr. Werna Magalhães communica que, por motivo de 
viagem, o sr. Annibal Gontijo não comparece á sessão. 

-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem peça á palavra, é encerrado o expediente• 

passando-se á 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O Sr. Sebastião Lima lê e passa á Mesa o seguinte 
Parecer n. 330 

Reducção de impostos para a exportação de algodão em pluma 
e em caroço 

(PEÇA n. 359) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes estudou devi-
damente a representação que a Sociedade Mineira de Agriultura en-
dereçou ao sr. Secretario das Finanças, a pedido da Associação Com-
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mercial de Curvello, sobre o imposto de exportação de algodão; e, á 
vista do telegramma-circular que a 31 de julho ultimo. expediu o sr. 
Ministro da Justiça aos Interventores Federaes nos Estados, vem emittir 
o seu parecer a respeito . 

Considerando que a exportação do algodão mineiro é actualmente 
muito pequena, quasi nada rendendo para o fisco estadoal; 

considerando que alguns Estados da União não cobram o imposto 
de exportação sobre esse producto ou o fazem com taxas minimas; 

considerando que o imposto actual de 200 réis elOO rs por kilo, é muito 
elevado relativamente ao preço do algodão em pluma· e em caroço, o 
que difficulta a exportação e pode mesmo prejudicar o Estado devido 
ao possível desvio de parte da producção algodoeira das zonas frontei-
riças; 

considerando que é dever do Estado incentivar a producção e ex-
portação do algodão, para o qual temos terras admiravelmente apro-
priadas; 

considerando que a exportação do algodão descaroçado ou em 
pluma deve ser mais favore cida do que a do algodão em caroço, cuja 
sahida deve ser mesmo difficuldada, afim de ser primeiro beneficiado 
aqui· no Estado: 

opina que se substitua o actual imposto fixo de 200 réis e 100 réis 
em kilo, por uma taxação ad-valorem, sendo a mesma de 1°/0 para 
o algodão em pluma e de 6 °/0 para o algodão em caroço. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 4 
de agosto de 1934.-Seb_astião Lima, relator. 

-0 parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros, sen-
do tambem voto vencedor o do _ sr. Annibal Gontjjo. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer ao sr. Secretario 
das Finanças. 

O mesmo sr. conselheiro apresenta ainda o seguinte 

Parecer n 331 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 361) 
O Conselho Consultivo do Estsdo de Minas Geraes, a que foi 

presente o officio do sr. Secretario da Agricultura, solicitando auctoriza-
ção para dispor de tres lotes de terras devolutas, situados nos munici-
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' pios de Araguary e Caratinga, tendo examinado o assumpto e verifi-
cado que foi em tudo observado o que dispõe o Regulamento do Ser-
viço de Terras do Estado, approvado pelo decreto n. 8.201, de 31 de 
janeiro de 1928, é de parecer que se auctorize a venda em hasta pu-
blica dos lotes occupados actualmente pelos srs. Praxedes Fernandes 
Pereira e Juvenal Pereira dos Santos, e que se conceda á Prefeitura de 
Caratinga o lote situado no districto de Entre Folhas, de accôrdo co01 
o disposto nos arts. 85 e 89, do dito Regulamento. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 4 
de agosto de 1934.-Sebastião Lima, relator. 

-O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros, sen-
do tambem voto vencedor o do sr. Annibal Gontijo. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario 
da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

Recurso interposto por Orozimbo Go11çalves da Fonseca 

(PEÇA N. 342) 

Da segunda parte da ordem do dia, apenas consta a continuação 
da discussão da peça n. 342, sobre um recurso interposto por Orozim-
bo Gonçalves da Fonseca, contra acto da Interventona. 

Estando, porém, ainda ausente o sr. Socrates Alvim, que pediu vis-
ta do processo, continua adiada a discussão, para a proxima sessão. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, continua-
ção da discussão da peça n. 342 e discussão dos processos que, re-
latados e revistos, forem presentes á Secretaria com a devida antece-
dencia. 

Levanta·se a sessão. 
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235.a sessão ordlnaria, aos 7 Agosto de 1934 
PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO- Sr. Julio Soares. 

SU.\I~IAUIOI- Acta- Expediente- Convite- Ausencia do sr. Abilio Machado 
- Segunda Parte- Recurso interposto por Orozimbo Gonçalves da 
Fonseca- Adiamento da discussao - Serviços de electricidade no 
Municipio de Marianna -Relataria e parecer do sr. Werna Maga_ 
lhães- Declaração do sr. Milton Campos- Conclusilo -Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Julio 
Soares, Sebastião Lima, Dorinato Lima e Werna Magalhães, faltando , 
por motivo justificado, os srs. Socrates Alvim e Annibal Gontijo. 

Assumindo a presidencia, o sr. Milton Campos declara aberta a 
sessão e convida para secretarial-a o sr. Julio Soares. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretario procede á leitura do seguinte expediente: 

Officio 
Requ~rimento de Lucas de Lacerda Filho 

(PEÇA N. 369) 

Secretaria da Educação e Saude Publica.- Officio n. 309, expedido 
pela 6. a secção. 

Bello Horizonte, 31 de Julho de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.- Remettendo a V. 

Excia. o processo annexo, consulto esse Conselho sobre a abertura de 
um credito especial, na importancia de 10:550$000 (dez contos quinhen-
tos e cincoenta mil réis), a favor do sr. Lucas Tavares de Lacerda Fi-
lho, que fez jus á referida quantia. 

Reitero a V. Excia. meus protestos de alta estima e distincta con-
sideração. 

Noraldino Lima, Secretario da Educação e Saude Publica. 

f 
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Requerimento annexo ao officio supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. - Lucas 

Tavares de Lacerda Filho, exonerado do cargo de Director do grupo 
de ltapecerica por acto de 2 de outubro de 1928 e reintegrado em 8 de 
junho de 1930, sendo-lhe designado o grupo de Patrocínio, onde entrou 
em exercido, vem pela 2.a vez, embora seu primeiro pedido n~o te-
nha sido despachado até hoje, solicitar de V. Excia. o pagamento de 
seus vencimentos no período em apreço. 

Como argumentação a seu favor, basta a sua readmissão no qua-
dro de directores de grupos, que é o reconhecimento publico, por par-
te do Estado, do erro commettido na lavratura de um acto que, por for-
ça de um acto posterior, teve de ser annullado. 

E' um direito que lhe assiste e que V. Excia., no seu alto espírito 
de justiça, reconhecerá por certo dando a este.-Deferimento. 

Bello Horizonte, 20 de julho de 1933.-P. p. Thomaz Naves. 

Parecer 
-Gabinete do Consultor Jurídico da Secretaria da Educação e Sau-

Publica. 
Bello Horizonte, 24 de março de 1934.-Sr. Secretario. 
O sr. Lucas Tavares de Lacerda Filho, pede no presente processo 

se lhe mande pagar seus vencimentos de director de grupo, durante 
o período de 2 de outubro de 1928 a 8 de junho de 1930, datas, aquel-
la em que foi exonerado desse cargo em Itapecerica e esta em que foi 
reintegrado, com exercido em Patrocínio. 

Todas as informações das secções, excepto, uma, favorecem a pre-
tenção do requerente. · 

Parecem-me de plena procedencia os fundamentos dessas informa-
ções, notadamente a de fls. 5v, e 6, na qual se affirma que •o peticio-
naria tem integral direito ao que reclama." 

SEJA QUAL FOR O MOTIVO DETERMINANTE DA EXONERA-
ÇÃO, o Estado, com a reintegração, reconheceu o direito do reque-
rente. 

A reintegração annullou o acto primitivo (o de exoneração). 
A situação do supplicante, durante o periodo em que, por força 

das circumstancias, esteve fora do exercício, E' COMO SI NADA TI-
VESSE HAVIDO". 
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A propria palavra reintegração está indicando o sentido do acto 
governamental; restituiu-se o demittido á situação quo ante, restabele-
ceu-se a integridade de seus direitos, reparou-se-lhe o prejuízo, com 
todos os consectarios dessa reparação. 

No processo falia-se vagamente em faltas graves que o sr. Lucas 
Lacerda houvera praticado no exercido das funcções de director do gru-
po, que justificariam sua destituição; mas, o acto do Governo, reinte-
grando-o, dá claramente a perceber se não tenha apurado nada ponde-
ravel quanto a esse ponto. 

Ora, tal situação se enquadra justamente á que se refere o art. 471 , 
§ 2. 0 , "b" do Reg. do Ensino Primaria, app. pelo dec. n. 7.970 A, de 
15 de outubro de 1927, quando determina que as faltas do funcciona-
rio do ensino serão justificadas quando elle, ABSOLVIDO, VOLTAR 
AO EXERCICIO DO CARGO. 

De facto, não existe prova neste processo de que o peticionaria 
haja sido ABSOLVIDO ou CONDEMNADO em consequencia das in-
vestigações porventura feitas sobre faltas ou delictos que se lhe im-
putassem .... 

Mais eloquentemente, porém, que essas provas, inexistentes na es-
pec~e. fala, em abono de sua conducta como director do Grupo Es-
colar de Itapecerica, sua REINTEGRAÇÃO como director do Grupo de 
Patrocínio, por acto do proprio governo que o exonerára, facto que cons-
titue a melhor das demonstrações de que nenhuma culpa se achou con-
tra elle. 

Por esses motivos, entendo que é inteiramente legal a pretenção 
do requerente, a quem devem ser pagos os vencimentos que deixou 
de perceber no período de tempo que medeia entre sua EXONERA-
ÇÃO e a sua REINTEGRAÇÃO. 

Não vejo como nem porque applicar-se, na especie, a preceitua-
ção do Dec. Fed. n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, relativamente á 
prescripção do direito do requerente. 

Tal prescripção se operaria normalmente, dentro em 5 annos, de 
accordo com o n. VI do § 10 do art. 178 do c. c. e com o art. 1.0 do 
dec. Fed. n. 40.910, de 6 de janeiro de 1932. 

Ora, o pagamento reclamado se refere ao período de 2 de outu-
bro de 1928 a 8 de junho de 1930, data da reintegração do requeren-
te em suas anteriores funcções de director de grupo. 
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Prescreveria, assim, normalmente, em outubro de 1933 o praso' as-
signado em lei para a reclamação do pagamento. 

Mas, a 20 de julho do anno passado, insistiu elle na sua 
reclamação (dentro do prazo de 5 annos, portanto) e deve-se exclusiva-
mente á Secretaria a demora de quasi um anno havida até agora na 
verificação do seu direito. 

E' o art. 4. o do dec. n. 20.910, cit. que declara não correr a pres-
cripção cDURANTE A DEMORA QUE, NO ESTUDO, NO RECONHE-
CIMENTO OU NO PAGAMENTO DA DIVIDA, CONSIDERADA LIQUI-
DA, TIVEREM AS REPARTIÇÕES OU FUNCCIONARIOS ENCARRE-
GADOS DE ESTUDAR E APURAL-A~. 

A excepção suppra applica-se, indiscutivelmente, á especie. 
Ha mais ainda, porém. 
O art. 9. o desse mesmo dec. estatúe que «A PRESCRIPÇÃO IN-

TERROMPIDA RECOMEÇA A CORRER PELA METADE DO PRASO 
DA DATA DO ACTO QUE A INTERROMPEU OU DO ULTIMO ACTO 
OU TERMO DO RESPECTIVO PROCESSO". 

Ora, o acto interruptivo do requerente é datado de 20 de julho de 
1933, como vimos, e só em janeiro, 26, de 1934, os funccionarios en-
carregados do expediente do processo começaram a informal-o (fls. 4), 
estando até hoje o mesmo correndo os tramites de estudo e apuração 
do pedido. 

Não seria justo e, muito menos, honesto que se imputasse ao re-
querente uma demora toda de attribuir-se á ·propria Secretaria. 

E, si, como vimos, é a propria lei que manda contar-se, em favor 
do titular do direito, mais metade do praso que elle tinha para produ-
zir sua reclamação, visto que esta foi feita nas proximidades da expi-
ração do praso geral de 5 annos, parece-me evidente que seu direi-
to não está prescripto, tal como o pretende a oitava secção. 

E' o meu parecer, que sujeito á douta censura de V. Excia. 
Queira acceitar minhas affectuosas saudações. -Navantino San-

tos, Consultor Jurídico. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 369, distribuída aos srs. 

Milton Campos, Annibal Gontijo e Werna Magalhães, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Officlo 

Requerimento ele José Raymundo da Silveira 

{PEÇA N. 370) 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes - Em 7 de 
agosto de 1934. 

Eimo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Con· 
sultivo. 

Afim de que sobre o assumpto dê esse Conselho o seu douto pa· 
recer, tenho a honra de ençaminhar a V. Excia., junto a este, o reque· 
rimento em que o sr. José Raymundo da Silveira pede abertura de cre· 
dito para pagamento de serviços que allega ter prestado ao Estado. 

Valho·me da opportunidade para reiterar a V. Excia. a segurança 
da minha alta estima e do meu maior apreço. - Benedicto Valladares, 
Irtterventor Federal. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal do Estado de Minas Geraes. 
O abaixo assignado, rçsidente nesta Capital, á rua Tres Corações 

n. 341, e auxiliar do 1.0 officio, desta Capital, deparando com o despa· 
cho exarado em sua petição e publicado no «Minas Geraes'' de 9 do 
corrente, •que não havia credito para pagamento dessa natureza, feito 
em 1929·1930•, o Supplicante novamente vem pedir a V. Excia. se digne 
ordenar seja pelo Conselho Consultivo votada a verba para 'seu paga· 
mento, visto sómente caber tal iniciativa ao Governo. 

O Supplicante pondera a V. Excia. que todos os companheiros que 
serviram no serviço eleitoral, naquella épocha, já receberam, não sa· 
bendo qual a razão porque a si não o fizeram, o que é uma clamoro· 
sa injustiça. 

O Supplicante trabalhou naquella épocha, por ordem superior, con· 
forme os documentos que a esta acompanham e já por diversas vezes 
apresentados, desde 7 de outubro de 1929, a 30 de abril de 1930, com 
o ordenado feito de 300$000 mensae~, ganhando nesse lapso de tempo 
a importancia de 2:030$000. 
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Espera, portanto, reconhecendo em V. Excia. um espírito recío e 
justiceiro, não deixará de levar em consideração o seu justo pedido. 

E. deferimento. 
Bello Horizonte, 21 de junho de 1934.- José Raymundo da Sil-

veira. 
-O processo passa a constituir a peça n. 370, distribuída aos srs. 

Abilio Machado, Sebastião Lima e Dorinato Lima, respectivamente, re· 
Iator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Requerimento 

De Pantaleão Nery Tolentino, major reformado da Força Publica, 
pedindo concessão de addicionaes. 

- Dirija·se ao Governo. 

Convite 

O Sr. Milton Camp@s communica haver o Cons~lho recebido 
das Associações Allemãs de Bello Horizonte, convite para assistir á ses· 
são funebre que, em homenagem ao fallecido Presidente da Allemanha, 
Marechal Hindenburg, se realizará no proximo domingo, ás 10 horas 

·no salão nobre do Collegio Arnaldo. 

Ausencia do sr. Abilio Machado 

O Sr. Milton Campos justifica a ausencia do sr. Abilio Ma~ 
chado á sessão de hoje, por motivo de força maior. 

- Não havendo pareceres finaes a serem apresentados, passa·se á 

Segunda parte da ordem do dia 

Recurso interposto por Orosimbo Gonçalves da Fonseca 

(PEÇA N. 342) 

Figura na pauta a continuação da discussão da peça n. 342, sobre 
um recurso interposto por Orosimbo Gonçalvas da Fonseca, contra acto 
da Interventoria. 

Achando·se, porém, ainda ausente o sr. Socrates Alvii)l, segundo 
revisor, que pediu vista do processo, continua a discussão adiada. 
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Serviço de electricidade no município de Marianna 

(PEÇA N. 362) 

E' dada a palavra ao sr. Werna Magalhães, que sobre a peça n. 
362, apresenta o seguinte 

Relatorio 

O Sr. Secretario do Interior passa ao conhecimento do Conselho, 
para emittir parecer, o processo em que o Prefeito de Marianna pede 
auctorização para rescindir o contracto para exploração de serviços de 
electricidade e telephonicos celebrado com a Companhia Força e Luz 
Mariannense. 

Allega o Prefeito que o Presidente da antiga Camara não estava 
devidamente auctorizado a celebrar o contracto nas condições em que 
o fez, pelas seguintes razões : 

Não podia conceder o direito de desapropriação em virtude da lei 
148 de 1895, que regula a concessão de privilegias. 

A concessão se fez com preterição de formalidades estabelecidas 
nos arts. 2.0 e 3.0 da lei n. 148, que se relacionam com a falta de pu-
blicações de requerimentos e relatorios, da exposição de plantas e dese-
nhos, na forma, Jogar e pelo tempo marcado. 

Estabelecimento de coptracto c:lepois de transcorrido o prazo de 6 
mezes a partir da lei. Falta de concorrencia publica. Estreito gráu de 
parentesco entre o então Presidente da Camara e os directores, secreta-
rio e thesoureiro da Companhia. Inadimplemento de clausulas contra-
ctuaes da parte da concessionaria. 

Juntos ao processo, encontram-se os seguintes pareceres: 
Do Conselho Consultivo local, auctorizando o Prefeito a estudar, 

modificar ou reformar, se preciso fõr, o contracto. 
Do sr. lnspectJr de Electricidade da Secretaria da Agricultura, que 

declara resentir-se o contracto de innumeras falhas, quer de caracter te-
chnico, quer administrativo. 

Omittidas obrigações que eram de se exigir e que poderão trazer 
difficuldades á Prefeitura e aos consumidores. 

Finalmente, do sr. Consultor Jurídico, dr. Mario Casasanta, que de-
pois de longo estudo e julgando procedentes algumas das razões apre-
sentadas pelo Prefeito, opinaria pelo não cumprimento do contracto e 
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que sem mais delonga, se providenciasse para a installação de .novo 
serviço, pondo-o em hasta publica ou desapropriando o actual ser-
viço. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Dorinato Lima. 

Beiio Horizonte, 3 de agosto de 1934.- Werna Magalhães. 

Parecer 

O sr. Werna Magalhães:- Sobre o contracto em questão, 
procura o sr. Prefeito de Marianna a rescisão administrativa, em face da 
inobservancia de formalidades legaes, como a do não cumprimento de 
clausulas. 

Pela leitura attenta a que procedi dos termos do contracto, informa-
ções e pareceres juntos ao processo, cheguei a conclusão que, resentin-
do-se o contracto de falhas de caracter technico e adminjstrativo, sem 
mesmo preencher certos dispositivos de lei, não deve soffrer uma so-
lução rigorosa e summaria, negando-se o direito de defesa á Companhia 
contractante. Entre os motivos em que se baseia o Prefeito, destacam-
se os que ·constam do relatorio e que passo a examinar. 

Estreito grau de parentesco entre os signatarios : Observa o sr. 
Consultor Jurídico que ao tempo em que foi lavrado o contracto, não 
havia incompatibilidade e cita a lei n. 2 de 1891, em vigencia, naqueUa 
época, 1927. 

Desapropriação : E' assumpto que não está bem definido. As leis 
se contrariam sobre a desapropriação por necessidade ou utilidade dos 
municípios. Effectivamente a lei n. 148 de 26 de julho de 1895, que 
regula a wncessão do privilegias, diz em seu artigo 8. 0

, o seguinte: 
c:Art. 8.° Com o privilegio poderá o governo conceder todos ou alguns 
dos seguintes favores : 

I-Terrenos devolutas indispensaveis á realização do privilegio; 
li-Direito de desapropriação; 
.•••..••••• ••• •••••• •••• » 

E em seu artigo 16 dispõe a mesma lei : 
•Art. 16 As Camaras Municipaes no exerCJCJO da 

attribuição que lhes confere a lei n. 2, de 14 de setem-
bro de 1891, de conceder privilegio, reger-se~ão pelas 
disposições desta lei com as seguintes limitações : 
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li-Não poderão conceder os favores de que trata o 
art. 8.0 , salvo quanto a terrenos de sua propriedade, _ma-
teriaes nelle existentes e isenção de impostos municipaes»; 

Observa o sr. Consultor Jurídico no parecer que emittiu sobre o 
assumpto que, «no art. 74, n. IV, da Consolidação até 1926, se estabe-
le~e que uma lei especial regulará a organização dos municípios, res-
peitadas as seguintes bases : . 

clV · ... a desapropriação por necessidade ou utilidade do municí-
pio ... " Vê-se portanto que as leis são contradictorias entre si. 

Concurrencia publica:- Deixou de ser feita mas, como diz o sr. 
Consultor, a J urísprudencia já tem · feito sentir, que a concurrencia pu-
blica, comquanto necessaria, não é de força a annullar um contracto, 
si vem a faltar. 

Concessão com preterição de formalidades :- Não foram apresenta-
dos relatorio, plantas, desenhos que deveriam ficar durante 15 dias 
como manda a lei 148, expostos na Sec. da Agricultura , á inspecçã~ 
do publico. 

Mas estes documentos deveriam ser exigidos e enviados pela Ca-
mara, como se deduz, não cabendo á Empresa a rzsponsabilidade da 
ommi~são. 

Assignatum do contracto depois de decorrido o prazo legal de seis 
mezes: Houve, de facto, essa falta, a concessão deu-se em janeiro e 
o contracto em outubro. E' esse o fundamento substancial do sr. Con-
sultor sobre a nullidade. Esta inadvertencia de ambas as partes con-
tra~tantes e não só da Empresa, justifica a medida violenta que se 
proJecta? Cumpre observar que o contracto vem de 1927, foi acceito, 
a Comp_an~ia organizou-se, capitaes foram invertidos em installações 
de sua fmalldade, decorreram os trabalhos de illuminação. Cinco annos 
depois, em 1932, foi estudado um reajustamento da tabella de preços 
de luz, modificação permittida em clausula expressa, de commum ac-
cordo entre as partes. O Conselho Consultivo lqcal, tomou conheci-
mento, approvou novas taxas, mais elevadas. 

A lnspectoria de Electricidade foi ouvida, concordou. Corria 0 

regime discreccionario, o Prefeito de então já não era o mesmo e sub-
mettia-se á alteração. Outros additamentos foram feitos como se vê 
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a fls. do processo. Pois bem, a propria Prefeitura, a mesl'l'Ul entidade 
jurídica, que reconhecia o contracto ha dois annos, acceitava modifica-
ções previstas em clausula, nega hoje qualquer validade e propõe-se a 
desfazel-o summariamente sem audiencía da parte contraria . Sem com-
mentarios, o silencio é mais significativo. 

Confesso, sr. Presidente, que á luz da razão natural, não vejo entre 
os motivos examinados algum em que se verifique afronta a morali-
dade administrativa, ou ao interes e publico, razão porque nego meu 
voto á rescisão administrativa. 

Quanto ao inadimsplemento de clausulas coníractuaes, allegado pelo 
prefeito, mau serviço de illuminação, reconheço como unico ponto deste 
processo, que fere directamente intere ·se publico, mas neste particular, o 
Conselho já se tem manifestado por diversas vezes no sentido de ser 
submettida a rescisão ao Poder Judiciario. 

Meu parecer concorda com o prudente parecer do Conselho Con-
sultivo local, o prefeito entrar em entendimento com a Companhia, para 
modificar ou reformar o contracto, de modo a ficar o publico bem ser-
vido. Não o conseguindo, accrescento, promover a rescisão pelos 
meios legaes. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 

Em discussão o parecer. 
O Sr. Milton Clampos:-Sou o 2.0 revisor e -estou de inteiro 

accordo com o parecer que acaba de ser lido. 
Quanto aos inadimplementos, invocou muito bem o relator os pre-

cedentes do Conselho que, effectivamente, se tem recusado a aconse-
lhar a rescisão discricionaria em casos de inadimplemento contractual, 
porque no proprio regimen dos contractos deve haver remedio adequa-
do á impontualidade da parte. 

Quanto á recisão discricionaria por afronta á moralidade admi-
nistrativa ou ao interesse publico, está me parecendo que, com o regi-
men constitucional instaurado pela Carta de 16 de julho, essa faculda-
de desappareceu. 

Nessas condições, subscrevo o parecer do relator. 

(Muito bem.! muito bem!) z 
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Não havendo mais quem tome a palavra, encerra~se a discussão, 
sendo approvado o parecer e adaptada a seguinte 

Conclusão 

O conselho opina contra a rescisão de contracto pleiteada na peç 
11. 362. 

Volta o processo ao relator, para a redacção do parecer final. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a proxima sessão, além da parte regimental, da ordem do dia, continua~ 
ção da discussão da peça n. 342, e discussão das materias que, relata~ 
das e revistas, forem presentes á Secretaria com a devida antece~ 

dencia. 
Levanta-se a sessão. 

236. Sessão Ordinaria, aos 11 de Agosto de 1934 

PRESIDENTE:-Sr. Milton Campos. 
SECRET ARIO:-Sr. Socrates Alvim. 

• SUlBIAIUO: - Acta-Expediente-,Communicações- Segunda parte-Recurso in-
terposto por Orozimbo Gonçalves da Fonseca-Discursos dos srs. So-
crates Alvim e Milton Campos-Conclusa.o-Adiamento da discussao 
elas peças ns. 357 e 367-Pagamento de addicionaes a Joaquim Au-
g usto da Silva e Octaviano Mendonça-Relatorio e parecer do sr. 
Annibal Gontijo-Conclusão-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, So--
crates Alv.tm, Dorinato Lima, Sebastião Lima, Julio Soares e Annibal 
Gontijo. 

Abre-se a sessão. 

A c ta 
E' lida c approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. &ceretarlo procede á leitura do seguinte expediente: 
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Offlclo 
Pagamento de addicionaes a 'd. America Hermenevinda Ferreira 

(PEÇA N. 371) 

Secretaria da Educação e Saude Publica. 
Officio n. 314, expedido pela 6.n secção. 
Bello Horizonte, 2 de agosto de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 

1031 

Remettendo a V, Excia. o processo junto, consulto esse Conselho 
sobre a abertura de um credito especial, na importancia de 1:719$200 
(um conto, setecentos e dezenove mil e duzentos reis), a favor de · Ame~ 
rica Hermenevinda Ferreira, professora do grupo de Ouro Fino, que fez 
ús á gratificação addicional, de que trata a lei 425, de 1906. 

Reitero a V. Excia. meus protestos de alta estima e distincta con~ 

sideração. 
Noraldino Lima, Secretario da Educação e Saude Publica. 

R equerimento annexo ao officio supra 
Exmo. Sr. Secretario da Educação e Saude Publica. 
America Hermenevinda Ferreira, professora do Grupo de Ouro Fi~ 

no, provando com a certidão junto, ter 34 annos, tres mezes e doze 
dias de serviços prestados ao Estado, vem respeitosamente, por seu pro~ 
curador abaixo assignado, requerer a V. Excia. se digne mandar arde~ 
nar o pagamento dos addicionaes regulamentares. 

Bello Horizonte, 27 de maio de 1934. 
P. p. Geraldo Pitanguy. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 371, distribuída aos srs. 

Julio Soares, Socrates Alvim e Annibal Gontijo, respectivament~. relator, 
1.0 e 2.0 revisores . 

O·fflcio 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 372) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes. 
Bello Horizonte, 7 de agosto de 1934. - N. 704. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Estado 

mediu ,com o intuito de vendel~as de accordo com o regulamento vigente. 

atBL I OTECA 
ARQUIVO PUBLICO M INEIRO 
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Vedando, entretanto, a letra «e» do art. 10 do decreto n. 20.348, de 
29/8/31, a concessão de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, 
sem previa auctorização do Conselho Consultivo do Estado, venho so-
licitar desse Conselho aquella auctorização antes de levai-os á hasta 
publica. 

Taes lotes distam muito mais de 6 kilometros da séde do districto 
de paz (art. 61 do decreto n. 8.201 , de 1928). 

Aproveito a opportunidade para apresentar a V. Excia. meus pro-
testos de elevada estima e distincta consideração. 

Israel Pinheiro - Secretario da Agricultura, 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DEPARTAMEt-HO DOS SERVIÇOS GEOGRAPHICO E GEOLOGICO 

SECÇÃO DE TERRAS 
Relaçi'io dos terrenos devolutos a que se refere o ofício n. 704, expedido ;:w 

Conselho Consultivo em 7 de Agosto de 1934. 

Nomes dos ocu-
pantes 

Lugar 

Antonio lsidoro . 

Districto 

Freira Murta .. .. Marg. Corg. Labe-
rintho Jequit in h o-

Município Área 

nha Jequitinhonha 15.060.000,00m2 
Francisco José de ' 

Souza ... . . ..... Cabeceira do 
padinho 

Araguary 
Frnncisco A I v es 

dos Santos. . . . . . Ilha c 

Glicerio Assis Pe-
reira e outros . .. Fazenda do He-

gistro « « « 

Joaquim Octaviano 
Cor. Boa Vista Vermelho dos Reis ... . ... .. 

Velho Raul Soares 
Francisco Martins 

Chaves ... .. .. ... Cor. das Lages Raul Soares « " Antonio Ezequiel 
Filho ...... .. ... Cor . Boa Sorte Vermelho 

VP.lho « « 

José Pedro de Me-
deiros . . . . . . . . . . Cor. do Pião Sacramento Manhuassú 

Candido José Car-
doso ............ Posse da Cachoeira Sant' Anna Manhuassú 

I . 377. 000,00m2 

4 . 173. 600,00m2 

12 .245. 000,00m2 

1.233.500,00m2 

2.021 000,00m2 

1.324 . 000,00m2 

2.320. 750,00m2 

2.837. 500,00m2 

Secção de Terras, o de Agosto de 1934. - Paulo Gonçalves de Moraes, 2.6 

orficial. - Visto, • Benjamim Ferreira, Chefe Subs . - Visto - Benedicto .. Quintino 
dos Santos, Superintendente. 
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-0 processo passa a constituir a peça n. 372, distribuída' aos srs. 
Werna Magalhães, Milton Campos e Dorinato Lima, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2 . 0 revisores · 

Offlcio 
Pagamento de addicionaes a D. Damores Victoy 

(PEÇA N. 373) 

Secretaria da Educação e Saude Publica.-Officio n. 92. Expedido 
pela 12.a Secção.-Bello Horizonte, 2 de agosto de 1934. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. - Tenho a honra 
de passar ás mãos de V. Excia. o processo incluso, relativo ao paga-
mento de addicionaes, de que trata a lei 425, de 1906, na importancia 
de 451$, á auxiliar da directoria do grupo de Itauna-Damores Victoy, 
para que o Conselho Consultivo do Estado emitia parecer sobre a pos-
sibilidade de ser aberto o necessario credito em favor da dita funccio-
nar.ia. 

Reitero protestos de alto apreço e consideração.-Noraldino Lima 
Secretario da Ed. e S. Publica. 

R equerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. - Damo· 
.res Vitoy, auxiliar da Directoria do Grupo Escolar de Itauna, contando, 
de 1.0 de março de 1901 ao ultimo de fevereiro de 1934, 30 annos, 3 
mezes e 20 djas de te~po liquido de serviços prestados ao Estado, 
co~so:mte inclusa certidão, processada no Archivo da Secretaria das Fi-
nança~, vem requerer a V. Excia., por seu procurador, abaixo assigna· 
do, se digne mandar pagar-lhe os 10 ° f 0 de addicionaes sobre seus ven· 
cimentos, de accôrdo com o que dispõe a lei n. 425, de 1906. 

O instrumento de mandato se acha registrado a fls. 39, do livro 
proprio dessa Repartição. 

Nestes termos, aguarda deferimento. 
Bello Horizonte, 27 de abril de 1934. - Affonso G. Soares Fer-

reira. 
- O processo passa a constituir a peça n. 373, distribuída aos srs 

Dorinato Lima, Abilio Machado e Socrates Alvim, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisor~s. 
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Offlclo 
Pagamento de addlcionaes a Pedro Juvencio de Souza 

(PEÇA N. 374) 

Secretaria da Educação e Saude Publica.-Officio n. 230. Expedi· 
do pela 11.8 Secção.-Bello Horizonte, 4 de agosto de 1934. 

Senhor Presidente -Passando ás mãos de V. Excia. o processo 
para pagamento de addicionaes de 10 ° f 0 , de accôrdo com a lei 425 de 
17 de agosto de 1906, requerido pelo professor Pedro Juvencio de Sou-
za, da 1.8 escola districtal, mixta, de Carmo da Cachoeira, município de 
VargiAha, consulto a V. Excia. sobre a possibilidade da abertura do 
credito necessario. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Excia. os protestos de alta 
estima e distincta consideração.- Noraldino Lima, Secretario da Edu-
cação. 

Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Bello 
Horizonte. 

Requerimento annexo ao officio supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica - Pedro 

Juvencio de Souza, professor effectivo da escola de Carmo da Cachoei-
ra, município de Varginha, apresentando a inclusa certidão, vem por 
seu procurador abaixo assign~do, solicitar ?e V. Excia. o pagamentq 
dos addicionaes a que tem direito e a partir de fevereiro de 1933.-P. 
deferimento. 

·Bello Horizonte, 8 de janeiro de 1934.-P, p. Isidoro Cordeiro. 
- O processo passa a constituir a peça n. 374, distribuída aos srs· 

Sebastião Lima, Milton Campos e Annibal Gontijo, respectivam~nte , rela· 
tor, 1. 0 e 2.0 revisores. 

Officlo 

Pagamento de addicionaes a d. Josephina de Araujo 

(PEÇA N. 375) 

Secretaria da Educação e Saude Publica. - Officio n. 368. Expedi-
do pela 5." Secção.-Bello Horizonte, 8 de agosto de 1934. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo. - Encaminhando a esse 
Conselho o incluso processo, consulto-o sobre a possibilidade de abertu· 
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ra do credito de 1:045$300, ·para o pagamento dos addicionaes req~e

ridos pela Professora da escola suburbana de Carlos Prates, nesta ta-
pita!, d. Josephina Maria de Araujo. 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração.-Noral· 
dino Lima, Secretario da Educação. 

Req'lterimento annew ao officio sztpra 
Exmo. Sr. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro, D. D. Interventor Fe-

deral - A abaixo assignada, professora estadaal, exercendo o magis-
terio desde 1896, requer respeitosamente a V. Excia . se digne mandar 
pagar-lhe os addicionaes a que tiver direito, de accordo com a certi-
dão a este annexa, expedida pela Secretaria das Finanças. 

P. deferimento.-E. M. 
Beilo Horizonte, 14 de março de 1934.-Josephina Maria de Araujo. 
- O processo passa a constituir a peça n. 375, distribuída aos srs. 

Abilio Machado, Socrates Alvim e Werna Magalhães, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Offlcio 

Pagamento de addicionaes a Antonio Romualdo Fabregas 

(PEÇA N. 376) 

Secretaria da Educação e Saude Publica.-Officio n. 372 expedido 
pela 5.• secção.-Bello Horizonte, 9 de agosto de 1934. 

Sr. Presidente.-Remettendo a V. Excia. o processo sobre addicio-
naes da lei n. 425, de 1906, a que tem direito o professor Antonio 
Romualdo Fabregas, da escola de Luminarias, m. de Lavras, no perío-
do de 5 de abril de 1932 ao ultimo de dezembro de 1933, peço a V. 
Excia. informar-me sobre a possibilidade da abertura do necessario 
credito, na importancia total de 432$300. 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração.-Noral-
dina Lima, Secretario da Educação e Saude Publica. 

Ao Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Capital. 

Requerimento annexo ao· officio s1tp a 

Exmo. Sr. Secretario da Educação.-Antonio Romualdo Fabregas, 
professor da escola de Luminarias,municipio de Lavras, vem requerer â 
V. Excia. o pagamento dos addicionaes e bem assim a sua gratificação 
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mensal a qúe tem direito, de accordo com . a certidão· junta. Annexo 
uma nota da procuração. 

Bello Horizont~. 27 de Dezembro de 1934.-P. p. Aurelio Costa. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 376, distribuída aos srs. 

Annibal Gontijo, Julio Soares e Milton Campos, respectivamente, rela-
tor, 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Representação 

Da Associac: ão Esportiva «Sete de Setembro Foot Ball Club», do 
districto de Farias de Guanhães, solicitando auxilio.-Dirija-se ao go-
vemo. 

Com municações 

O Sr. Milton Campos communica que o sr. Abilio Machado, 
par motivo de força maior, não comparece á sessiio. 

O Sr. Annibal Gonitjo faz identica COIJlmunicação, relativa-
mente á ausencia do Sr. Werna Magalhães. 

-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem tome a palavra, é encerrado o expedien-

te, passando-se á 

Segunda parte da ordem do dia 

Recurso interposto p 'Jr Orozim.bo Gonçalves da Fonseca 

(PEÇA N. 342) 

Annunciada a continuação da discussão da peça n. 342, sobre um 
recurso interposto pelo sr. Orozimbo Gonçalves da Fonseca, é dada a 
palavra ao sr. Socrates Alvim, que solicitúra vista do processo. 

Emittindo o seu voto, s. exc. assim se manifesta: 
O ~n-. Soera!es A.lviim: -Sr. Presidente, depois da sessão de 

28 de julho findo, em que tivemos o prazer de ouvir o brilhante pare-
cer por V. Excia. emittido sobre a peça n. 342, constante do processo 
em que o sr. Orozimbo Gonçalves da Fonseca recorre para o Presi-
dente da Republica da decisão do sr. Interventor Federal, indeferindo 
reclamações do interessado sobre classificação de serviços de engenha-
ria constantes de contracto celebrado com o Estado, noticiou a im-
prensa haver o Ministro da Justiça declarado ao Interventor federal no 
Estado do Rio, que se acham mantidas até á decretação pelos Estatu-
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tos de suas constituições particulares, as disposições dos arts. 33; e 34 
do dec. n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, que facultam recursos 
das decisões dos Interventores para o Presidente da Republica. Dir-se-á 
que uma decisão ministerial não tem força para modificar uma situação 
creada pela situação Federal. 

Trata-se apenas . da interpretação feita pelo Ministro da Justiça, que 
é, sem duvida, um grande jurista. Assim pensando, julgo poder acom-
panhar o brilhante e ponderado voto do illustre conselheiro sr. Abilio 
Machado, opinando, portanto, por que delibere o Conselho favoravel-
mente ao seguimento do recurso interposto. Essa deliberaç-ão parece 
attender melhor os principias liberaes, garantindo maior amplidão aos 
recursos de defesa da parte interessada. 

Esse o meu voto. (Muito bem! ll!htito bem!) 
O Sr. Milton Campos: -Fui o relator da peça n. 342, e devo 

observar que, effectivamente, depois do debate que a respeito da mes-
ma aqui se travou, a imprensa noticiou que o Ministro da Justiça en-
tendia continuar em vigor o dispositivo do Codigo dos Interventores 
que auctoriza recurso para o ~residente da Republica contra actos da 
administração estadoal. 

Da «A Noite • de 4 do corrente, consta a seguinte nota: 
«Em additamento ao telegramma sobre o Estatuto 

provisorio dos Estados, o Ministro da Justiça declarou ao 
Interventor Federal, no Estado do Rio, que se acham man-
tidas, até á decretação pelos Estados, de suas Constitui-
ções particulares, as disposições dos arts. 33 e 34 do dec. 
n. 20.348, de 29 de agosto de 1931 , que facultam recur-
sos das decisões dos Interventores para o Presidente da 
~epublica•. 

A auctoridade do Ministro da Justiça, jurista de nome consagrado, 
é grande, de modo que o Conselho agirá bem se seguir a opinião de 
S. Excia. Embora lhe falte a auctoridade legal para interpretar a Con-
stituição, não se .póde contestar a S. Excia. grande auctoridade pes-
soal. De mais, é certo que S. Excia. terá resolvido o caso depois de 
ouvir os juristas que, segundo a imprensa tem noticiado, foram consul-
tados sobre o assumpto. 

Por isso, resalvando embora minha opinião pessoal, que nada vale 
(não apoiados geraes), entendo que o Conselho agirá bem seguindo 
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a ~nterp~etação official, mesmo porque della está dependendo a propria 
ex1stencm desta Corporação. 

Nestas condições, eu proprio adopto solução differente da que havia 
pr_oposto e, embora entendendo ainda que a Constituição deve ser ap-
phcada desde logo no ponto em que confere autonomia aos Estados. 
cur~o-me á interpretação official até que o poder competente, que é 0 

Poder Judiciario, dê sua decisão a respeito. Emquanto não vem essa 
decisão, penso que devemos ir cumprindo as circulares e determina-
ções do Governo Federal sobre o assumpto. 

Voto, portanto, para que siga o recurso, e se lhe negue provi. 
mento. 

(Mui to bern ! Muito bem!} 
Não havendo mais quem tome a palavra, é encerrada a discussão 

e adaptada a seguinte: 

Conclusão 

O Conselho resolve opinar pelo seguimento do recurso de que tra-
ta a peça n. 342, mantido o seu parecer anterior pelo indeferimento 
do pedido. 

-Volta o processo ao relator para :redacção do parecer final. 

Adiamento 

(PEÇAS NS. 357 e 367) 

Figura na pauta a discussão das peças ns. 357 e 367, das quaes 
são relatores, respectivamente, os srs. Werna Magalhães e Abilio Ma-
chado. 

Por se acharem ambos ausentes, fica a discussão adiada. 
Pagamento de addicionae::; a Joaquim Augusto da Silva e Octa-

viano Mendonça 

(PEÇA N. 358) 

·E' dada a palavra ao sr. Annibal Gontijo, relator da peça n. 358, 
que sobre a mesma apresenta o seguinte: 

Relatorio 
O sr. Secretario das Finanças encaminha ao Conselho Consultivo, 

pelo officio n. 909, de 10 deste, o processo relativo aos pedidos de 
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a·ddicionaes de 10°/0 da lei n. 425 de 1906, feitos pelos srs;. Joaquim 
Augusto da Silva e Octaviano Mendonça, o primeiro guarda fiscal, o 
segundo funccionario da Imprensa Ollicial, que se julgam com direito 
aos addícionaes, visto contarem mais de trinta annos de serviços pres-
tados ao Estado. 

Acompanham o processo certidões de tempo de serviço, pelas quaes 
se verificam que os peticionarias contam, realmente, mais de 30 an-
nos de serviços publicas. As importancias pedidas são 2:482$762, sen-
do para o sr. Joaquim Augusto da Silva 1:296$562 e para o sr. Octa-
viano Mendonça 1:186$200. 

Fica assim relatada a peça que passo ao exmo. sr. conselheiro Abi-
lio Machado, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 21 de Julho de 1934.-Annibal GonUjo, rela-
tor. 

Parecer 

O Sr. Annlbal Gontljo:-Sr. Presidente, a peça n. 858 trata 
da abertura de credito para pagamento de addic.ionaes, assumpto que 
tem sido já iterativamente ventilado no seio do Conselho, de tal arte 
que eu me julgo perfeitamente dispensado de adduzir quaesquer consi-
derações sobre o caso, limitando-me a declarar que os peticionarias têm 
direito ao que reclamam. 

Sou, portanto, de parecer que o Conselho opine favoravelmente á-
abertura do credito solicitado, uma vez que a :verba «eventuaes • r.om 
po -·te o respectivo pagamento. 

(Muito bem! Mui to bem!) 

- : em debate, é approvado o parecer e adaptada est a. 

Conclusão 

O Conselho opina pela abertura do credito de que trata a peça n. 
358, uma vez que a verba- ceventuaes » comporte o pagamento reque-

rido. 
-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão a seguinte: 
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Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Discussa-o das p 357 367 . eças ns. e , assim 

como das demais materias que, relatadas c revistas, forem presentes á 
Secretaria com a devida antecendencia. 

-Levanta-se a sessão. 

237". Sessão ordlnaria aos 14 de Agosto de 1934 

PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO - Sr. Socrates Alvim. 

SUl\11\fi\JHO - Acta - Expediente- Communicações - Segunda parte -Adia-
mento da discussão das peças ns. 357 e 367 - Credito para paga· 
mento de hydrometros - Relatorio e parecer do sr. SebasWio Lim a 
- Conclusão- Ordem do dia . 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Socra-
tes Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Julio Soares, e Annibal Gontijo. 

- Abre-se a sessão. 

A c ta 

Lida a a cta da sessão anterior, é approvada sem observação . 

Expediente 

Nenhum expediente ha sobre a mesa. 

Communicações 

O Sr. Annibal Goutijo communica que o sr . Werna Maga- · 
lhões deixa de tomar parte nos trabalhos de hoje, por se achar ainda 
ausente da Capital. 

O Sr. Milton Vampos communica, egualmente, que o sr. Abi-
lio Machado, por motivo justo, não comparece á sessão. 

- O Conselho fica inteirado. 
- Não havendo mais quem queira usar da palavra, é encerrado 

o expediente e annunciada a 
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Apresentação, approvação e assignatura de parece-
res finaes 

O Sr. &uuibal GontiJo lê e envia a Mesa, o seguinte 

Parecer n, 332 

Pagamento de ddiciouaes a Joaqt.i n Augusto da Silva e Otavlano 
Mendoça 

(PEÇA N. 358) 

Solicitou o sr. Secre tatio das Finanças o pronunciamento do Con-
selho Consultivo sobre os processos que constituíram a peça n. 358, 
relativamente á abertura de creditas especiaes·nas importancias de ...• 
1:186$200 e 1:296$562, para pagamento de gratificação addicional a 
que têm direito úS srs. Joaquim Augusto da Silva, guarda fiscal, e 
Otaviano Mendonça, funccionario da Imprensa Officb l. 

Examinado devidamente o assumpt0, opina o Con:;elho favoravel-
mente á abertura dos referidos creditas, uma vez que a verba c Even-
tuaes• não comporte os pagamentos requeridos. 

O Sr. Annibal Gonti jo - relator. 
O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relataria e parecer, é:lO sr. Secretario 

das Finanças. 

Segundo parte da ordem do día 

Adiamento 

Figuram, na segunda parte da ordem do dia, as peças ns. 357 e 
367, cuja discussão fica adiada, por não se acharem presentes os res-
pectivos relatores, srs. Werna Magalhães e Abilio Machado. 

Abertura de m·edito para pagamento de hyd1·ornetros 

(PEÇA N. 368) 

E' dada a palavra ao sr. Sebastião Lima, relator da peça n. 368, 
que sobre a mesma apresenta o seguinte: 



1042~ ______________ oo __ N_s_ELB ___ o __ c_o_N_s_UL __ n_v_o __ oo ___________________ ~ 

Relator1o 

Em edifficio n. 17, de 31 de Julho ultimo, o sr. Prefeito da Ca-
pital solicita ao Conselho Consultivo auctorização para abrir um cre-
dito especial de rs. 424:000$000, afim de poder p3gar 2.000 hydrome-
tros «Calmet• que por necessidade urgente e inadiavel teve de comprar 
por intermedio da firma Dolabella ~ Companhia Limitada, para o ser-
viço de abastecimento dagua em BeBo Horizonte. Acompanha o 
officio o processo da concurrencia realizada na Prefeitura para requisi-
ção dos referidos hydrometros, por onde se verifica que houve em 
tuda a necessario regularidade sendo que a proposta acceita foi a 
unica que estipulou o pagamento em moeda nacional , sem condição 
de cambio. 

Conforme informações por mim colhidas na Prefeitura, esses hydro-
metros são destinados a regularizar o fornecimento d'agua aos habitan-
tes de algumas zonas da Capital onde o consumo é exaggerado, devido 
á falta de medidores. 

No período actual de estiagem prolongada, o abuso da agua cor-
rente com torneira aberta para irrigação de hortas e jardins, tem pre-
judicado extraordinariamente a população de outras zonas que disso não 
se beneficiam. , 

Da importancia requisitada tem-se de deduzir ainda a reducção que 
a Prefeitura espera .obter no imposto de importação dos hydrometros , 
conforme faculta a lei federal n. 5.353, de 30 de novembro de 1927. 

Tratando do modo de pagamento dessa encommenda, o sr. Dire-
ctor Geral de Obras da Prefeitura lembrou o alvitre de se pagar com ex-
cesso de arrecadação da secção de hydrometros, que se espera apresen-
tar um superavit de cerca de 250:000$000 até o fim deste anno. 

Ouvido a respeito, diz o sr. Director da Despesa que não é admis-
sivel no caso o recurso ao credito supplementar, do qual só se póde lan-
çar mão após 10 mezes de execução orçamentaria, e que o unico re-
curso é o credito especial. ' 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Julio Soare!~, 

primeiro revisor. 
BeBo Horizonte, 17 de agosto de dé 1934.-Sebastião Lima, relator. 
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Parecer 

O liJr. liJebastiAo Lima:- Sr. Presidente. Estudei com a de-
vida attenção o pedido de auctorização que faz a Prefeitura da Capital 
para abrir um credito especial de rs. 424:000$000, destinado ao paga-
mento de 2.000 hydrometros que adquiriu para o serviço de abasteci-
mento d'agua á população de Bello Horizonte. Embora essa operação 
não tenha sido anteriormente auctorizada e nem incluída no orçamento 
como era de exigir-se. verifica-se que a acquisição dos hydrometros era 
indispensavel para a distribuição equitativa de agua á população da 
Capital em alguns bairros onde era commum o regimen da torneira 
livre. 

A despesa com os hydrometros é reproductiva; pois, conforme fio 
ver no relato rio, a arrecadação de renda desses medi dOI es este ano-
excederá bastante a importancia orçada, havendo um superavit previsz 
to de cerca de rs. 250:000$000. O orçamento da Prefe:tura foi votado 
este anno com um defici t de rs. 2.569:427$607, como em seu parecer 
accentuou o sr. Director da Despesa; de sorte que esse augmento, dada 
a previsão do accrescimo de arrecadação, pouco irá alterar o resultado 
final do exercício. Além disso, estou informado de que, com o empres-
timo obtido ultimamente na Caixa Economica Federal e que está sendo 
fornecido em prestações, a Prefeitura não terá difficuldades para effectuar 
o pagamento da compra desde já. 

Por todos esses motivos e pelos mais que constam do relatorio, sou 
de parecer que o Conselho opine favoravelmente á abertura do credito 
especial. 

(Muito bem! Mui to bem!) 
Sem discussão é approvado o parecer, adaptando-se a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito a que se 
refere a peça n. 368. 

-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
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das peças ns. 357 e 367, assim como de outras quaesquer materias que, 
devidamente relatadas e revistas, forem presentes á :secretaria com a df'-
vida antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

238.a Sessão ordinaria, aos 18 de agosto de 1934 

PRESIDENTE-Sr. Socrates Alvim . 
SECRETARIO-Sr. Julio Soares. 

SUt\lliAUIO- Acta-Exp.;>diente- Commissãc para representar o Conselho 
nas homenagens ao dr. Arthur Bernardes-Communicaçoes-
Pareceres finaes-Segunda parte- Modificação do regimen de co-
brança de energia electrica nas repartiçOes publicas-Relatorio 
e parecer do sr. Werna Magalhães- Conclusão-Pagamento ele 
adtlicionaes a d. Clotilde Loth de Mello-Adiamento da dis· 
cussão-Ordem du dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Julio 
Soares, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Annibal Gontijo e Werna Ma-
galhães. 

Não se achando presente o sr. Milton Campos, assume a presi-
dencia o sr. Socrates Alvim que· declara aberta a sessão e convida 
para secretarial-a o sr. Julio Soares. 

A c ta 
Lida a acta da sessão anterior, é approvada sem observações. 

Expediente 
o sr. Secretario procede a leitura do seguinte expediente : 

Officios 
Da commtssao encarregada de promover homenagens ao dr. Ar-

thur da Silva Bernardes, por occarião de sua chegada á esta Cap:tal, 
convidando o Conselho a dellas participar. 
Commissão para representar o Conselho nas homenagens ao dr. Ar-

thur Bernardes 
o sr. Soerates A.lvlm- Devo communicar ao Conselho que, 

além do officio que acaba de ser lido pelo sr. Secretario, estiveram na 
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Casa os srs. dr. Theophilo Ribeiro, professor Borges da Costa, pro-
fessor Ladeira de Senna e Sebastião Dayrell de Lima, afim de convi-
dar os srs. Conselheiros a assistirem á missa em acção de graças pelo 
regresso do dr. Arthur Bernardes e á recepção que á esposa de S. 
Excia. será offerecida no Automovel Club. 

Penso que o Conselho deve corresponder á gentileza, fazendo-se 
representar nas homenagens que vão ser prestadas a esse eminente 
brasileiro. Todavia, por um dever de liberalidade, consulto aos nobres 
collegas se estão de accordo com o meu pensamento. 

O SR. SEBASTIÃO LJMA-Trata-se de um E:minente brasileiro, de 
um mineiro digno em todo o sentido. Penso, pois, que ninguem póde 
se oppor a que o Conselho se faça representar em todas as homena-
gens que vão ser prestadas ao nosso illustre conterraneo. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Assim, SP. os srs. Conselheiros estão 
de accordo (signaes geraes de assentimento), nomeio, para represen-
tar o Conselho nas referidas homenagens, uma commissão constitui-
da dos srs. Sebastião Lima, Dorinato Lima e Julio Soares. 

Communicações 
O sr. Werna Magalhães communica que o sr. Abilio Ma-

chado, por motivo justo, não comparece á sessão. 
O sr . .Julio Soares justifica, egualmente, a ausencia do sr. 

Milton Campos, por motivo de viagem. 
-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem tome a palavra, é encerrado o expedien-

te, passando-se á : 

Apresentação approvação e assinatura de pareceres finaes 
O sr. Werna Magalhães lê e manda á Mesa o seguinte: 

Parecer n. 333 
Serviços ele electrieidade no município de rnarianna 

(PEÇA N. 362) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, a que veiu 

presente o officio de 12 de julho, do sr. Secretario do Interior, tratan-
do da rescisão do contracto entre a antiga Camara Municipal de Ma-
rianna e a Cia. Força e Luz Mariannense, depois de examinar, detida-
mente, o processo e, 

3 
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Considerando que as razões apresentadas pelo Prefeito do Municí-
pio, não são de ordem a justificar a nullidade do contracto por acto 
do Governo: 

Considerando que é facultado ao Prefeito, o recurso dos meios le-
gaes ordinarios para promover a rescisão, resolve: 

Negar sua acquiescencia á medida administrativa solicitada. 
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1934. 
Werna Magalhães relator. 
O parecer é approvado e assignado pelos srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario 

do Interior. 
Ainda o sr. Werna Magalhães, 1.0 revisor da peça n. 342, na au-

sencia do respectivo relator, sr. Milton Campos, lê e envia á Mesa o 
seguinte parecer por este elaborado: 

Parecer n. 334 
Recurso inber posto por Orozimbo Gonçalves da Fonseca 

(PEÇA N. 342) 
O Conselho Consultivo Estado de Minas Geraes, depois de consi-

derar devidamente o recurso interposto pelo sr. Orozimbo Gonçalves 
da Fonseca, e attendendo a que segundo noticiou a imprensa, o exmo. 
sr. Ministro da Justiça expediu instrucções no sentido de ser manti-
do, até a constitucionalização dos Estados, o recurso contra actos dos 
Interventores, é de parecer siga o recurso os termos legaes. Quan-
to ao meríto da questão, opina pelo indeferimento do pedido, de accor-
do com o seu anterior parecer. 

S. S., 18 de agosto de 1934.-Milton Campos, presidente e relator. 
O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao Sr. Interventor 

Federal. 
O Sr. Sebastião Llma:-apresento tambem o seguinte: 

Parecer n. 335 
Abertura de credito para pagamento de hydrometros 

(Peça n. 368) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes estudou devi-

damente o pedido de auctorização formulado pela Prefeitura de Bello 
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Horizonte para abrir um credito especial de rs. 424:000$000, afil]l de 
pagar 2.000 hydrometros que comprou para a distribuição d'agua á po-
pulação da Capital: e tendo verificado que a acquisição desses hydro-
metros era de necessidade urgente e inadiavel, que · a concorrencia 
para a compra processou-se com a precisa regularidade, e ainda pe-
las razões constantes das notas tachygraphicas que este acompanham, 
é de parecer que se opine favoravelmente :í abertura do credito espe-
cial solicitado. 

Sala das Sessões do Constlho Consultivo, em Bello Horizonte, 18 
de agosto de 1934.-Sebastíão Lima, relator. _ 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygra-

phicas ao sr. Prefeito da Capital. 

Segunda parte da Ordem do dia 
Modificação do regimen de cobrança de energia electrica nas repar-

tições publicas 
(PEÇA N. 357) 

E' annunciada a discussão da peça n. 357, sendo dada a palavra 
ao sr. Werna Magalhães que sobre a mesma apr.esenta o seguinte 

R~latorio 

O sr. Secretario das Finanças, em officio de 18 do corrente, soli-
cita o parecer do .Conselho, sobre uma proposta da Companhia Força 
e Luz de M. Geraes, no sentido de cobrar por KvVH, a illuminação 
fornecida ás repartições publicas. Nos termos do contracto firmado 
em 5 de outubro de 1929, entre a Companhia e o Governo do Esta-
do, a illuminação ás repartições, deve ser cobrada de accordo com a 
tabella de illuminação publica. Esta tabella, estipula o preço de $090 
pela vela-mez no quarto anno de vigencia do contracto e $095 do 
quinto anno em deante. Como para os tres primeiros annos, prevale-
ceu uma tabella transitaria, a taxas inferiores e progressivas, tendo por 
base o KWH facil foi para a Companhia, o serviço de cobrança pela 
leituras dos relogios medidores de consumo de energia, installados em 
todas as repartições. 

Mas, entrando em vigor o methodo da vela-mez, tomou-se menos prati-
co o processo de cobrança, sujeito, naturalmente, á conferencia de lampadas, 
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de seu poder illuminativo, factores que podem variar nas repartições, o 
que não acontece com a illuminação publica que obedece a determinado 
horario, ao mesmo systema de tampadas. de intensidade luminosa fixa. 
Nestas condições, a Companhia propõe um entendimento com o Go-
verno, para conservar o criterio do KWH, corno unidade de pagamento 
e para que subsista a equivalencia de despesas, offerece, á escolha, as 
propostas abaixo: 

1.8 -Rectificaãço annual do preço do kilowat equivalente a vela-
mez de illurninação publica, preço este que variará, porquanto, conside· 
rando-se o aperfeiçoamento constante das lampadas, tornam-se mais 
econornicas pelo menor consumo de energia para a mesma luminosi-
dade. 

2.a-Abatimanto fixo de 25°/0 sobre o preço da luz particular. 
O sr. engenheiro fiscal da Companhia, depois de estudar o as-

sumpto em todos os seus detalhes, manifesta-se pelo pagamento, tendo 
por base o KWH e concorda com o criterio da 2.a proposta, julgando-o 
acc;eitavel e assim se exprime (textual): cSeja porque o contracto na 
sua clausula 3.a, item I, paragrapho 2. 0

• já prevê esse mesmo abatimento 
de 25 o f 0 referente á illuminação extraordinaria, seja porque o abati-
mento sobre o preço maxirno de $600 estabelecido no contracto, para 
luz particular nos dá $450 para preço do KW daqui por deante 
isto é, correspondendo a um augmento egual dos annos anteriores ($050 
por KW), seja finalmente porque já é um abatimento maior do que os 
·conseguidos na clausula 6.a itens, XI e XII para a Prefeitura e estabe-
lecimentos de caridade e de ensino mantidos pelo Estado. 

Junto ao processo, encontra-se o parecer do Consultor Jurídico, que 
louvando-se na opinião auctorizada do sr. engenheiro fiscal, julga que a 
alteraç~to do contracto, pode ser feita do modo mais conveniente aos in-
teresses da administração e conveniencia do momento. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. cot;tselheiro Sebastião Lima, 
1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 27 de julho de 1931.-Werna Magalhães. 

Parecer 
O Sr. W erna Magalhães:-A Companhia, propondo ao go-

verno, a substituição da unidade de pagamento da illuminação ás re-
partições publicas, procura, provavelmente, reparar um lapso occorrido 
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por occasmo da lavratura do contracto. Pela clausula VI, a luz "forne-
cida, não só a particulares como tamb~m ás casas de caridade e esta-
belecimentos de instrucção gratuita mantidos pelo Estada, tem por base 
sempre o KWH, embora sujeita a taxas differentes. Seria assim, natu-
ral que a mesma unidade fosse adoptada para as. repartições. A vela-
mez é geralmente usada para illumínação publica, quando se prevê um 
consumo de energia constante s0b um horario determinado. Para instal-
lações de consumo variavel, o processo pratico e preciso. é o do KWH 
por meio de apparelhos medidores de que já se acham providas as re-
partições, como consta do processo. Haverá vantagem para o Estado, 
pois á proporção que as lampadas vão se tornando mais economicas, 
de maior rendimento, consomem, relativamente, menos energia e a des-
pesa tende a diminuir. Resta considerar a equivalencia de preços entre 
as duas unidades o que não é possível estabelecer, em relação directa. 

Para lampada de 0,7 w por vela, durante dez horas por noite, as 
taxas de 4.50 réis por kwh ou 95 réis vela-mez devem se corresponder. 
E como a potencia electrica das !ampadas, actualmente, é inferior á cita-
da, chegando mesmo a meio watt por vela e, por outro lado, nem to-
das as repartições exigem a illuminação durante toda a noite, parece-
me razoavel o preço proposto. 

O sr. engenheiro fiscal, julga-o tambem acceitavel como vimos pe-
lo relatorio. Não advirá prejuizo para o Estado, pelo contrario, e a me-
dição se fará com segurança: penso assim que a proposta da Compa-
nhia deva ser acceita. 

E' o meu voto. (Muito bem I Muito bem ! ) 
Sem debate é approvado o parecer, adoptando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja acceita a proposta da Compa-

nhia Força e Luz de Minas Geraes, que faz objecto da peça n. 357. 
--Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Adiamento da discussão 
Pagamento de addicionaes a d. Clotilde Loth Mello 

(PEÇA N. 367) 
Figura, em ultimo logar, na ordem do dia, a peça n. 367, que trata 

da abertura de um credito especial para pagamento de addicionaes a 
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d. Clotilde Loth de Mello. Achando-se, porém, ausente o relator, sr. 
Abilio Machado, fica a discussão adiada. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a proxima sessão, além da parte regimental, da ordem do dia, discus-
são da peça n. 367, e das ma terias que, relatadas e revistas, sejam pre-
sentes á Secretaria com a devida an.tecedencia. 

Levanta-se a sessão. 

239.a Sessão ordinarla, aos 21 de Agosto de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO- Sr. Julio Soares. 

SUl'-fMAIUO - Acta - Expediente - Communicações - Parecer final - Segunda 
parte -Pagamento de addicionaes a d. Clotilde Loth de Mello -
Relatorio e parecer do sr. Abilio Machado- Conclusao- Favores 
pleiteados pela "Nova Usina junqueira"-Relatorio e parecer do 
sr. Dorinato Lima- Discussao - Discurso do sr. Socrates A! vim -
Suggestões- Conclusão- Pagamento de addicionaes a Pedro Ju-
vencio de Souza- Relatorio e parecer do sr. Sebastião Lima-
Conclusao- Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates AJ.vim, Julio 
Soares, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Abilio Machado e Annibal Gon-
tijo. 

Não se achando presente o sr. Milton Campos, assume a presiden-
cia o sr. Socrates Alvim que declara aberta a sessão e convida para se-
cretarial-a o sr. Julio Soares. 

A c ta 

E' lida e approvada sem observações a acta da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. Seeretarlo traz ao conhecimento do Conselho o seguin 
te expediente : 
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Offlclo 
Pagamento de addicionaes a José Augusto da Paixão e Sil'Da 

(PEÇA N. 377) 

Secretaria da Educação e Saude Publica-Officio n. 316. Expedido 
pela 6.8 Secção-Bello Horizonte, 13 de agosto de 1934. 

- Exm. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Sendo impropria para 
pagamento de addicionaes a verba •Eventuaes ,. , remetto, novamente, a 
V. Excia. o processo annexo relativo á gratificação addicional de 10 °/ o• 

a que faz jús o director do grupo de Serro-José Augusto da Paixão e Sil-
va, reiterando a consulta sobre a abertura do respectivo credito especial. 

Reitero a V. Excia. meus protestos de alta estima e distincta con-
sideração.-Noraldirw Lima, Secretario da Educação e Saude Publica. 

- O processo passa a constituir a peça n. 377, distribuída aos srs. 
Sebastião Lima, Socrates Alvim e Abilio Machado, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officlo 
Pagamento de addicionaes a d. Heroína Torres Brasil 

(PEÇA N. 378) 
Secretaria da Educação e Saude Publica-Officio n. 243-Expedido 

pela 11.8 Secção.-Bello Horizonte, 14 de agosto de 1934. 
Sr. Presidente do C. Consultivo. - P.ara que seja examinado pelo 

Conselho Consultivo do Estado, passo ás mãos de V. Excia. o proces-
so de pagamento de addicionaes requerido pela professora Heroína 
Torres Brasil, da segunda escola districtal, mixta, de Columna, municí-
pio de São João Evangelista. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Excia. meus protestos de alta 
estima e distincta consideração.-Nom,ldino Lima, Secretario da Educação. 

- O processo passa a constituir a peça n. 378, distribuída aos srs. 
Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Julio Soares, respectivamente, rela-
Jator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Offlcio 
Do sr. coronel João de Siqueira Queiroz Sayão, director geral do 

Tiro de Guerra, communicando a realização em setembro proximo de 
um concurso de tiro ao alvo e remettendo o programma. 

- Inteirado. 
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Telegramma 
De Piumhy. N. 130-19-8-34.-Presidente do Conselho Consul-

tivo-Bello Horizonte. 
Piumhy espera da sabia Commissão Executiva P. P. indicação do 

nome do dr. Abilio Machado á Constituinte Mineira. Grande enthusias-
mo nome illustre mineiro. Fundado •comité pró Abilio Machado ».-Se-
cretario, Raul Lima». 

- O Conselho fica inteirado. 

Communicações 
O Sr. AbUio Machado traz ao conhecimento da Casa que o 

sr. Milton Campos, por motivo justo, não comparece á sessão. 
O Sr. Annlbal Oontijo faz communicação identica quanto á 

::1usencia do sr. Werna Magalhães. 
O Sr. Sebastião Lima communica que a commissão designa-

da para representar o Conselho nas homenagens prestadas ao dr. Arthur 
Bernardes, por occasião de sua chegada a esta Capital, cumpriu o seu 
dever. 

- O Conselho fica inteirado quanto ao objecto das communica-
ções. 

Não havendo mais quem tome a palavra, é encerrado o expedien-
te, passando-se á 

Apresentação, approvação e asslgnatura de pareceres 
flnaes 

Achando-se ausente o relator da peça n. 357, sr. Werna Magalhães, 
o sr. Sebastião Lima, por delegação de s. exc, e como primeiro revisor 
da mesma peça, lê e manda á Mesa o seguinte 

Parecer n. 336 

Modificação no regimen de cobrança de energia electri·ca nas 
repartições publicas 

(PEÇA N. 357) 

O Conselho Consultivo do Estado, tendo examinado o processo 
em que a Cia. Força e Luz de M. Geraes, propõe a modificação do 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 1053 

regimen de cobrança de illuminação ás repartições publicas, e (/.)nsi-
derando: 

Que o processo de medição de consumo de luz electrica, commum-
mente seguido tem por base o KWH; 

Que para o Estado não resultará augmento de despesa e a medi-
ção se fará com segurança e exactidão, é de parecer que seja adopta-
da a proposta, passando a cobrança a ser feita por KWH, pela tabella 
da illuminação particular com 25 ° I 0 de abatimento, em Jogar da vela-
mez a 95 réis como consta do contracto. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1934. - Sebastião Lima, re-
lator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario 

das Finanças. 

Segunda parte da ordem do dia 

Pagamento de addicionaes a d. Clotilde Loth de Mello 

(PEÇA N. 367) 

Da segunda parte da ordem do dia consta, em primeiro Jogar, a 
discussão da peça n. 367, sobre a qual o sr. Abilio Machado apresen-
ta o seguinte: 

Relatorio 
Offerecendo certidão demonstrativa de contar mais de 30 annos de 

exercick· no magisterio, a professora d. Clotilde Loth de Mello, por seu 
procurador, dr. Herculano Cesar, requereu ao Secretario da Educação 
autorizasse o pagamento da gratificação addicional de 10 ° I o a que tem 
direito, desde a data em que completou aquelle tempo (Hs. 4, 5 e 5v.), 
isto é, a partir de 1 de agosto de 1928, na importancia, até 1.0 de ja-
neiro deste anno, de 1 :697$993 (fls. 6). 

Em officio de 28 de julho findo, o titular da Educação consulta o 
Presidente do Conselho sobre a possibilidade da abertura do credito 
necessario a esse pagamento. (fls. 2) 

Passo o processo, assim relatado, ao sr. Conselheiro Werna Maga-
lhães, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 5 de agosto de 1934.-Abilio Machado, relator. 
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Parecer 
O Sr. Abillo Machado : - Vou dar meu parecer oralmente, e 

em breves palavras, porque o assumpto, pela sua simplicidade, não 
requer maior explanação. O direito da requerente é liquido, impondo· 
se para logo, o seu reconhecimento. O que ha a considerar é que o 

. Conselho, mais de uma vez, se manifestou, com o meu voto, contra a 
abertura de creditas especiaes, em casos identicos ao do processo em 
estudo, fundado na inexistencia de saldo orçamentario, para isso. Mas, 
depois que se approvou o orçamento deficitario, para que muito concorre· 
ram as despesas previamente auctorizadas pelo proprio Governo Provi· 
sorio, impossível se torna buscar o equilibrio entre a receita e os gas-
tos, visado pelo Codigo dos Interventores. 

Diante disso, não me parece justo difficultar o pagamento de pe-
quenas quantias de addicionaes a funccionarios envelhecidos no serviço 
publico e cujo proveitoso labor é parcanente remunerado. 

A' vista do exposto, mudo de voto, e sou de opinião que o Con-
selho se pronuncie favoravelmente á abertura do credito solicitado, de-
vendo, porém, o pagamento dos addicionaes reclamados pela requeren-
te ser feito, de preferencia, por uma das verbas de "Eventuaes" do 
orçamento approvado, para a Secretaria da Educação e Sau~e Publica 
de accôrdo com · suggestão já ádoptada pelas Secretarias do Interior e 
da Agricultura. 

Este é o meu parecer. 
(l'rtuito bem I Muito bem!) 
Sem debate é approvado o parecer, sendo proclamada a seguinte: 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito especial de 

que trata a peça 367, devendo, porém, o pagamento dos addicionaes 
reclamados ser feito, de preferencia, por uma das verbas de "Eventua-
es" do orçamento da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Favores pleiteados pela "Nova Usina Junqueira" 
(Peça N. 356) 

Entra em discussão a peça n. 356, sobre a qual o sr. Dorinato 
Lima apresenta o seguinte: 
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Relatorlo 

Deseja o Sr. Secretario das Finanças, como se vê do officio inicial 
da presente peça, que o Conselho Consultivo, se pronuncie sobre o 
caso da isenção da taxa de estatística de $001 por kilogramma, para a 
canna destinada á "Nova Usina Junqueira" installada em Igarapava, 
Estado de São Paulo, a qual se utiliza de materia prima cultivada em 
territorio mineiro. 

Junto ao officio se acha o memorial que a referida Usina apresen· 
ta, justificando a pretensão que pleitea afim de dar maior expansão a 
suas finalidades industriaes. Neli e se declara que essa empresa, essen-
cialmente brasileira, explora a industria do assucar, do alcool motor e 
de productos derivados, sendo, no genero, a maior da America do Sul, 
não só pelo vulto dos capitaes nella invertidos, movimentação com-
mercial e excellencia dos machinismos. como pelo numero de opera-
rios que, actualmente, atiinge a 4.000. Mantém dentro de suas propri-
edades, segundo affirma o memorial, com optimo material fixo e rodante 
(inclusive varias locomotivas e 200 vagões), uma via ferrea, com cerca 
de 50 kilometros de linha. 

A Usina, que tem sua séde na cidade paulista de Igarapava, nas 
linhas de Minas Geraes, mantem, á margem direita do rio Grande, uma 
cultnra intensiva de canna de assucar, cultura que deseja extender 
tambem á outra margem do rio, isto é, a terrenos já pertencentes ao 
nosso Estado. O Governo Mineiro, porém, cobra, no acto de passagem 
da canna pelo rio, o chamado "imposto de barreira,' que, segundo diz 
a empresa pelo seu representante, signatario do memorial citado, cons· 
titue impecilho para qne a mesma intensifique a cultura de canna nos 
referidos terrenos que desejo adquirir. 

Ora, o arroz e o café podem transpor a barreira, livres do imposto, 
desde que seja com o fim de beneficiamento, e uma vez que o pro~u
cto beneficiado volte ao Estado de sua procedencía para ser, entao, 
exportado. E' um precedente ao qual a empresa se submetteria, por-
quanto em;Minas ha grande consumo de sua producção. 

Por fim, salienta a empresa que o parque industrial que é a •No-
va Usina Junqueira". representa um gigantesco emprehendimento, ver-
dadeiro padrão da industria nacional, sendo tambem digno de nota o 

·carinho com que tem sido ali encarado o problema operaria. 
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Em synthese, o que a «Nova Usina Junqueira• propugna é a con-
cessão de um dos tres seguintes favores : 

1) Abolição definitiva do imposio de barreira, por ser o entrave 
principal do desenvolvimento dos Estados. 

2) Não sendo possível a abolição do imposto, sejam concedidos 
os favores que têm os cereaes, como o arroz e o calé que podem 
transpor a barreira francos de impostos desde que seja com o fim de 
beneficiamento, voltando o producto beneficiado ao Estado de proce-
dencia para ser exportado. 

3) Não sendo possível nenhuma das primeiras soluções, que lhe 
sejam concedidos 5 annos de isenção de impostos. 

Dizendo sobre o pedido o Sr. Director da Receita, em Memoran-
dum cantante do processo, faz notar que a canna de assucar está clas-
s!Hcada ~ntre os productos isentos do imposto de exportação e, por 
isso mesmo, sujeita á chamada «taxa de estatística, que é de um real 
por kilogramma, estabelecida com o objectivo apenas de se determi-
nar a quantidadé de mercadorias exportadas annualmente. 

Entende o referido funccionario que uma taxa de valor tão insigni-
ficante não poode interessar á industria alguma. Entretanto, continua 
elle, "POde ser que, dado o vulto da exportação, venha a se tornar sen-
sivel:o. 

Por outro lado, accentua que a taxa em questão não interessa o 
orçamento do Estado, no qual figura com a renda de trinta contos de 
réis tão somente, de tal arte que a concessão pleiteada, si for attendi-
da, será egualmente insensível ao mesmo orçamento. E como as van-
tagens que a Usina offerece em troca da concessão não são de sedes-
prezar, analysado o caso pelo seu aspecto economico, propõe o Sr. 
Director da Receita que seja ouvido a respeito o Conselho Consultivo 
do Estado, ao qual o Governo suggeriria o deferimento do pedido, me-
diante um termo em que a Usina se obrigaria a tornar effectivo o seu 
proposito de real iza r o plantio de canna em grande escala e de empre-
gar em suas lavouras trabalhadores mineiros. 

Passo o processo, depois de visto e assim relatado, ao 1.0 revisor, 
exmo. sr. conselheiro Socrates Alvím. 

Be1lo Horizonte, 10 de Julho de 1934. - Dorinato Lima, re-
lator. 
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Parecer 

O Sr. Dorlnato Lima - Lido e examinado detidamente o 
processo referente a peça n. 356, em que a «Nova Usina Junqueira •' 
installada em Igarapava, Estado de S. Paulo, pleiteia a isenção da ta'<a 
de estatlstica de um real por kilogramma de canna de assucar cultiva-
da neste Estado e destinada áquella Usina, verifica-se que o pedido se 
desdobra na concessão de um dos tres favores seguintes: 1.0

- aboli-
ção definitiva daquella taxa que qualifica de imposto de b.arreira e 
considera como maior entrave do desenvolvimento commercial dos 
Estados; 2.0 

- isenção da referida taxa pelo prazo de 5 annos; e fi-
nalmente o 3.0 que é o da concessão estabelecida para o café e o ar-
roz que podem transpor a barreira francos de impostos, desde que seja 
com o fim de beneficiamento, voltando o producto beneficiado ao Esta-
do de procedencia para ser exportado. 

A taxa de estatística foi creada pelo a;t. 8.0 da lei n. 393 de 19 de 
setembro de 1904, que a estipulou em $300, sobre cada conhecimento 
de mercadorias isentas do imposto de exportação. 

Mais tarde, pelo art. 6. 0 da lei numero 705, de 17 de setembro de 
1917, a taxa de estatística passou a ser de um real por kilo, recahindo 
sobre todas as mercadorias não incluídas na pauta, ou que sahissem do 
Estado devolvidas, em retorno, ou por qualquer forma isentas do im-
posto de exportação. 

A Directoria da Receita da Secretaria das Finanças do Estado, em 
parecer constante do processo, entende que não se trata propriamente 
de um im_-Josto, tanto que incide apenas nos productos isentos do de ex-
portação destinando-se como o proprio nome indica a fins de estatís-
tica, para verificação da quantidade de mercadoria exportada annual-
mente. 

Ainda salienta que não póde interessar a industria alguma uma 
taxa representada apenas por um mil réis a tonelada de mercadoria, 
taxa essa que no orçamento do Estado figura com a insignificante par-
cella de 30:000$000 annuaes. 

A Empresa argumenta de modo contrario mostrando que a taxa 
em apreço constitue um imposto de exportação disfarçado, e dado o 
vulto de sua producção, é excessiva, difficultando o seu plano de acqui-
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sição dos terrenos da margem mineira do Río Grande, para os fins de 
sua industria. 

Primeiramente cumpre accentuar que a Nova Usina Junqueira é uma 
empresa merecedora da attenção não só dos governos como de todos 
os patriotas que se preoccupam com a solução dos grandes problemas 
que dizem respeito á prosperidade do Paiz. 

Porque representa o esforço e a fé de um brasileiro bem intencio-
nado, que tem convertidos na organização e apparelhamento daquella 
industria mais de 50.000 contos, achando-se as suas propriedades cor-
tadas por uma linha ferrea onde trafegam varias, locomotivas e 200 va-
gões, dando trabalho honesto a cerca de 4.000 operarias. 

Para se aquilatar da sua importancia economica basta consignar 
que produz diariamente 30.000 litros de alcool motor, e annualmente 
500.000 saccos de assucar crystal. Sómente na margem paulista do Rio 
Grande, as suas bellissimas plantações de canna «Java» attingem á área 
de 2.000 alqueires de terras. 

Por se tratar de uma empresa desta ordem, que coopera efficazmen-
te para o engrandecimento da Nação, é que o Estado de S. Paulo, sem-
pre bem avisado, lhe concedeu vantagens excepcionaes, como isenção 
de impostos, passagem de suas locomotivas e vagões pelas linhas da 
Mogyana, e etc. 

Por outro lado é certo que de alguns annos a esta parte, tem sido 
objecto de cogitações governamentaes, como necessidade da economia 
nacional, o problema do alcool motor, succedaneo da gazolina, que an-
nualmente absorve fabulosas sommas, canalisadas do Brasil para o ex-
trangeiro. 

Tanto assim que o Governo Provisorio da Republica, pelo decreto n. 
19.7:t7, de 20 de fevereiro de 1931, estabeleceu a acquisição obrigatoria 
de alcool na proporção de 5o f o da gazolina importada, e deu varias ou-
tras providencias destinadas á protecção e desenvolvimento desta grande 
industria nacional. 

Medidas de grande alcance e utiHdade, porque nã~ só permittem a 
industrialização do alcool, concorrendo com a gazolina no mercado bra-
sileiro, como tambem desafogam a crise assucareira, fabricando alcool, 
dada a limitação que pesa actualmente sobre a producção do assucar. 

Accresce finalmente, que não é só a protecÇão do alcool motor uma 
das justas preoccupações do Governo Brasileiro. 
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Tambem este tem tido as suas vistas voltadas para a necessidade 
' da prohibição dos impostos inter-estaduaes e inter-municipaes, que cons-

tituem um dos mais serias embaraços ao desenvolvimento econornico 
do Paiz. 

Foi por assim considerar e mais por entender que era imprescindí-
vel acabar com taes impostos, taxas ou tributos, que o Governo Provi-
sorio da Republica baixou o decreto n. 21.418, de 17 de maio de 1932, 
que vedou aos Estados e aos Municípios crearem ou mante:- m, a qual-
quer titulo, sob qualquer forma e seja qual fôr a denominação, os im-
postos, taxas ou tributos já referidos. 

Seguindo essa louvavel orientação, a nova Constituição Brasileira 
promulgada em 16 de julho, dispoz que é vedado, tanto á União como 
aos Estados, crear, sob qualquer denominação, impostos inter-esta-
doaes, inter-municipaes, de viação ou transporte ou quaesquer tributos 
que, no Territorio Nacional, gravem ou pertubem, a livre circulação 
de bens ou pessoas e dos vehiculos que os transportarem. 

Nestas condições, como os preceitos constitucionaes já estão em 
pleno vigor, parece fóra de duvida que, a taxa de estatística, embora 
difarçada sob essa denominação, não póde mais ser mantida. 

Assim sendo, não só em obediencia á Lei Suprema, como tam-
bem attendendo aos largos beneficios que o aproveitamento das terras 
mineiras marginaes do Rio Grande, podem trazer ao Estado de Minas, 
quer com a valorização das mesmas terras, quer com o trabalho que 
vae ser dado a centenas de nossos trabalhadores ruraes, opino por que 
o Conselho dê sua acquiescencia ao pedido da Nova Usina Junqueira, 
isentando-a definitivamente da taxa de estatística. 

(Muito beml Muito bem !) 

Discussão 
-Em discussão o parecer. 
O Sr. Soerates A.lvlm.:-Como 1 . o revisor, vou dar o meu 

voto, que procurarei justificar em breves palavras. 
Os favores pleiteados pela cNova Usina Junqueira ,. , de Igarapava, 

estão em desaccordo com a tradição da politica fiscal de Minas, que 
sempre visou a defesa das actividades economicas mineiras. 

Para que possamos ajuizar convenientemente da questão em debate, 
devo informar ao Conselho que á margem direita do Rio Grande, pou-
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co distante da Uzina Junqueira, existe, em territorio mineiro, a Uzina 
Mendonça, estabelecimento industrial fundado por um desses mineiros 
de velha fibra, que se consagrou inteiramente á prosperidade econo-
mica do Triangulo Mineiro. 

O saudoso Cel. Juquinha Mendonça, foi o maior plantador de ar-
roz do município de Conquista, tendo chegado, em certa occasião, a 
colher 60.000 saccas daquelle cereal e foí alli , pode-se dizer tambem, 
o maior plantador de canna, produzindo-a em tal porção que se viu na 
necessidade de fundar uma uzina. E' essa a Uzina Mendonça. 

Esse benemerito mineiro ha muito deixou de existir; foi arrebata-
do pela morte ainda em pleno vigor e em phase de grande actividade 
de trabalhos ruraes. 

O Estado de Minas cobra imposto de exportação sobre o assucar e 
sobre o alcool, de modo que, se deixar de cobra-lo sobre a materia 
prima destinada ao fabrico desses productos, irá crear uma situação em-
baraçosa para a uzina que está do lado de seu proprio territorio e que, 
portanto, mais concorre para sua prosperidade, indo, ao mesmo tempo, 
beneficiar uma grande uzina situada em territorio paulista e que repre-
senta o capital de 50.000 contos de réis, como acabou de salientar 
em seu brilhante parecer o nobre relator. 

O SR. DORINATO LIMA-V. excia. permitte um aparte? 
O SR. SOCRATES ALVlM-Pois não. 
O SR. DORINATO LIMA-Penso que, realmente, as linhas divi-

sarias estabelecidas no territorio nacional não tem por fim separar Es-
tados irmãos , senão unil-os cada vez mais com o objectivo de pro-
pugnarem todos, num esforço conjuncto, para o progresso e engra-
decimento geral da patria. 

Por outro lado, precisamos tambem, não perder de vista que a 
nossa producção de assucar, em Minas, o anno passado, foi de 290.000 
saccas. 

O SR . SOCRATES ALVIM-Producção de assucar de uzínas. 
O SR. DORINATO LIMA-A estatística não póde certamente co-

gitar do assucar de fôrma, de turbina, etc. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Do assucar de banguê. 
O SR. DORINATO LIMA-As nossas uzinas, portanto, somente pro-

duziram 290.000 saccas de assucar, porem é de se accreditar, segundo 
calculas feüos, que o Estado consome 1.500.000 saccas. 

' . 
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O SR. SOCRATES ALVIM- Muito mais. Talvez 4.000.000 de;sac-
cas. A nossa grande producção é dos pequenos engenhos, que, em 
Minas, existem aos milhares. 

O SR. DORINATO LIMA- Ainda bem que v. excia. vem ao 
meu encontro. 

Não é de crer, portanto, que a Usina Junqueira ~possa prejudi-
car a lavara mineira. Ao contrario, desenvolvendo as suas planta-
ções de canoa nos terrenos que pretende adquirir em Minas, valo-
rizados, pois, esses terrenos que agora se acham desapproveitados, ella 
somente nos trará beneficios. 

Cada dia que passa é maior a mínha admiração, o meu respeito 
pelo illustrado conselheiro ... 

O SR. SOCRATES ALVIM- Muito obrigado. E' bondade de v. 
excia. 

O SR. DORlNATO LIMA- ... pelo seu incansavel labor e espírito 
esclarecido . Entretanto, peço venia para discordar de sua excia. nesta 
parte, sobretudo porque julgo da maior importancia a questão do ai-
coai motor, que somente poderá ser satisfatoriamente resolvida pela 
intensificação do cultiv0 da canna e de outros prorluctos capazes tam-
bem de nos fornecerem alcool. E' desse modo que conseguiremos evi-
tar que o nosso dinheiro seja permanentemente drenado para o extran-
geiro que nos envia a gazolina, de tal maneira que, concorrendo para 
a intensificação do plantio da canoa, nós podemos estar bem seguros 
de que fazemos obra de benemerencia. 

Não esqueçamos o exemplo que a França nos dá a esse respeito. 
Alli onde o alcool é feito de beteraba e de uva, se estabeleceu que a 
gazolina deverá ser misturada ao mesmo, na proporção de 60° I o de 
gazolina para 40° I o de alcool. E isso porque ? 

Juntamente para impedir, tanto quanto possível, a evasão do ou-
ro francez para o estrangeiro, para os paizes productores de essencia 
mineral destinada aos motores de explosão. E' exatamente o que de-
vemos tambem aqui praticar. Não ha, portanto, motivo para procu-
rarmos impedir que a Nova Usina Junqueira desenvolva os seus can-
naviaes. 

O SR. SOCRATES ALVIM. -Como ia dizendo si o Estado isen-
ta da taxa de exportação a materia prima destinada ás usinas de as-
sucar de fóra de seu territorio, vae prejudicar duplamente a nossa 

4 
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insipiente industria de canna: prejudicar, favorecendo a competição da 
industria já installada definitivamente, já por si victoriosa, existente 
no territorio do Estado vizinho, e prejudicar, diminuindo a offerta de 
materia prima á nossa pequena usina situada quasi defronte da gran-
de uzina Junqueira, de Igarapava. 

Ora, a pequena usina existente em Minas contribue directamen-
te, não só para sustentação do erario publico mineiro, como contribue, 
na medida de suas forças, para o desenvolvimento da industria can-
navieira da região. 

Dentro da tradicção da politica fiscal do Estado, seria um para-
doxo que viessemos neste momento favorecer a industria similar es-
tabelecida fóra de Minas prejudicando a industria pequena, mas nos-
sa, feita com capitaes, com trabalho e canceira de nossos coestadoa-
nos. 

Nem mesmo se justificaria um acto desses sob o pretexto de que 
a Usina Junqueira pretende adquirir terras a margem direita do Rio 
Grande para obter favores do Estado, sob a promessa de que nes-
sa lavoura seriam empregados trabalhadores Mineiros. Os trabalhado-
res de Minas são de todos os Estados, e até estrangeiros. 

O SR. DORINATO LIMA- São brasileiros. 
O SR. SOCRATES AL VIM:- Não existem fronteiras nesse sentido. 

No Triangulo existem innumer;os trabalhadores bahianos, fluminenses, pau-
listas... De modo que, no caso, o trabalho pode ser encontrado numa 
ou noutra margem do rio que divide os dois Estados. Isto não deve, 
portanto, ser apresentado como vantagem pela empresa requerente, 
pois o trabalhador, mineiro ou não, pode encontrar serviço dos dois 
lados do rio, em Minas e em S. Paulo á sua vontade. A região é to-
da brasileira. 

O SR. DORINATO LIMA-:- A maior vantagem é a intensificação do 
cultivo da canna, que traz 
producção do alcool-motor, 

como consequencia a intensificação da 
e esta, seja em _que Estado for, muito 

virá concorrer para o nosso desenvolvimento economico. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Estoli de pleno accordo, nesta parte 

A meu ver, porém, cada Estado deve crear a industria do alcool den-
tro do respectivo territorio. A não ser assim, uns Estados se transfor-
mariam em productores de materia prima, ficando, portanto, em situa-
ção de atrazo, de inferioridade de riqueza, em relação a outros que, 
como S Paulo, podem ter em seu territorio a maior usina da America 
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do Sul. Nós tambem poderemos chegar a esse ponto, mas só o cohse-
guiremos agindo como agiu S. Paulo, isto é, protegendo as nossas usi-
nas, até que ellas possam attingir ao mesmo grau de desenvolvimento 
em que se encontra a Nova Usina Junqueira. Não devemos, pois, crear 
embaraços á pequena usina a que ha pouco me referi e que se acha 
situada em territorio mineiro. Como poderemos crear essa riqueza in-
dustrial, em nosso Estado, si formos orientar a nossa po~cia fiscal no 
sentido de favorecer a concorrencia de fóra, do nosso territorio á nossa 
pequena industria á nossa incipiente activida~e industrial? 

Sou francamente favoravel á industria do alcool motor, capaz de re-
solver o problema da super-producção do assucar. Acho, entretanto, 
que não devemos ir ao encontro dos desejos da Usina de lgarapava, 
em detrimento dos interesses da Usina de Conquista e demais usinas 
mineiras. 

·A allegação de que o arroz e o café têm permissão de transpor a 
fronteira, afim de serem beneficiados, voltando depois ao Estado para a 
reexportação, não aproveita no caso, porque esses são dois productos 
fortemente taxados pelo nosso systema tributaria. O café e o arroz em 
casca pagam 7°/0 «ad valorem » de imposto, emquanto que a canna de 
assucar não paga, "propriamente, imposto, mas a taxa de estatística de 
um real por kilo. Sendo assim, esses productos precisam beneficiar-se 
de taes concessões que, aliás, não constam das nossas pautas, mas é 
razoavel que assim seja, porque pagam imposto, de sorte que, se fos-
sem para fora da fronteira, afim de sofferem o necessario beneficia-
mento e voltassem depois, teriam de pagar dois impostos. Ora, a can-
na paga <.penas uma pequena taxa destinada ao serviço de estatística, 
taxa que sómente recae sobre os productos isentos de imposto. 

Ainda não ha muitos dias, o Conselho deliberou suggerir ao Go-
verno a reducção do imposto de exportação do algodão em pluma 
para 1°/0 cad valorem ", fixando a taxa de exportação do algodão em 
caroço em 6° f 0 c ad valo rem ,. , attendendo a que o algodão em caroço 
é materia prima e desse modo estaríamos protegendo a industria mi-
neira de beneficiamento do algodão. 

Estou de pleno accordo com esta orientação que, aliás, é e sem-
pre foi seguida pelo Estado. O algodão em caroço vale, mais ou menos, 
$600 ·o kilo, quer dizer 600$000 por tonelada. A 6°/ o •ad valorem•, se-
rão 36$000. Pagará de agora por deante, de imposto de exportação, 



1064 CóNSELiió CONSULTIVO f)o 

uma tonelada de algodão, em caroço, 36$000, emquanto uma tonelada 
de canna paga apenas 1$000. Cert-o uma tonelada de algodão vale mais 
que uma tonelada de canna. Entretanto, uma tonelada de canna 
deve produzir, em assucar e alcool, alcool feito com mel de tanque, ou 
alcool residuario, pelos meus calculos, 120$000. Ora, 1$000 sobre 120$000, 
ainda ~mesmo considerando-se a taxa de estatística como um imposto, 
representam apenas cerca de 0,7°/ 0 «ad valorem", o que, de modo al-
gum, pode ser considerado um entrave ou impecilho á expansão da 
vida economica do Estado, como allegou o representante da Usina de 
Igarapava. 

O SR. DORINATO UMA:-V. excia. poderia fazer o favor de dizer 
quanto produz em assucar e quanto produz em alcool uma tonelada de 
canna? 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Admittindo-se uma producção mínima 
de 9°/0 de rendimento em assucar, para as usinas, uma tonelada de 
canna deve produzir 90 kilos de assucar, isto é, sacco e meio no mínimo. 

O SR. DORINATO LIMA-Em geral, produz 60 kilos de assucar 
crystal e 30 litros de alcool. 

O SR. SOCRA TES AL VIM:-As cannas ruins, que não existem mais, 
porque foram de~truidas pelo mosaico. 

O SR. DORINATO LIMA-A riqueza da canna em saccarose é va-
riavel. Em Campos, terra do assucar, em terrenos adubados, a media 
é de 7 graus, pelo saccharimetro de Baumé, emquanto que nas mar-
gens do São Francisco, onde ·os terrenos são calcareos, varia de 11 
a 12 g raus. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-As terras da margem do Río Grande 
são feracíssimas, são, em geral, terras diabasicas, as melhores possí-
veis. Depois, c. mel de tanque tem grande rendimento. Nas modernas 
usinas, que dispõem de apparelhos aperfeiçoados, com torre de racti-
ficação, etc., calculo que a tonelada de canna deve dar 120$000. 

Na minha ultima estadia em Uberaba, vi, na bomba ali existen-
te, marcado o preço do alcool a $900 o litro. Sei que em Uberlan-
dia estão actualmente vendendo 400 litros por dia e esperam vender 
1.000. Em Araguary tambem a venda é muito elevada. De modo que 
já somos grandes contribuintes da Usina de Igarapava. 

O SR. DORINATO LIMA-E' preferível contribuirmos para a l!sina 
de Igarapava, que é nacional, a contribuirmos para o producto importa-
do do extrangeiro. 
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O SR. SOCRATES ALVIM:-Estou de accordo com v. exc. Acho, 
porém, que preferível será contribuirmos para usinas situadas em nosso 
territorio, que trabalham comnosco e nos ajudam a prosperar e a viver. 

O SR. DORINATO LIMA:-Desde que essas usinas sejam sufficien-
tes para satisfazer as nossas necessidades. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-As nossas usinas são pequenas, mas é 
justamente em sua phase inicial que esses estabelecimentos precisam de 
amparo e protecção. Quando P.stiverem na situação da Nova Usina Jun-
queira, poderão perfeitamente dispensar a muleta do proteccionismo. 

Deante da media das nossas taxações, o imposto de 0,7 °/0 cad 
vaiarem" é um imposto pequeno, mínimo mesmo. 

Quanto ás considerações feitas pelo representante da Usina Jun-
queira, de que é necessario que eliminemos, de uma vez por todas, o 
imposto inter-estadual, ha algumas considerações a serem feitas sobre 
o assumpto. 

Estou de accordo com isso, mas acho que o exemplo devia partir 
de lá, de onde nos vem o conselho . Elles, que nos pedem a abolição 
desse tributo, deveriam abolil-o em primeiro logar. Entretanto, sabe-
mos que o Estado de São Paulo tributa bastante certos productos de 
exportação, principalmente os que são considerados materia prima · Os 
productQs já transformados pelo seu magnífico parque industrial, esses 
pagam geralmente uma pequena taxa de estatística ou de expedien-
te; mas todos pagam essa taxa, que me parece um pouco maior que 
a existente entre nós. Em relação ao algodão, ella é de $010 por 
kilo, segundo estou informado. 

Estamos, pois, de accordo em que deve ser eliminado o n (}sso 
imposto de fronteiras, mas não de chofre, porque o Estado não pode-
ria fazer sua administração, sem renda sufficiente, e a renda do impos-
to de exportação é a que mais contribue para a arrecadação estadual. 
E' desejavel que se elimine o imposto de exportação, mas paulatina-
mente, sem perturbar a vida administrativa dos Estados. 

O SR. DORINATO LIMA:-A nova Constituição é taxativa a esse 
respeito. 

o SR. SOCRATES ALVIJ\t-Todos os Estados cobram o imposto 
de exportação, e um Estado hinterlandico, como o nosso, tem mais ra-
zão de o cobrar, porque, em geral, os productos que transpõem as fron-
teiras dos Estados interiores para os Iittoraneos, se destinam á expor-
Qão. Elles v'ão para o littoral, onde a industria é mais adeantada, sof-
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frem ahi a necessaria transformação beneficiadora, sendo, em seguida, 
exportados. Temos os casos do arroz, do boi e tantos outros produ-
tos que saem de Minas, indo para os Estados vizinhos e sendo de lá 
exportados para o extrangeiro, depois de perdida sua origem mineira. 
O Estado de Minas cobra imposto sobre o boi e outros productos da 
economia mineira, mas esse imposto é, na verdade, de exportação 
e não interestadual, porque taes productos vão ser beneficiados do ou-
tro lado da fronteira e depois exportados para o extrang~iro. Si assim 
não fôra, o direito de cobrar o imposto de exportação seria apenas para 
os Estados littoraneos. Os Estados hinterlandicos não poderiam cobrar 
esse imposto, porque a sua taxação seria considerada como tributo in-
terestadual. 

O prezado collega citou a nova Constituição, que prohibe a cobran-
ça de impostos sobre a producção de outros Estados ... 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-V. exc. permitte um aparte 7 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Pois não, com grande prazer. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-V. exc., como 1.0 revisor que é do 

processo, poderá me informar si a Usina Mendonça está em condições 
de estabelecer com a mesma intensidade que a Nova Usina Junqueira 
um pló.ntio de canna nos terrenos marginaes do Rio Grande? 

O SR. SOCRATES ALVIM:,-Nem é possível que o esteja. Como 
poderá uma pequena usina, ainda nova, concorrer com outra que dis-
põe de um capital de 50.000 contos? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Si assim é, poder-se-ia conceder a 
isenção da taxa sómente para a canna que a Nova Usina Junqueira 
vae plantar na margem mineira do Rio Grande. V. exc. poderia entrar 
em accordo com o relator nesse sentido. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Estou apenas discutindo o assumpto ... 
O SR. DORINATO LIMA-V. exc. é technico na materia, está dis-

cutindo um assumpto de que é profundo conhecedor. 
O SR. SOCRATES ALVIM- ... porque, dado ao estudo das ques-

tões economicas relacionadas com a vida rural do Estado . . . 
O SR. ANNIBAL GONTIJO-Todos reconhecem a sua competen--

cia em tal assumpto (Apoiados geraes). 
O SR. SOCRATES ALVlM- ... eu me julgo na obrigação de tratar 

das materias que fazem parte de minhas preoccupações. Ainda não dei 
meu parecer, meu voto; por emquanto, estou discutindo, com o propo-
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sito de elucidação da materia em debate. Devo declarar, entretanto: 
que não desejo, de modo . algum, votar contra o brilhante parecer do 
illustrado ralator, meu presado amigo dr. Dorinato Lima. 

O SR. DORINATO LIMA-V. exc. está discutindo com o brilhan-
tismo que lhe é peculiar. 

O SR. SOCRATES ALVlM-Quero apenas propor ' uma pequena 
emenda, que, me parece, virá acautelar mais convenientemente os in-
teresses da economia mineira. Não me sentiria bem, si no Conselho 
Consultivo desse um voto contrario á lavoura de Minas Geraes. Não 
poderia dar meu voto nessas condições, quando tenho levado minha 
vida inteira acompanhando o que se passa na lavoura, com a obriga-
ção, por isso mesmo, de conhecer suas necessidades. 

Devo informar ao meu prezado collega, sr. Annibal Gontijo, que 
a Usina Mendonça é pequena, mas apresenta segura promessa para o 
futuro proximo. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Embora seja velha. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Pelo contrario, é nova. Velha é a 

usina Junqueira, comquanto tenha o nome de «Nova». Eu a conheço 
ha cerca de 20 annos. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-A minha supposição de que a Usina 
Mendonça não é nova é justamente firmada na asseveração de v. exc., 
que declarou no inicio de suas brilhantes considerações que essa usina 
foi fundada por um coronel, mineiro de velha tempera e que já morreu. 
-~ O SR. SOCRATES ALVIM-Esse valoroso cidadão morreu moço, 
talvez na edade actual de v. exc.. De modo que a Usina Mendonça 
não estará realmente em condições de, sósinba, promover -o desenvol-
vimento do plantio da canna em toda aquella extensa e feraticissima 
região mineira. 

Entretanto, ella é um germen em desenvolvimento promissor. Ella 
e outras tantas pequenas e médias usinas existentes em nosso territorio 
esperam que os poderes publicos as protejam ou, pelo menos, não 
lhes difficultem o desenvolvimento necessario. 

Nessas condições, e como complemento ás idéas que venho ex-
pendendo, lembraria ao illustrado relator a conveniencia de introduzir 
em seu parecer uma clausula segundo a qual a nova Usina Junqueira 
se compromettesse, em recompensa a esse favor que pretende do Es-
tado, montar na margem direita do Rio Grande, em terras mineiras, 
.um campo experimental para producção de canoas seleccionadas, com 
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a obrigação de ceder mudas desse c.;ampo aos lavradores mineiros, sem 
restricções, sejam ou não fornecedores de canna á dita usina. 

Sei que a Usina Junqueira mantem no lado opposto, em territorio 
paulista, um campo experimental de selecção de mudas, desde o tem~ 
po em que se introduziu a canna Java em São Paulo ; de modo que 
ser~lhe~á facil, adquirindo terras do lado mineiro, manter ahi outro cam~ 
po idcntico. Seria uma iniciativa sem grandes onus para essa Usina 
e que viria prestar reaes serviços á lavoura mineira. 

O SR. ANNIBAL GONTUO-E' uma suggestão muito valiosa essa 
de v. exc .. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Acho tambem razoavel e valiosa a 
sugge&tão de vossa exc., no sentido de que a isenção da taxa seja 
apenas para as cannas plantadas pela Nova Usina Junqueira em terri~ 

torio mineiro. 
O SR. DORlNATO LIMA-Aliás, esse é o meu ponto de vista, con~ 

forme se conclue do relatorio e do meu parecer verbal. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Submetto, pois, a minha suggestão á 

apreciação do nobre relator. 
O SR. DORINATO LIMA-Acho a suggestão de v. exc. muito in~ 

teressante. Sem regionalismo, sou tão mineiro quanto aquelle que -mais 
o é. O que eu digo é que o fetichismo pelas Hnhas divisorias do nos-
so territorio entrava, de certo modo,. o desenvolvimento commercial dos 
Estados e, consequentemente, de todo o paiz. E tanto isto é certo que 
a Constituição da Republica, recentemente proclamada, estabelece taxati~ 
vamente, em seu artigo 17, que «é vedado á União, aos Estados, ao 
Districto Federal e aos municípios : 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...................... .. ... ... . 
"VIII, tributar os combustíveis produzidos no paiz 

para motores de explosão ; 
clX, cobrar, sobre qualquer denominação, impostos 

inter-estaduaes, inter-municipaes, de viação ou de trans~ 

porte, ou quaesquer tributos que, no territorio nacional, 
gravem ou perturbem a livre circulação de bens ou pessoas 
e dos vehiculos que os transportarem ». 

O SR. SOGRA TES AL VIM:- O Estado não poderá deixar de co-
brar o imposto de exportação, senão paulatinamente, porque, de outro 
modo, iria desiquilibrar por completo seus orçamentos. Além disso, 
Minas ficaria, neste particular, em situação inferior a de outros Estados, 
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como Estado central que é, obrigado a fazer sua exportação através 
dos Estados limitrophes. 

O SR. DORINATO LIMA:- Trata~se da lei suprema que attingirá 
todos os Estados. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Concluindo, declaro votar pelo pare~ 
cer do illustrado relator, com esta restricção, ou sem restricção alguma, 
si s. excia. adoptar a minha ·emenda que, neste caso, poderia mesmo 
figurar em seu parecer. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- Para a Usina Junqueira é facil esta-
belecer o campo de experimentação que virá trazer grandes vantagens 
para os lavradores mineiros. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Para a Usina é muito facil: é só 
comprar o terreno e transportar para elle as mudas que já possue. 

O SR. JULIO SOARES : -De canna seleccionada. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Não ha duvida. Penso que não se~ 

rá exigir muito em troca dos favores que lhe serão concedidos. 
Assim, se o nobre relator está de accordo ... 
O SR. DORINATO LIMA:- Perfeitamente. A emenda de v. excia. 

é intelligente e razoavel. 
O SR. SOCRATES ALVIM ... submet:to á apreciação do Conselho 

a minha emenda. 
(Muito bem! Muito bem I) 
Não havendo mais quem tome a palavra, encerra~se a discussão, 

sendo approvado o parecer do relator, assim como as suggestões pro-
postas pelos srs. Annibal Gontijo e Socrates Alvim. 

E' portanto proclamada a :;;eguinte 

Conclusão 

O Conselho concede a isenção da taxa de estatística apenas para a 
canna que a Nova Usina Junqueira produzir na margem do Rio Grande• 
com a obrigação para a empresa de manter em territorio mineiro um 
campo experimental para producção de mudas de canna seleccionada, 
destinadas á çessão aos lavradores mineiros. 

-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 
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P agamento de addicionaes a P ed·ro Juvencio de Sousa 

(PEÇA N. 374) 

Por ultimo, é annunciada a discussão da peça n. 374, sendo dada a 
palavra ao sr. Sebastião Lima que sobre a mesma apresenta o seguinte 

Relatorio 

Em officio n. 230, de 4 do corrente mez, o Sr. Secretario da Educa-
ção e Saude Pnblica consulta este Conselho sobre a possibilidade de 
abrir-se um credíto especial, afim de pagar ao sr. Pedro Juvencio de 
Souza, professor da primeira escola districtal mixta de Carmo da Ca-
choeira, município de Varginha, os addicionaes de 10°/0 , a que tem di-
reito sobre os seus vencimentos, a contar de 18 de fevereiro de 1933 e 
por todo o éinno de 1934, de accordo com a lei n. 425, de 17 de agosto 
de 1926. 

Do processo consta uma certidão da Secretaria das Finanças, pro-
vando que o referido professor completou 30 annos de exercido inin-
terrupto no dia 18 de fevereiro de 1933. 

Ouvida a respeito, a mesma Secretaria das Finanças, opinou pela 
abertura do credito especial, visto tratar-se de importancia pequena. 

Assim relatado, passo o processo aó sr. conselheíro Milton Campos, 
1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 14 de Agosto de 1934.- Sebastião Lima, relator. 

Parecer 

O Sr. Sebastião Lima : - Examinei com o devido cuidado o 
pedido de auctorização que faz o Sr. Secretario da Educação e Saude 
Publica, para se abrir um credito especial, afim de pagar ao sr. Pedro Ju-
vencio de Souza, professor da primeira escola districtal mixta de Carmo 
da Cachoeira, os addicionaes de 1 O 0 j 0 , conforme a lei n. 425. de 1926 
por ter completado trinta annos de exercido ininterrupto no dia 18 de 
fevereiro de 1933; e verifiquei que é liquido e indiscutível o direito da-
quelle professor. Em vista do precedente adaptado por este Conselho para 
casos como o de que se trata, sou de parecer que se auctorize a aber-
tura do credito pedido desde que a verba ~ «Eventuaes • computada no 
orçamento vigente para aquella Secretaria não comporte esse pagamento. 
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Para evitar-se a irregularidade da abertura frequente de creditas 
especiaes, eu lembraria que se suggerisse ao Governo do Estado a 
conveniencia de, por occasião da confecção do orçamento, dotar-se a 
verba cEventuaes• de cada uma das Secretarias com a importanci<:t ne-
cessaria para approximadamente attender a accrescimos de addicio-
naes, aposentadorias novas e outras despesas que não puderem ser pre-
vistas com precisão no calculo orçamentario. 

(Muito bem ! Muito bem I) 
Sem debate, é approvado o parecer, sendo proclamada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito a que faz 

referenda a peça n. 374, desde que a verba cEventuaes • da Secretaria 
da Educação e Saude Publica não comporte o pagamento referido. 

Suggere ainda o Conselho ao Governo do Estado a conveniencia 
de, por occasião da organização do orçamento, ser dotada a verba 
«Eventuaes • de cada uma das Secretarias com a importancia necessa-
ria para attender approximadamente a accrescimos de addicionaes, 
aposentadorias novas e outras despesas imprevistas. 

-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem presentes á 
Secretaria com a precisa antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

240a. sessão ordinarla aos 25 de Agosto de 1934 
PreBident~-Sr. Socrates Alvim. 
Secretario-Sr. Julio Soares. 

SUMMAIIIO:-Acta-Expediente-Visita ao sr. Werna Magalhaes-Ausencia do 
sr. Milton Campos. - Nova. distribuiçao da peça n. 353.- Pareceres 
finaes.-Segunda parte-Recurso iuterposto por Marcelino C. Rivêra 
e outros.-Relatorio e parecer do Sr. Abilio Machado.-Conclusao.-
Pagamento de addicionaes á d. Ame rica Hermenevinda Ferreira.-
Relatorio e parecer do Sr. Julio Soares-Conclusao.-Ordem do Dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Julio Soa-
res, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Abílio Machado e Annibal Gontijo. 
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faltando, com causa justificada, os srs. Milton Campos e Werna Ma· 
galhães. 

Não se achando presente o sr. Milton Campos, assume a presiden· 
cia o sr. Socrates Alvim, que declara aberta a sessão e convida o sr. 
Julio Soares a occupar o Jogar de Secretario. 

A c ta 

Lida a acta da sessão anterior e não havendo quem sobre a mesma 
reclame, é approvada. 

Expediente 

O Sr. Secretario traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 
expediente: 

Officlo 

Pagamento de addicionaes a d. Josina Alves da SilAa Barroso 

(PEÇA N. 379) 

Secr~taria da Educação e Saude Publica, Officio n. 388 Expedido 
pela 5.a secção. Bello Horizonte, 22 de agosto de 1934. Sr. Presidente 
do Conselho Consultivo. 

Remetterido a V. Excia., o inclllso processo de addícionaes a que 
tem direito a sra. d. Josina Alves da Silva Barroso, professora effectiva 
da escola districtal, mixta, de Braúnas, municipio de Guanhães, consulto 
sobre a possibilidade da abertura do credito de 309$324, destinado ao 
seu pagamento. 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração. 
Noraldino L~ma, Secretario da E. e S. Publica. 

Requerimento annexo ao offlclo supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Pub_lica. - D. lo-

sina Alves da Silva Barroso, professora de Braúnas, município de 
Guanhães, por seu procurador, abaixo assignado, requer a V. Excia. 
que lhe sejam concedidos os addicionaes a que tem direito, por con· 
tar mais de 30 annos de magisterio publico primaria, conforme prova 
com a inclusa certidão. 

P. deferimento e Justiça. 
Bello Horizonte, 2 de julho de 1934. 
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Por procuração registrada nessa Secretaria, em livro proprio, fls. 20. 
-Pedro Justino de Carvalho. 

- O processo passa a constituir a peça n. 379, distribuída aos srs. 
Dorinato Lima, Annibal Gontijo e Abilio Machado, respectivamente, re· 
!ator, 1 . 0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Alienação dos immoveis onde fun ccionou o Apprendizado Agrícola 

«Borges Sampaio• 

(PEÇA N . 380) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas Geraes. 
- N. 661.- Bello Horizonte, 21 de agosto de 1934. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes. 
- Em virtude do que dispõe a alinea e, do art. 10, dn Decreto Fede· 
ral n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, venho solicitar aos egregios 
membros desse Cl)nselho a devida permissão para que possa esta Se· 
cretaria alienar os immoveis onde funccionou, em Uberaba, o Appren· 
dizado Agrícola «Borges Sampaio », constantes de uma sorte de terras 
com uma área de 213 hectares e suas bemfeitorias, uma vez que o 
Governo do Estado resolveu suspender o ensino naquelle estabeleci· 
mento, tendo sido os seus alumnos transferidos para outro instituto de 
assistencia social. 

Com o producto dessa venda poderá esta Secretaria adquirir ter· 
ras em melhor situação, para a fundação de novos campos de semen-
tes e de outros estabelecimentos de fomento agrícola, uma das bases 
do programma go·Jernamental do Sr. Interventor Federal. 

Queira V. Excia. acceitar a segurança de minha alta estima e dis· 
tincta consideração.- Isra el Pinheiro, Secretario da Agricultura. 

-O officio passa a constituir a peça n. 380, distribuída aos srs. 
Socrates Alvim, Julio Soares e Milton Campos, respectivamente, rela· 
tor, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 381) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas Geraes . 
- N. 662. - Bello Horizonte, 21 de agosto de 1934 
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Sr. Presidente do Conselho Consultivo de! Minas Geraes. -Nos 
termos do que dispõe a alinea e, art. 1 O, do Decreto Federal n. 20.348, 
de 29 de agosto de 1931, venho solicitar aos egregios membros desse 
Conselho a necessaria auctorização para que possa esta Secretaria alie-
nar, em globo, os lotes vagos da Colonia c Alvaro da Silveira •, com á rea 
superior a 100 hectares, uma vez que aquelle nucleo colonial já se 
acha emancipado e não convem ao Estado que os lotes continuem 
abandonados. 

Com o producto dessa venda poderá esta Secretaria adquirir ou~ 
tras, mais ferteis, mais salubres, situadas em zonas mais convenientes, 
para a fundação de novos campos de sementes e de outros estabeleci~ 
mentos de fomer.to agrícola,- uma das finalidades do programma de 
governo do Sr. Interventor Federal. 

Apresento a V. Excia. os protestos de minha alta estima e distin-
cta consideração. -Israel Pinheiro, Secretario da Agricultura. 

-- O officio passa a constituir a peça n. 381, distribuída aos srs. 
Sebastião Lima, Julio Soares e Socrates Alvim, respectivamente, reJa~ 

tor, 1.0 e 2.0 revisores. 

VIsita ao Sr. Werna Magalhães 
O Sr. Sebastião Lima- Achando~se enfermo, guardando o 

leito, o nosso prezado companheiro sr. Werna Magalhães, requeiro a 
v. excia., sr. Presidente, consulte á Casa se concede a nomeação de uma 
commissão para visitar s. excia. em nome do Conselho. 

~ 

O SR SOCRATES ALVIM- Acho tão justa a proposta de v. ex~ 

cia. que julgo poder consideral~a desde logo approvada, independen~ 
temente de consulta á Casa (Signaes geraes de assentimento). 

O Sr. A.nnibal Gontijo- Sr. Presidente, em additamento á 
proposta do sr. conselheiro Sebastião Lima, peço licença para alvitrar a 
idéa de ir o Conselho incorporado, visitar o nosso querido companhei-
ro, sr. Werna Magalhães. 

O SR. SOCRATES ALVIM-A proposta de v. excia. completa a 
que foi apresentada pelo sr. Sebastião Lima. Acredito poder tambem 
consideral~a approvada, sem previa consulta á Casa (Signaes geraes de 
assentimento}. 

Nestas condições, o Conselho, incorporado, levará sua visita ao 
nosso distincto collega que se acha enfermo. 
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O SR. SEBASTIÃO LIMA- Hoje mesmo. , 
O SR. SOCRATES ALVIM- Hoje mesmo, si os srs. conselheiros 

estão de accordo. (Signaes geraes de asseníimento). 
Assim, depois da sessão, visitaremos o conselheiro Werna Maga-

lhães, levando a s. excia. os votos, que todos formulamos, pelo seu 
breve restabelecimento. 

(Muito bem! Muito bem I) 

Ausencia do Sr. Milton Campos 

O Sr. Abllio Maebado communica que o Sr. Milton Campos 
não comparece á sessão de hoje, por motivo de força maior. 

-O Conselho fica inteirado. 

Nova distribuição 

Reclamação de G. C. Azevedo & Cw. 

{PEÇA N. 353} 

O Sr. Soerates Alvim declara ter o sr. Werna Magalhães de~ 
volvido ao Conselho a peça n. 353, que não lhe é possível agora exa-
minar, como 2.0 revisor, por se achar enfermo. 

A' vista disso, designa para substituir o sr . Werna Magalhães , na 
revisão da mesma peça, o sr. Annibal Gontijo. 

-Não havendo mai~ que:n queira usar da palavra, é encerrado o 
expediente e annunciada a 

Apresent:1ção, approvação e assigpatura de pareceres 
finaes 

O Sr. Dorlnato Lima lê e manda á mesa o seguinte 

Parecer n. 337 

Favores pleiteados pela cNova Usina Junqueira " 

{PEÇA N. 356} 

Ao Conselho Consultivo foi presente, enviado pelo Sr. Secretario 
das Finanças, o memorial em que a cNova Usina Junqueira •, installa~ 
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da em Igarapava, Estado de São Paulo, solicita isenção da taxa de es-
tatistica de um real por kilogramma de canna de assucar cultivada em 
Minas e destinada á mesma Usina. 

Como lhe cumpria, o Conselho Consultivo considerou devidamente 
o assunto sobre o qual foi chamado a se pronunciar e, após prolon-
gado debate, chegou á conclusão de que a isenção pleiteada deverá 
ser concedida apenas para a canna que a «Nova Usina Junqueira • 
produzir na margem mineira do Rio Grande, obrigando-se a empresa 
a manter em territorio de Minas um campo experimental para producção 
de mudas de canna selecionadas. destinadas á cessão aos lavradores 
mineiros. 

Este é o parecer do Conselho sobre a peça n. 356. 
Bello Horizonte, 25 de Agosto de 1934.- Dorinato Lima, relator . 
O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relato rio e parecer, ao sr. Secretario 

das Finanças. 
O Sr. AbiUo Machado procede egualmente, á leitura do se-

guinte parecer que envia á Mesa: 

Parecer n. 338 
Pagamento de addlcionaes a d. Clotilde Lot/7 de Mello 

; 

{PEÇA N. 367) 

A' vista do relatorio lido e do parecer approvado na ultima ses-
são, como consta das notas tachygraphicas que vão com este, o Conse-
lho Consultivo do Estado de Minas Geraes resolve opinar favoravel-
mente á abertura do credito especial de que trata a peça n. 367, de-
vendo, porém, o pagamento das addicionaes reclamados ser feito, de 
preferencia, por uma das verbas de «Eventuaes» do orçamento do Se-
cretario da Educação e Saude Publica. 

BeiJo Horizonte, 25 de agosto de 1934.-Abilio Machado, relator. 
O parecer é approvado e assignado pelos srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygra-

phicas, ao Sr · Secretario da Educação e Saude Publica. 
O Sr. Sebastião Lima encaminha á Mesa este parecer que é, 

antes, lido por s. excia. 
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Parecer n. 339 

Pagamento de addicionaes á Pedro Juvencio de Souza 

(PEÇA N. 37 4) 

O Conselho Consultivo do Estado de . Minas Geraes, a que foi pre-
sente o pedido de auctorização feito pelo sr. Secretario da Educação e 
Saude Publica, no sentido de se abrir um credito especial , afim de pa-
gar ao sr. Pedro Juvencio de Souza, professor da l.a escola districtal, 
mixta, do Carmo da Cachoeira, os addicionaes de 10° f o sobre seus ven-
cimentos, a que tem direito, a contar de 18 de feverei ro de 1933, ten-
do examinado o assumpto e verificado que está tudo de accordo com 
as disposições da lei n. 425, de 1926, é de parecer que se auctorize 
a abertura do credito especial, desde que o pagamento não possa ser 
effectuado pela verba «Eventuaes• da mesma Secretaria. 

Para evitar-se a irregularidade da abertura frequente de credidos 
especiaes, o Con~elho suggere ao Go ilerno do Estado a convenien-
cia de, por occasião da confecção do orçamento, dotar-se a verba " Even-
tuaes• de cada uma das Secretarias com a importancia necessaria para 
attender aos ac-.:ressimos de addicionaes, aposentadorias novas e outras 
despesas que não podem ser previstas com precisão no calculo orça-
mentario. 

Sala das Sessões do C. Consultivo, 21 de agosto de 1934. - Se-
bastião Lima, relator. 

O pareçer é approvado e, logo, assignado pelos srs. Conse-
lheiros. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao Sr. Secretario 
da Educação e Saude Publica. 

Terminada a apresentação de pareceres passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 

Recurso Interposto por Marcelino C. Riuera e outros 

{PEÇA N. 360) 

Entra em discussão a peça n. 360,)endo dada a palavra ao relator, 
Sr. Abilio Machado, que sobre a mesma apresenta o seguinte 
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Relato rio 

Do acto do Prefeito de Guaxapé sanccionando o dec. n. 52, de 
16 de março deste anno, recorreram os commerciantes Marcelino C. Ri~ 
vera e outros para o Sr. Interventor Federal. Limita~se o recurso ao 
art. 4.0 do aliudido decreto, assim concebido: «Todos os estabeleci~ 
mentos commerciaes e industriaes previstos no art. 1.0 e seu paragra~ 
pho e art. 2.0 terão suas portas fechadas aos domingos •. 

O Chefe do Governo Estadoal negou provimento a esse recurso , 
de accordo com o parecer emittido sobre o caso pelo sr. Consultor Ju~ 

ridico do Departamento da Administração Municipal da Secretaria do 
Interior, que com apoio em autores de nota, entre os quaes Ruy Bar~ 

bosa, e em varias julgados, chegou a esta conclusão: ca) o Prefeito 
usou de uma prerogativa que a dontrina e a jurisprudencia sempre con~ 
feriram aos municípios; b} e usou dessa prerogativa, dentro do criterio 
estabelecido pela legislação federal em vigor•. 

Desse despacho do Sr. Interventor houve, temporaneamente, para 
o então Chefe do Governo Provisorio, interposição do recurso que, para 
ser informado, nos termos do art. 33, paragrapho 3.0

, do dec. fed. n. 
20.348, de 29 de agosto de 1931, foi enviado a este Conselho, com to~ 
do o processado, pelo Sr. Secretario do Interior, em 17 de julho ultimo· 

Fica assim relatada a peça, que passo ao Sr. 1.0 revisor, conselheiro 
Dorinato Lima. 

Bello Horizonte, 14 de agosto de 1934.-Abilio Machado, relator. 

Parecer 
O Sr. Ablllo Machado: -Do acto do Prefeito de Guaxupé de-

terminand') o fechamento dos estabelecimentos commerciaes e industriaes, 
aos domingos, recorreram Marcelino C. Rivéra e diversos outros ne~ 
gociantes ali residentes. A esse recurso o Sr. Interventor Federal negou 
provimento, de accordo com os fundamentos do parecer de fls. , do Sr. 
Consultor Juridico do Departamento da Administração Municipal da 
Secretaria do Interior, dr. Mario Casasanta, que chegou á seguiute con~ 
clusão: 

ca) O Prefeito usou de uma prerogativa que a dou-
trina e a jurisprudencia sempre conferiram aos municípios; 

b) E usou dessa prerogativa, dentro do criterio esta• 
belecido pela legislação federal em vigor• . 
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Do despacho do Chefe do Governo do Estado interpuzeram os i:J· 
teressados, em tempo habil, para o então Chefe do Governo Provisorio 
o recurso em apreço. Entre outras, os recorrentes dão a seguinte razão: 
q~~ é a que mais impressiona: c Si o commercio de todos os municípios 
v1zmhos se conserva aberto aos domingos, áquellas horas, está claro 
que, aos domingos, os colonos de Guaxupé procurarão aquelles centros, 
para se abastecerem das mercadorias que necessitarem". E proseguem, 
mostrando que, assim, soffrerá o município de Guaxupé grandes prejuí-
zos, com vantagens para os municípios vizinhos. Esta razão, entretan-
to, não bastava para determinar o provimento do recurso em estudo 

' porque o acto do Prefeito de Guaxupé é perfeitamente legal , segundo 
mostra o jurídico parecer que acabo de citar. Já, em 1896, 0 incompa-
rav~l R.uy Barbosa, citando abundante legislação, copiosa doutrina e 
varws Julgados, opinava, e do modo mais convincente possível , ter o 
município competencia para obrigar o commercio a fechar as suas por~ 
tas, á hora que não fosse a da praxe sempre seguida, desde muitos 
annos. E' o que se póde verificar em luminoso trabalho do grande e 
saudoso jurisconsulto, reproduzido no yol. XVII. pags. 35 a 38, da cRev. 
Forense•. 

Depois de um exame cuidadoso jo assumpto em debate, em todas 
as modalidades em que elle é tratado no processo, acho que o acto do 
Prefeito de Guaxupé não importa, absolutamente, em restricção á liber-
dade do commercio. Deante do argumento dos recorrentes por mim 
destacado, o que ha a lamentar é apenas que os municípios vizinhos de 
Guaxupé, a. que elle se refere, já não tenham tambem estabelecido 0 
descanso d~minical para os empregados do commercio, medida de uti-
lidade e alcance que hoje ninguem mais discute. 

Em face do exposto, opino que o Conselho se manifeste pelo não 
provimento do recurso que ora inf9rmamos. 

(Muito bem I Muito bem 1) 
-Em discussão o parecer, é approvado sem debate, sendo pro-

clamada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina pelo não provimento do recu rso de que trata a 
peça n. 360. 

- Volta o processo ao relator par .l redacção do parecer final. 
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Pagamento d e addicionaes a do America Hermenevinda Ferreira 

(PEÇA N. 371) 

E' annunciada a discussão da peça n. :i71, sendo dada a palavra 
ao sr. Julio Soares, relator d·a mesma, que apresenta o seguinte 

Relatorio 

O Sr. Secretario da Educação e Saude Publica consulta ao Con-
selho sobre a abertura de um credito especial, na importancia de o . o • 

1:719$200, a favor de America Hermenevinda Ferreira, professora do 
grupo de Ouro Fino, que faz jús á gratificação addicional de que trata 
a lei 425, de 1906. 

Acompanham o officio do sr. Secretario o requerimento firmado 
pelo procurador da referida professora, assim como uma certidão de 
contagem de tempo e a informação da Secretaria das Finanças, decla-
rando nada ter a oppôr á abertura do credito, visto tratar-se de paga-
mento considerado legal. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. Conselheiro Socrates AI-
vim, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 18 de agosto de 1934.- Julio Soares, relator. 

Parecer 

O Sr . .Julio Soares- Trata-se de assumpto sobre o qual eu 
me dispenso de adduzir quaesquer considerações, porquanto o paga-
mento de addcionaes a funccionarios publicas é materia por demais 
conhecida, uma vez que o Conselho sobre ella de frequente se pronun-
cia. E o criterio deste tem sido sempre o de attender aos peticionarias, 
desde que se verifique a legitimidade de seu direito. Esta condição se 
acha perfeitamente satisfeita no caso que examinamos, de sorte que 
meu parecer é no sentido de serem pagos ~ peticionaria os addicionaes 
que pleiteia, correndo a despesa respectiva, de preferencia, por uma das 
verbas de cEventuaes•, da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

(Muito bem! Muito bem!) 
- Sem debate, é approvado o parecer e adaptada a seguinte 
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Conclusão 
O Conselho é de parecer que sejam pagos a d. America Hermene 

vinda Ferreira, professora do Grupo de Ouro Fino, os addicionaes que 
reclama, sendo o pagamento feito, de preferencia, por uma das verbas-
de «Eventuaes • da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parece r finaL 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para-
a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, relatadas e revistas, forem presentes á Secretaria 
com a devida antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

241.a sessão ordinarla, aos 28 de agosto de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO- Sr. Julio Soares. 

SUlBJARJO:- Acta- Expediente- Pareceres finaes- Segunda parte- Rec\a 
maçl!o de P. C. Azevedo & Companhia- Relatorio e parecer do Sr-
Socrates Alvim - Déclaraçao do Sr. Sebastiao Lima - Conclusao -
Pagamento de addicionaes a José Augusto da Paixão e Silva - Re-
latorio e parecer do Sr. Sebastiao Lima- Conclusao- Volta ao Ex-
pediente- Parecer final- Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, julio Soa 
res, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Abilio Machado e Annibal Gontijo, 
faltando, por motivo justificado, os srs. Milton Campos e Werna Maga-
lhães. 

Assumindo a presidencia, o Sr. Socrates Alvim declara aberta ases-
são e convida para secretarial-a o Sr. Julio Soares. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior o 

Expediente 
O Sr. Seeretarlo traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente: 
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Officio 

Do Sr. Ministro da Justiça, declarando que a situação dos gover· 
nos estaduae e dos Conselhos Consultivos está resolvida e communi· 
cada aos Interventores Federaes, por telegramma de 31 do mez proxi-
mo findo. 

- Inteirado. 

Officio 

Reorganização da Rêde Mineira de Viação 

(PEÇA N. 382) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas Geraes. 
-Pela Secção de Expediente.-Bello Horizonte, agosto de 1934. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado de Minas Geraes. - Peço a V. Excia. se digne de 
submetter a exame desse egregio Conselho os planos de reorganização, 
regulamento geral, quadro de pessoal, etc. , annexos a este, da Rêde 
Mineira de Viação, e de enviar a esta Secretaria o parecer que sobre 
o assumpto fôr emittido. 

Apresento a V. Excia. os meus protestos de alta estima e subido 
apreço.-Israel Pinheiro, Secretario da Agricultura. 

Exposição do Sr. Secretario da Agricultura 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas Geraes. 
- Bello Horizonte, agosto de 1934. 

Senhor Interventor Federal.' - A Rêde Mineira de Viação foi crea-
da sob a forma de organização industrial autonoma, tanto sob o ponto 
de vista technico como financeiro, consoante ficou estabelecido no ar-
tigo 2.0 do Decreto n. 9.882, de 11 de março de 1931 : 

«A Rêde Mineira de Viação terá organização industrial e será au-
tonoma, sob o ponto de vista technico, bem como sob o ponto de vis· 
ta financeiro , não lhe cabendo nenhuma dotação ou subvenção dos co-
fres do Estado ». 

Torna-se evidentemente impossível manter essa disposição, de vez 
que as estradas que hoje compõem a Rêde sempre foram e continuam 
deficitarias, não se podendo constituir em orgão autonomo, por lhes 
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faltarem meios para cobrir seus deficits, negada que foi á Rêde qual-
quer dotação ou subvenção dos cofres do Estado. 

Por esta simples razão não se justificaria tal autonomia. E por 
nenhuma outra se justifica, mesmo em regimen não deficitario, diante 
do ponto de vista já manifestado por V. Exc., de que, em assumpto 
que se prende estreitamente á economia mineira, directa deve ser a in-
terferencia do Governo. 

Grandes ligações deve ter a Rêde Mineira de Viação com os ou-
tros departamentos da administração estadoal, para uma efficiente acção 
de conjuncto em prol do desenvolvimento economico de Minas. E' ne-
cessario que os systemas ferroviario e rodoviario do Estado, longe de 
fazerem concorrencia um ao outro, se completem e harmonizem, por 
uma intima collaboração entre a Rêde Mineira de Viação e os serviços 
de Viação da Secretaria da Agricultura, de maneira que se torne mais 
rapido, facil e barato o escoamento de nossa producção agro-pecuaria. 

Do ponto de vista administrativo, o systema actualmente adaptado 
pela Rêde, apesar de haver conseguido reduzir de 50 o/ o os deficits das 
estradas quando sob a administração federal, não satisfa7. plenamente, 
por isso que não obtem, na realidade, a unificação dessas ferrovias em 
um conjuncto homogeneo. 

De accordo com as determinações de Vossa Excellencia, o enge~ 
nheiro Joaquim de Assis Ribeiro, encarregado de estudar a situação da 
Rêde e dizer qual a melhor organização a lhe ser dada, apresentou pa· 
recer, opinando pelo systema divisional, por elle considerado o mais ef-
ficaz para uma administração verdadeiramente economica. 

Pela nova organização, a Rêde deve ter orçamento detalhado e 
previamente approvado, incluído no orçamento geral do Estado. 

Necessario se faz, portanto, que o Estado tome a si a responsabi· 
lidade das dividas por ella contrahidas no período de sua autonomia. 

Quanto ao quadro do pessoal, os ordenados das duas estradas se-
rão unificados, representando ordenados mihimos. Os ordenados maxi-
mos foram determinados de accordo com as bases da Inspectoria Fe· 
deral de Estradas. 

Sirvo-me da opportunidade para reiterar a Vossa Excellencia os 
protestos de minha elevada estima e mui distincta consideração.-/srael 
Pinheiro, Secretario da Agricultura. 
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Rede Mineira de VIação 

QUADRO GERAL DO PESSOAL TITULADO 

Vencimentos mensaes 

CATEGORIAS 

Diretor Geral ........... . . ... .... .............. ... . ... o •• 

Secretario Geral ... o •• o • ••••••••• •• •••••••• • ••••••••••• 

Sub-di rectores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .... . 
Chefes de Departamentos ... .. . .•.... ..... . . . ... ... . .. . 
Repre<>entante no Rio de Janeiro . . . . . . . ... ........... . . 
Ajudante& de S b-Directores ...... . .......... ... .. . ... . 
Ajudantes de Departamentos .. .. ........ . . ... ... . .... . 
Ch2fes dtõ Divisão ..... o • ••• ••••• • •••• • ••••••••• •• ••••• • 

Inspectores .. .......... o ••••••••• o ••••••• • •• •• • • ••••• • • • 

Engenheiros Chefes de Officina&. • • • • . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Engenheiros residentes .. ....... .. .... ... . ........... .. . 
Ajudantes de residentes ...... .. .... . ...... .......... .. .. 
Thesoureiro Geral. ...... ... . ........ .. ..... ..•.•.• ...... 
Fieis de recebedores. . . . . . . . . . . . . • . . • . .. . ..••.•.. .. . 
Ajudantes de Fieis. . . . . . . . . . . . . . . . • . .... . . ..... .. ... . 
Pagador.... . . .. ............... .. .. ... o • • • •••• • •••• • •• 

Fieis de pagadores ................. . . . . . ... ... .... . ..... . 
Agente comprador. . . . . . . .... . ... . ....... ... ........... . 
Ajudante do Agente comprador . .... .. · . ........... . • •.• 
Commissario no Rio de Janeiro ............... . ...... .. 
Delegado no Ri o de Janeiro . . . . .... .................. . . 
Contadores ........ ...... .. ... .... . . .. ........ . ....... . .. . 
Aiudante de contadores .......... o • •••••• • • • • ••••••••• 

Cheie de Estatística .... o • • ••• ••• ••••••• ••• •• • • • •• ••• ••• 

Ajudante de Estatística . ..... . ... .. .......... . .. .... . .. . 
Auxiliar do Serviço Commercial. . . . . . . . . . . . . .... .. .. . 
Almoxarifes de . a classe . ...•.•.. . .... . ........... .... 
Almoxarifes de :~.a classe .. ... . ....... .. ... ... ....... . 
Armazenistas. . . • . . . . . . . . . . . • • • • • ...... . .......... . . . 
MP.s tre Geral de Officina ......•.• •.•. •......... .. . ... . . 
Mestre de Officina •.• • .. ..... . ..• ..•. .. . ...... . .. • • •.. •. 
Chefe de Deposito de 1.a classe . ...................... . 
Chefe de Deposito de 2.a classe . .. .... .. ... .... u . .. . . .. 

Sub-lnspectores . . . . ........ . . ... ...... ..... ........ . . . . 
Agentes Commerciaes ... . ...... · • • • • • ...... . ... .. ...... . 
Officiaes. . . . . . . . . . . ... .. . . ...•••.. . ... ........ . .. .... . 
Chefes de Secção ............. . ... .... .... ............. . 
Guarda-Livros . . .. .. .... o •••• ••• • • • •• • ••••••••••••••••• • 

Ajudantes de Guarda-livros .......... ..... .... . . .. . . . . . 
Escrivao. . . . . . . . . . . .. . . ............ . . . .. . .... ...... o •• 

Ajudante de escrivão .... ..... . ..... ....... ... .. . . ... . . 
Auxiliar Technico de 1.a classe .... .......... .. .. . .... . 
Auxiliar Technico de 2. 8 classe . .......... . .. .. ..... .. 

Mini mo 

4:500$000 
1:500$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
1:920$000 
1:920$000 
2:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:400$000 
1:0005000 
1:8005000 
1:000$000 -

700$000 
1:400800::) 
1:000$000 
1:000$000 

600$00() 
1:400$000 
1:400$000 
1:200$000 

800$000 
1:300~000 
1:200$000 
1:200$000 
1:200$000 

700$000 
600$000 

1:200$000 
700$000 
700$000 
600$000 

1:000$00f• 
1:000$000 
l:OOOSOOO 

800$000 
1:000$000 

600$000 
880$000 
700$000 
950$000 
700$000 

Maximo 

6:000$000 
2:000$000 
3:500$000 
3.500$000 
3:500$000 
2:500$000 
2:500$000 
3:000$000 
2:000$000 
2:500$000 
1:800$000 
1:200$000 
2:000$000 
1:200$000 

900$000 
1:800$000 
1:200$000 
1:300$000 

750$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:000$000 
1:800$000 
1:500$( 00 
1:400$000 
1:400$000 

800$000 
700. 000 

1:400$000 
900$000 
800$000 
700$000 

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

900$000 
1:200$000 

700$000 
1:000$000 

800$000 
1:200$000 

800$000 

+ ( 

ESTADO l>E MINAS -GERAIS 

CATEGORIAS 

Encarregados de electricidade . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. .. 
Encarregados de combustíveis ... . . ..... .. .. ........... . 
Encarregado de carros e vagões. . ... . . . .. ... .... . • . .. . 
Encarregado de officinas e teleg. . . . . . ••.•. . .. . ...... 
Encarregado de officinas typogr. . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
Ajudante de Enc. 0 carros e vagoes ..... . .. . . . .... .. . . 
Ajudante do Enc.0 de telegraphos .................. . ... . 
Auxiliar de Conferencia Rendas ............•••••• ... ... 
Archivistas.......... .. . . . ................. .. . . .. . .. . 
Desenhistas de 1.a classe . . . . . . . . . . . . . .... ......... . .. . 
Desenhistas de 2 . a classe .. ... . .• .• • . .. . ........... ..... 
Escripturarios de 1. a classe ... . .. . .............. . ... . . . 
Escripturarios de 2 . a classe . ... ....... . . ..... ...... ... . 
Escripturarios de 3.a classe ...... ...... ............. .. . 
Escripturarios de 4.a classe. . . . . . . . . . . . . . . ... . ........ . 
Auxiliares de 1. a classe . . ... . .... .......... ...... .... . . . 
Auxiliares de 2. a classe ... . ........•• ..• . .......•...... 
Auxiliares de 3.a classe ............................. .. 
Agentes de 1 . a classe .............. . . ..... ........... . 
Agentes de 2 . a classE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Agentes de 3.8 classe . .. .. . .................. . .. . . ... . . 
Agentes de 4.a classe ..... . ... ..... . .. ... • ... ......... 
Agentes de 5 .a classe ..... ... .. .......... .. .. . . .. . .. .. . 
Conferentes de 1. a classe .................... ... ........ . 
Conferentes de 2. a classe ....... . .. . ....... •. ........... 
Conferentes de 3.a classe.... .. .. . . .................. . 
Conferentes de 4,a classe ........... . .... . ......... . . . 
Machinistas de 1.a classe . .. ... .... .. .. . ... .... ... .. . . . 
Machinistas de 2. a classe .•. ........................... 
Machinistas de 3.a classe . . . . . . . . . . .......... . .. . ... . . 
Machinistas de 4.a classe .............. . ............. • . 
Conductores de trem de 1 a classe . .. ...... . .......... . 
Conductores de trem de 2:a classe ............. . ........ . 
Conductores de trem de 3. a classe .... .. . ..... ..... . . . 
Telegraphistas de 1 . a classe .......... ... ... . .. .. ... . . . 
Telegraphistas de 2.a classe .. . .• .. . . ...•...... o •• • o • •••• 

Telegraphistas de 3. a classe.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... 
Telegraphistas de 4 .a classe .. . .. . . o o o o •••••• •• ••• •• • •• • 

Telegraphistas de 5. a classe ......... .... . . - . . ... ••••.• 
Mestre de linha de 1. a classe . .... . ... o o •• • o ••• •• • • • ••• 

Mestre de linha· de 2. a classe ....... ......... . . . ..... .. 
Mestre de linha de 3.a classe ............ .. ....... . .. . 
Recebedores de linha e dormente .. ... ....... - .. . . ... . . 
Porteiros de 1. a classe ..... . . •.. •. • . . . ..... o • •••••• ••• ••• 

Porteiros de 2.a classe .. . ............. . ... ... .... . . .... . 
Contínuos de l.a classe ... .... ......... ............ .... .. 
Continuas de 2.8 classe. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ....... . . 
Contínuos de 3.a classe .... .... . . .......... . ..... . o • • •• 

Contínuos de 4.a classe... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vencimentos mensaes 

Mini mo Maximo 

700$0:x' 900$000 
700SOOO 900$000 
700$000 800$000 
700$000 800$000 
600$000 800$000 
500$000 600$000 
500$000 600$000 
600$000 800$000 
500$000 600$000 
800$000 850$000 
600$000 700$000 
600$000 700$000 
500$000 600$000 
450$000 525!000 
400$000 450$000 
350$000 400$000 
300$000 375$000 
280$000 300$000 
600$000 700$000 
500$000 600$000 
450$000 555$000 
40CS OOO 450$000 
305$000 375$000 
300$000 330$000 
280$000 300$000 
250$000 2755000 
230$000 250$000 
600$000 700$000 
500$000 600:5000 
450$000 525$000 
400$000 450SOOO 
600$000 700$ 000 
500$000 600 $000 
450$000 525$000 
600$000 700$ 000 
500$000 600$00 o 
450$000 525$ 000 
400$000 450 $()()() 
350$000 375 $000 
600$000 700$ 000 
500$000 600$0 00 
450$000 525$ 000 
500$000 600$0 00 
450$000 500 000 
350$000 400 $000 
300$000 350 $000 
280$000 300 $000 
230$000 250 $000 
180$000 200$ ()()() 
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Rêde Mfnefra de VIação 

QUADRO SUPPLEMENTAR DO PESSOAL TITULADO 

CATEGORIAS 

Escripturario de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•... . 

Escripturario de 3.8 classe ..................••.•... . ... 

Escripturario de 4.8 classe ..... . ..................... . . . 

Auxiliares de 1. a classe. • • • . . . • . . . . . • • • • • . • . .•.• .. .... 

Auxiliares de 2. a classe . .. ... ................... . .... . 

Auxiliares de 3.3 classe ...•••••................•...... 

Escreventes de 1. a classe .. .. . .................. . ...... . 

Escreventes de 2.a classe ................ . . .. . ........ . 

Vencimentos mensaes 

Mini mo Maximo 

500$000 600$000 

450$000 525$000 

400$000 450$000 

350$000 400$000 

300$000 375$000 

280$000 300$000 

230$000 250$000 

180SOOO 200$000 
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Rêde Mineira de Viação 

QUADRO GERAL DO PESSOAL JORNALEIRO 

CATEGORIAS 

Guarda-Armazem especial ........ .. .... .. ...... .. ... ... . 
a » de l.a ••••••.••.•. ........ ..... ..... , .. . 
,. :o de 2.3 ................................. . 

,. :o de 3.3 •••• •••••• . ••••••• • •••• • •••••• ••• 

Guarda de estação de 1.3 . ..... • • • • • • .. • • • • • • .. • • .. • . .. 

,. ,. 2.a ...... . ........... • .......... .. 
» • » ;... 3. a • • • • • ... ..... . ....... • •. • •••• •••• • 

,. ,. ,. 4.a .......... ••. • ....•.. • . . ... . .. . 
Manobreiros de 1.8 ••••••• •• ••• ••••• •••••• ••• • . •••••••••• 

Manobreiros de 2.a . . ..... ... . . ... .. ..... .......... .. .. . .. 
,. praticantes ........... .. .. . ...... .. . .. .. ..... . 

Praticantes de estação e trens .. .... . .. .. ... .. ........... . 
Foguistas de 1.8 classe ............... .... . .. . ......... . 

:o de 2.8 classe ................................. . 
.. de 3.8 classe ......................... ·········· 

Guarda-freios de 1.3 •••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 

de z.a ... ... ... .. .. .. . .•...... ...... ....... ,. de 3.a .... . •.... . . ...... ....•....... .. .... 
:0 :0 addidos ......... ... ......... ............ .. . 

Guarda-fios especiaes . ......•............. .. .. ..... ·. · · · · · 
:o :o de 1.a ......••••••............•............. 

,. de 2.8 ••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••• 

:o de 3.a ............. # ... ............. ... .. . 

Feitores de Iimpesa •••. . .. .. .. .. ......••.•••• · · · · ..... . 
de 1.3 .••••••••••.••.•••••••••••••• • ••••••••.•••• 

de z.a ...... ... ....................... . ........ •. 
Encarregados Ger<,es.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... ....... . 

:o de secção ......................... · ......... . 
Officiaes de 1. a •••••• . •••• . ••••• . ..•••.•... . ... ..• ..•.. •. 

,. de 2.3 . .. ............. . ... . .... .. . ... ...... .. ... . 

:o de 3.3 •••••• ••• •••.••••••••••••••••••••••••••••• 

,. de 4.8 .. ................... ............ ....... · 

de 5.8 .......................... . ... .... .. .... . . 

"' de 6.8 ••• •• • .••••••••••••••••••••••• •••• •••••• 

Ajudantes de 1.3 • • • • ••••••••••••••• •• ••••••• • ••••••••••••• 

"' . de 2.8 .. . ..................................... . 

"' de 3.8 ••• • . ••••••••••••• ••• •••••••••••••••••• 

:o de 4.3 ....................................... . . 

Aprendizes de 1.8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

» de 2.8 ••• • ••••••• - ....................... . ..... . 

,. de 3.8 ••••••••••••••••••••••• • • •• • • ••••• ••• • 

,. de 4.8 .............. . · ......... •• • • ••••••• • •••• 

Conservadores de 1. a ••••••.•••••.••••••••••••.•••..•..•.. 
,. de 2.8 •••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • ••••• 

:o de 3.8 ......... ............................. . 

Rondantes de 1.8 ••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 

DIA RIAS 

Mini mo Maximo 

14$400 
12$500 
8$500 
7$100 

12$500 
8$500 
7$100 
6$700 
8$000 
7$000 
6$600 
8$500 

10$6CO 
8$500 
7$300 
9$300 
8~600 
8$000 
6$700 

15$000 
10$000 
8$500 
8$333 
7$333 

10$000 
8$000 

17$000 
14$400 
15$000 
14$000 
13$000 
12$000 
11$000 
10$000 
9$000 
8$000 
7$000 
6$000 
5$600 
4$000 
3$000 
1$000 

10$500 
8$500 
7$300 

9$000 

15$000 
13$500 
10$000 
8$500 

13$500 
10$000 
9$000 
7$500 
9$000 
8$000 
7$500 

10$000 
12$000 
11$000 
10$000 
11$000 
10$000 
9$000 
8$000 

16$000 
11$000 
9$500 
9$000 
9$500 

10$500 
9$000 

18$500 
17$000 
15$500 
14$500 
13$500 
12$500 
11$500 
10$500 
10$000 
9$000 
8$000 
7$500 
7$000 
5$000 
3$500 
2$000 

12$500 
10$000 
8$500 

10$000 
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Categoria 
Rondantes de 2.a ....•......•...•••...•......••........ 
Rondantes ........•. • •...... ..•. .............•••.•....... 
Guardas sanitarios ...................................... . 
Praticantes de 1.8 -Tracção electrica ...... ... ....... .. . 

de 2.8
- " •••••••••••••••• • •• 

Encarregado lo c. electrica ... ..... . ... ... .............. . 
da 1. a sub-estação ..... . ................. . 

" da 2.8 
" » ••.••••.••• •• •••• .• •• •• • 

" da 3.a ,. " ......••.• . .. . . ......... 
da Usina ............ . ............•..•..... 
Guarda-Fios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 

Operaçlores de 1.8 
•• . •••••• •• • • ••••• •••••• •••• • ••••••••• 

Operadores de 1. a •.•••.•••••••••••••••••••• •••• ••. .••••• 
,. de 2 . a ..•.••.•.••••...• • ••••.• . ••• • ••.•••••• 

Guarda-conductor ................. ..... .. . ........... . ... . 
canal ••••••.......••••.••..........•.....•.. •••• •. 

Serventes ................ ......... ........ . ... . .. . ...... . 
Cavouqueiros. . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Zeladores de agua ....... .. ................••••.......... 
Chefe de turmas de 1. a ............ . ................... . 

» de 2.a . ....•....•.•.•........ ... ... .. . . 
Auxiliar de Armazem ................... . •......• ..... . .. 

,. ,. desenho . ........... . ...... . ............... . 
Motorista .................. .. ... . .... .. ....... . ........... . 
Mensageiro . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . • • . • . • • • • • . .... ... . . 
Chauffeurs de 1 . a ••••.•.••.••.•.••••••• • •••••.••.•.. .• •• 

de 2. a ••••• ' .•••••••••• • •• •• •••••••• . •••••• • •• 
Serventes de escriptorio. . . . . . .....•• ••••.. ............. 
Rondantes da Thesouraria .............................. . 
Ajudante do mestre de linha ... ....... ~ ................ . 
Carroceiro .............. .. ...... ... ... ....... ..... .. ... . 
Machinistas (britador) . ... ...... . .. . ........ • ....•........ 
Piloto ........ ... .. .... . . ..... ·· .. ··· . . .. · . . · ... · · · · · · · · · 
Marinheiro . ...... ...... .. ....... .. . ...............•.• ..• 
Mechanico. . . . . • . ... ......•.••••••••••••••••••••••••• . ... 
Impressores de ' 1.8 ••••••••••••.•••••••••••• •• ••••••••••• 

,. de 2.8 
...... .. .................. .. . . . •••••• 

,. de 3.a ........ . ............................ .. . 
Encademadores de 1. a •••• • . •...•.••.••••.•.............• 

,. de 2 . a.... . ......... ............. .... . 
Typographo ......... . ..... . ....... ..... ................ . 
Ajudante de typographo . ... .......................... . 
Apprendizes de 1. a typographo ... .............. . ..•.•..• 

de 2. a " .. •••• .•.. .••...••••••••• 
Pautado r ............••••.• . .•••............. . .. . . ....... 
Trabalhadores de typographia . .. ..... . ........ . ........ . 

1. a •.•• • •• • • • • • .• • •••• • • • • • • • •· • ••••• • 
, 2. a .•.••• • • • •• • •••••••....•.•••••• ..• •• 
,. 3.a .. ... • .. • ........ ... ........... • .... . 
,. tracção ........ . ..... .... .............. . 

Limpadores de locomotivas .....................••••.•.. 
Lenheiros de 1. a ..• ••• .•.••••••••• .•• •••.••••• • .•••••••• 

de 2. a . ...•••• ••••• • •. ••• ••••••• •.••••••.••••• 
Carvoeiros ................ ........ .............• •....... 
Limpadores de carros ................ .. ................ .. 
Trabalhadores de pedreiras . ........... ......• . ..... ..... 

,. s/ classe de saneamento , ............. .. 

Diarias 
Mínimo Maximo 

8$000 9$000 
6$666 7$500 

10$000 10$500 
7$000 8$000 
6$000 7$000 

16$000 17$000 
17$000 18$000 
16$000 17$000 
14$000 15$000 
14$000 15$000 
16$000 17$000 
10$000 11$000 
10$000 ~1$000 
8$000 9$000 
8$500 9$500 
8$500 9$500 
7$000 7$500 
7$100 9$000 
7$100 9$000 

18$000 19$000 
17$000 18$000 
11$500 13$000 
10$000 11$000 
12$000 13$000 
6$000 7$000 

12$000 13$000 
11$000 12$000 
6$000 7$000 

10$000 11$000 
12$400 14$000 
8$000 9$000 

10$000 11$000 
8$333 9$000 
6$000 7$000 
8$000 9$000 

12$000 14$000 
10$000 12$000 
B$000 10$000 

10$000 12$000 
9$000 11$000 

10$000 11$000 
6$666 8$000 
5$000 6$000 
3$333 5$000 
9$000 11$000 
9$700 11$000 
8$000 9$000 
8$500 9$500 
7$300 8$500 
5$600 6$700 
7$100 7$500 
6$666 7$000 
7$500 8$000 
6$000 6$700 
6$700 7$500 
6$000 7$500 
3$000 5$000 
4$000 5$000 
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Minuta 

DECRETO N° ... 

Revoga os dispositivos do decreto n. 9.882, de 11 de março de 1931 e approva o 
novo Regulamento da Rede Mineira de Viação. 

O Interventor Federal em Minas Geraes, usando da attribujção 
que lhe confere o dec. n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, do 
Governo Provisorio da Republica e de accordo com o contracto de 
arrendamento da Estrada de Ferro Oeste de Minas, assignado a 24 
de Janeiro de 1931 e com dec. estadoal n°. 9.864, de 21 fevereiro 
transacto, resolve: 

a)- revogar os dispositivos do decreto n°. 9.882, de 11 de março 
de 1931; 

b)- approvar o novo regulamento da Rede Mineira de Viação , 
que com este baixa, e a tabella de vencimentos do seu pessoal; 

c) - Assumir responsabilidade do passivo da referida R~ de. 
Os Secretarias de Estado dos Negocias da Agricultura, Viação e 

Obras Publicas e das Finanças, assim o tenham entendido e façam exe~ 
cutar. 

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, aos 
de 1934. 

de agosto 

O processo passa a constituir a peça n°. 382, distribuída aos Srs. 
Socrates Alvim, Sebatião Lima e Abilio Machado, respectimente, rela~ 

tor , 1°. e 2°. revisores. 
Officio 

Dos engenheirandos de 1934 convidando para as homenagens a 
serem prestadas ao exmo. sr. dr. Benedicto Valladares, no salão no~ 
bre da Escola de Engenharia da U. M. G. ás 15 horas do dia 12 de 
Setembro proximo. 

-Inteirado 
- Continuando o expediente e não havendo quem tome a pala~ 

vra, é o mesmo encerrado e annunciada a 

Apresentação, approvação e assignatura de 
pareceres flnaes 

O Sr. &bUlo Machado lê e passa a Mesa o seguinte 
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Parecer n. 340 

Recurso interposto por Marcelino C. Rivera e outros 

(PEÇA N. 360) 

Pelas razões constantes das notas tachygraphicas que seguem com este, 
delibera o Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, na peça 
n. 360 opinar contra o provimento do recurso de fls. interposto para 
o então Chefe do Governo Provisorío por Marcelino C. Rivêra e ou-
tros. 

Bello Horizonte, 28 de agosto de 1933.- Abilio Machado, relator. 
O parecer é approvado e assignado pelos sr. Conselheiros. 
- Devolva-se a peça, com o relataria, parecer e notas tachygra-

phicas aos sr. Secretario do Interior. 
O Sr . .Julio Soares apresenta, egualmente, o seguinte 

Parecer n. 341 

Pagamento de adcionaes á d. America Herm enevinda Ferreira 

(PEÇA N .37 1) 

O Conselho Consultivo, após o devido exame da peça n. 371 é 
de parecer que sejam pagos a d. America Hermenevinda Ferreira, pro-
fessora do grupo de Ouro Fino, os adcionaes a que tem direito, sendo 
o pagamento feito, de preferencia, por uma das verba~ de c Eventuaes ,. 
da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1934.- Julio Soares, relator. 
O pare ~er é approvado e assignado pelos srs. Conselheiros. 
Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario da 

Educação e Saude Publica. 

Segunda parte da ordem do dia 

Reclamação de P. C. Azevedo & Cia. 

(PEÇA N. 353) 

Entra em discussão a peça n. 353, sobre a qual o sr. Socrates 
Alvim apresenta o seguinte 
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Relatorlo 

Entre o Estado de Minas e o engenheiro Paulo da Costa Azevedo, 
após concurrencia publica, celebrou-se em 20 de fevereiro de 1929 " 
contracto para a execução, pelo segundo, das obras de ligação ferro~ 
viaria da E. P. Oeste de Minas á Mogyana (fls. 216). 

A 24 de maio de 1930, verificou-se a novação desse contracto 
(fls 225) transferido á firma P. C. Azevedo & Companhia, por termo 
de 10 de julho, e rescindido a 25 de agosto do mesmo anno (fls. 233.) 

. Pelo termo de rescisão, foi pactuado o seguinte, nas clausulas 
aba1xo: 

SEGUNDA 

O Estado de Minas Geraes pagará á firma P. C. Azevedo & Com-
panhia: 1. 0 -as quantias que despendeu por ordem e á requisição da 
commissão fiscalizadora; 

2.0-a importancia dos materiaes e ferramentas adquiridas e das 
installações necessarias (inclusive vehlculos) á execução do contracto, 
de accordo com a disposição da Clausula quarta (4.8

). 

TERCEIRA 

Para pagamento dos serviços executados, será feita uma medição 
final e geral, desde o inicio dos trabalhos de construcção, abrangendo 
todos os trabalhos effectuados, sendo que as excavações de qualquer 
especie, constantes da primeira medição (até trinta e um (31) de janei-
ro deste anno), serão pagas á razão de nove mil réis (9$000), sem des-
conto, por metro cubico; e as realizadas em data posterior, pelos pre: 
ços da tabella annexa ao edital de concorrencia publicado no c Minas Ge-
raes•, de quinze (15) de julho de mil novecentos e vinte e oito (1928), 
sem nenhum desconto. 

Aos demais trabalhos de outra natureza serão applicados os pre-
ços da tabella acima referida com o abatimento de 10°/0 (dez) por 
cento. 

QUARTA 

Os preços dos materiaes, ferramentas e installações referidas na 
clausula segunda (2.a) serão estabelecidos por avaliação da commissão 
que medir o serviço. 
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Em caso de divergencia entre a commissão e a contractante, será o 
preço fixado por arbitramento. 

QUINTA 

O pagamento dos serviços, dos materiaes, das ferramentas, das 
installações e das quantias fornecidas pela contractante por ordem e à 
requisição da commissão fiscalizadora será effectuado em letras accres-
cidas dos juros bancarias usuaes e em duas prestações, da maneira se-
guinte: 

a) novecentos e cincoenta contos de réis (950:000$000) por occasi-
ão da assignatura da rescisão, em quatro letras a prazo de quatro (4) 
mezes, sendo tres (3) de duzentos e cincoenta contos de réis . ... ...• 
(250:000$000) cada uma e uma (1) de duzentos contos de reis.·.· ... . 
(200:000$); 

b) 0 saldo verificado na medição final e nas avaliações será pago 
noventa (90) dias depois da assignatura deste termo, em letras ao pra~ 
zo de quatro mezes, fraccionaveis ao juizo do Governo. 

SEXTA 

Depois da assignatura deste termo, será feita a restituição das cau-
ções depositadas nos cofres do E~tado para garantir a execução do 
contracto. 

SETlMA 

A avaliação dos trabalhos, cujos preços não constem da tabella a 
que se refere a clausula terceira (3.a) , será feita pela commissão que 
for designada pela Seéretaria da Agricultura para fazer a medição e a 
classificação dos serviços executados depois de janeiro deste anno. 

Na falta, porém, de accordo entre a commissão e a contractante, o 
preço será estabelecido por arbitramento. 

Na interpretação e cumprimento das clausulas transcriptas, come-
çaram a surgir duvidas entre os contractantes (fls. 243), queixando-se 
P. C. Azevedo & Companhia de constantes protelações em pagamentos, 
que lhe diminuíam o credito. como de outras faltas por parte do Estado 
(fls. 251 a 267, 277 e seguintes). Sobre essas reclamações opinou lon~ 
gamente o Consultor Jurídico da Secretaria da Agricultura (fls . . 243 e 
250). 
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Ajustadas entre os socios a dissolução e a liquidação da firma P. 
C. Azevedo & Companhia, nomeou ella seu liquidante o dr. Odilon de 
Andrade, pessoa extranha á sociedade, outorgando-lhe «todos os poderes 
para desempenho de seu mandato, na conformidade da legislação em 
vigor». Esse liquidante constituiu um procurador para acompanhar os 
negocias da firma, em dissolução, perante o governo, dando-lhe varios 
poderes, entre os quaes o de transigir, e esse mandatario praticou varias 
actos: transigiu, deu· quitação, etc. 

Verificando a Secretaria os defeitos da representação, de vez que 
o liquidante judicial não podia transigir, nem substabelecer, provocou 
o pronunciamento dos socios da fuma dissolvida a respeito. 

lnterpellados, os socios componentes de P. C. Azevedo & Com-
panhia «ratificaram expressamente todos os actos praticados pelo li~ 

quidante judicial nessa qualidade, quer pessoalmente, quer por inter-
media de seus procuradores• (fls. 321 e 322) 

P. C. Azevedo & Companhia e o Estado estão em divergencia quan~ 
to á validade dos actos praticados pelo procurador do liquidante judi~ 

cial, apesar da carta de ratificação alludida. 
Er.ttendem os primeiros que apenas ratificaram os actos praticados 

pelo dr. Odilon de Andrade, na qualidade de liquidante judicial, e 
não o que elle possa ter feito fóra da letra do termo de rescisão de Os. 

E accrescentam que, tendo o Estado descumprido o avençado no . 
termo dessa rescisão, cestá elle obrigado a rescindir o ajuste e a pa-
gar aos empreiteiros perdas e damnos que, na fundamentada li-
ção de Mendes Pimentel abrangem, além do damnum emergens o 
Lucrum cessans, o que tudo se verificará numa revisão gerai das con-

' tas, com base em medição final e geral, criteriosa ,. . 
Em longo e brilhante despacho, publicado no «Minas Geraes ,. de 

13 de dezembro de 1933, o então Secretario da Agricultura, dr. Carlos 
Luz, indeferiu as reclamações da firma em apreço, nesse sentido, ne--
gando procedencia ás allegações da mesma, com apoio em autor de 
nota e em excellente parecer do Advogado Geral do Estado, na epo-
ca, dr. Milton Campos. 

Em extensa petição, rebatendo os argumentos desse despacho, vol-
taram os interessados a reclamar, offerecendo, em abono de suas affir-
mativas, pareceres dos illustres juristas professores Alfredo Bernardes, 
Mendes Pimentel, , Magalhães Drummond, Estevão Pinto e dr. Enéas 
Camera. 

6 
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Ouvido pouco antes, o actual Advogado Geral, dr . .Orosimbo No-
nato, deu o parecer de fls. 389-397, onde, proficientemente, com base 
em copiosa doutrina, analysa, a questão, sob varias aspectos. 

Tendo em vista a ultima reclamação dos interessados, o sr. Advo-
gado Geral, no officio de fls. 474, dirigido ao Sr. Secretario da Agri-
cultura, lembrou a necessidade de ser ouvido o Conselho Consultivo, 
sobre o assumpo e aquelle titular, em officío de 11 de julho de 1934, 
pediu o parecer do Conselho «sobre a procedencia ou improcedencia 
das reclamações feitas por P. C. Azevedo & Companhia constantes 
do despacho de fls . 363 a 377 do processo » . 

Em fundamentada petição dirigida ao presidente e demais mem· 
bros deste Conselho, por seus procuradores, dr. J. Magalhães Drummond 
e Francisco Amynthas de Carvalho Moura, o engenheiro Paulo da 
Costa !\.zevedo, como parte interessada, expõe o caso em apreço, re-
futando as razões dadas pelo Estado no despacho de fls. 363 e no 
parecer do professor Orozimbo Nonato. Fica assim relatada a peça , 
que passo ao 1.0 revisor, sr. conselheiro Abilio Machado. 

Bello Horizonte, 18 de agosto de 1934.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 

O Sr. Socrates A.Ivim:-Estando sufficientemente esclarecido 
sobre as reclamações de P . C. Azevedo & Comp., por pareceres de no· 
taveis juristas e abalizados technicos da Secretaria da Agricultura, o 
Governo tem no processo elementos bastantes para ajuizar da proce· 
dencia ou improcedencia das mesmas. 

Sendo divergentes a doutrina e a jurisprudencia em que se apoi-
am, para o ponto de vista de cada qual, .as partes interessadas na 
questão submettida ao exame de Conselho, não pode este ter a pre-
tensão de indicar solução certa e definitiva para o caso. Deve lími-
tar-se, por isso, a simples e prudente suggestão. 

Incerta, imprevisível, á vista da razão acima, a decisão que o• 
caso possa ter num pleito judiciario, julgo não ser fora de proposito 
mas, ao contrario, conveniente para os interessados desavindos, uma 
trnsacção enrate elles, a qual, depois de entabolada, será, então, con-
cretamente, trazida á consideração deste Conselho. Para indeferir, não 
precisava o Governo de nossa audiencia, que sómente era necessaria, 
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por força de lei, em caso de possível deferimento. Pedindo nossa opi-; 
nião, parece o Governo reconhecer certa procedencia, parcial embora, 
nas reclamações formuladas, o que tambem justifica um accordo que, 
sem duvida, não interessará menos á parte contraria. , 

Assim, opino qile em tal sentido se manifeste o Conselho Con .... u-
tivo, isto é, pela conveniencia de uma composição entre as partes, com-
pos~ção que venha, opportunamente, ao nosso co~hecimento ~ exame,. 

Nesta suggestão resume-se o meu parecer. (Mwto bem I Mudo bem .) 

Discussão 
0 Sr. Socrates A.lvlm-Está em discussão o parecer. Como 

voto o sr. conselheiro Abilio Machado, 1.0 revisor? 
o SR. ABILIO MACHADO-Voto pela approvação do parecer do 

nobre relator. o SR. SOCRATES ALVIM-E o . 2. 0 revisor, sr. conselheiro Anni· 

bal Gontijo? 
O SR. ANNIBAL GONTUO-Eu, egualmente. 
o SR. SOCRATES ALVIM-E o sr. conselheiro Sebastião Lima? 
o SR. SEBASTIÃO LIMA-Sr. Presidente, tendo eu me declarado 

· · · fôra suspeito para relatar a peça de que se trata, e que, a pnnc1p10, me 
distribuída, sinto-me, de certo modo, coagido para tomar parte na vot~
ção. Estão annexas ao processo diversas cartas do Banco CommerciO 
e Industria de Minas Gemes, do qual sou vice-presidente· Este o mo-
tivo pelo qual declarei suspeição. . 

Q SR. SOCRA TES AL VIM-De minha p· rte, acho que o motivo 
allegado nãc é bastante para v. exc. dar-se de suspeito. 

o SR. ABILIO MACHADO-O nobre collega está acima de qual-
t d sso Não é quer suspeita, em qualquer phase do julgamen o o proce · 

e não será suspeito, agora e sempre. (Apoiados geraes) 
o SR. SOCRATES ALVIM-Todos confiamos na comprovada ele· 

vação moral de v. exc. (Apoiados geraes) 
O- SR. DORINATO LIMA-Perfeitamente. . 
o SR. SOCRATES ALVIM - 0 Conselho, unanimemente, de1xa de 

reconhecer motivo que inhiba o sr. conselheiro Sebastião Lima a _se ma-
nifestar sobre o processo em apreço. (signaes geraes de assenttmento) 

0 SR. SEBASTIÃO LIMA-A' vista da deliberação da Casa, de-
claro votar pelo parecer do relator. 
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·-Os demais srs. conselheiros se manifestam do mesmo modo, 
sendo proclamada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho, quanto á peça n. 353, opina pela conveniencia de 

uma composição entre as P.artes, composição que, opportunamente, 
será submettida ao seu conhecimento e exame. 

- Volta o processo ao relator, para redacção do parecer final. 

Pagamento de addicionaes a José Augusto da Paixão e Silva 

(PEÇA N. 377) 

E' annunciada a discussão da peça n. 377, sendo dada a palavra 
ao sr. Sebastião Lima, relator da mesma, que apresenta o seguinte 

Relatorio 

Em officio n. 316, de 13 do corrente mez, o sr. Secretario da Edu-
cação e Saude Publica remetteu novamente a este Conselho 0 pedido 
de auctorização para abrir um credito especial de 283$200, afim de pa-
gar ao sr. José Augusto da Paixão e Silva, director do grupo escolar 
de Serro, os addicionaes de 10 ° f o a que tem direito pela lei n. 425, 
de 1906. ' 

O Conselho havia approvado, a 26 de julho ultimo, o parecer n. 
326, mandando pagar os 283$000 pela verba •Eventuaes", daquella Se-
cretaria, e declarou que, si essa verba estivesse já exgottada, opinaria 
então pela abertura do credito especial pedido . 

Tomando conhecimento do parecer do Conselho Consultivo, a ter-
ceira secção da Secretaria da Educação e Saude Publica, declarou que 
a verba uEventuaes • era impropria, que por ella não podem ser pagos 
addicionaes a vencimentos: e que, tendo a Secretaria de abrir credito 
especial para pagar addicionaes a outros funccionarios, poderia ser ahi 
incluída a importancia devida ao director do grupo escolar de Serro. 

E' sobre esse assumpto que teiilDs de opinar. 
Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Socrates AI-

vim, 1.0 revisor. 
Bello Horizonte, 25 de agosto de 1934.-Sebasti ão Augusto de Lima, 

relator. 

ESTADO DE MINAS - GEilAJS 1097 

Parecer 

O Sr. Sebastião Lima-Sr. Presidente. Examinei com a de-
vida attenção o motivo pelo qual a 3.a secção da Secretaria da Educa-
ção e Saude Publica impugnou o parecer do Conselho Consultivo, man-
dando pagar pela verba •Eventuaes" a importancia dos addicionaes 
a que em 1933 tem direito o director do Grupo Escolar do Serro; 
ouvi a opinião de pessoas praticas e competentes em materia de as-
sumptos fiscaes e orçamentarios, e cheguei á conclusão de que essa 
impugnação não tem razão de ser. 

Não ha nenhuma disposição de lei ou regulamento que prohiba 
mandar-se pagar pela ~erba · Eventuaes" os addicionaes a vencimentos au-
ctorizados depois de decretada a lei de meios, ou outra qualquer des-
pesa de importancia pequena, que não tenha podido ser contemplada 
no calculo do orçamento em vigor. 

A applicação de verba «Eventuaes" é irrestricta para qualquer pa-
gamento num caso imprevisto, si o comportar. 

No nosso caso, trata-se de uma quantia relativamente insignifican-
te-rs. 283$200-que pouco desfalcará a verba •Eventuaes", e portan-
to o pagamento por essa verba é muito menos complexo e mais acon-
selhavel do que a abertura de um credito especial ou supplementar. 

Aliás eu estou informado de que as Secretarias do Interior e da 
Agricultura têm pago ultimamente pela verba •Eventuaes" diversas 
importancias de addicionaes ultra-orçamentarios, tal qual propuz para o 
caso que estudamos. 

A Secretaria da Educação não declarou si a verba «Eventuaes ,. 
está exgottada; mas si o estiver, o Conselho já auctorizou nessa hy-
pothese a abertura do credito pedido. 

O que não é justo é que o funccionario credor fique prejudicado 
com a demora excessiva no pagamento que lhe é devido. 

Sou, portanto, de opinião que se devolva o processo á Secretaria 
da Educação e Saude Publica, mantendo-se o mesmo parecer approva-
do em sessão de 26 de julho ultimo. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Em discussão o parecer, é unanimemente approvado, sendo procla 

mada a seguinte 
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Conclusão 
O Conselho, por unanimidade de votos, mantem integralmente o seu 

parecer anterior, quanto ao pagamento de addicionaes ao sr. José Au~ 
gusto da Paixão e Silva, director do grupo escolar do Serro. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Volta ao expediente 

O Sr. Soerates Alvim requer se volte ao expediente, afim 
de apresentar o parecer final sobre a peça n. 353, ha pouco discutida. 

Deferido o requerimento, o mesmo senhor apresenta o seguinte 

Parecer n. 342 

Reclamação de P. C. Azevedo & Comp. 

(PEÇA N. 353) 

Depois de demorado exame do processo que constitue a peça n. 
353, considerando que, sufficientemente esclarecido sobre as reclam'?-
çõe::- de P. C. Azevedo & Comp., por pareceres de notaveis juristas e 
de abalizados technicos da S~cretaria da Agricultura, o Governo do Es-
tado tem no processo elementos bastantes para ajuizar da procedencia 
ou improcedencia das mesmas; considerando mais que, sendo divergen-
tes a doutrina e a jurisprudencia em que se apoiam, para o ponto de 
vista de cada qual, as partes interessadas na questão submettida ao 
exame do Conselho, não póde este ter a pretenção de indicar solução 
certa e dEfinitiva para o caso; considerando ainda que, parecendo in-
certa e imprevisível, á vista da razão referida, a decisão que o càso 
possa ter num pleito judiciario, mais prudente e de accordo com os in-
teresses das partes desavindas serà uma transação entre ellas~ visando 
solução final acertada e justa da contenda,-delibera o Conselho 
Consultivo do Estado suggerir a conveniencia de se tentar um ac-
cordo honroso e justo, o qual, depois de entabolado em termos con-
cretos, deverá ser trazido á consideração deste Conselho. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, 28 de agosto de 1934. 

Socrates Alvim, presidente e relator. 

- I 
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- O parecer é approvado e assignado pelos srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario da 

Agricultura. 

Ordem do dia 
Não havendo mais materia a ser tratada, o sr. Presidente declara 

que a ordem do dia da proxima sessão será a regimental, acrescida da 
discussão das peças que, satisfeitas as devidas formalidades, nella pos-
sam ser incluídas. 

Em seguida, encerra-se a sessão. 
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242. 8 sessão ordinaria, a 1: de setembro de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO: - Acta. - Expediente. - Reforma dos serviços da Rêde Mineira de 
Viação. -Explicação do sr. Socrates Alvim. - Parecer final. - 2.a. Par~ 
te.- Pagamento de addicionaes a d. Heroína Torres Brasil.- ReJa~ 
to rio e parecer do sr. Socrates Alvim.- Conclusao.- Alienação de 
lotes da cColonia Alvaro da Silveira•. - Relatorio e parecer do sr. 
Sebastião Lima. - Conclusão. - Ordem do dia. 

A' hora regimental, é aberta a sessão com a presença dos srs. 
Milton Campos, Socrates Alvim, Julio Soares, Sebastião Lima, Abilio 
Machado, Dorinato Lima e Annibal Gontijo. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o sr. Werna Maga-
lhães. 

Acta 
Lida a acta da · sessão anterior e não havendo quem sobre a 

mesma faça rectificações, é approvada. 

Expediente 
O Sr. Secretario procede á leitura do seguinte expediente 

Officio 

.AMo-reZo celeb'l'aclo com, d. Ma1·ia Gm·trudes Magalcli 

(PEÇA N. 383) 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Tenho 
a honra de passar ás mãos de Vossa Excellencia, para o parecer desse 
Egregio Conselho, o incluso processo em que se firmou · com d. Maria 
Gertrudes Magaldi o termo de accordo de fls. como transacção des~ 
tinada a resolver as reclamações formuladas pelos suGcessores de 
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Vicente Magaldi quanto á invasão de um terreno situado na cidade 
de Juiz de Fóra quando da construcção do Grupo Escolar Fernando 
Lobo. 

Conforme se verifica do parecer do Senhor Doutor Advogado Geral 
do Estado, este Gabinete concluiu pela procedencia daquellas reclama~ 
ções á vista dos documentos constantes do processo, tendo o Senhor 
Secretario da Educação e Saude Publica adaptado a conclusão que 
se suggeriu quanto a uma composição para a indemnisação aos preju~ 
dicados . 

Entendendo~se com estes, aos quaes foi offerecida a quantia de .... 
3:062$895, para pagamento da área invadida, avaliado o metro quadra~ 
do em 20$766, preço pelo qual o Estado adquiriu um lote contíguo, 
por elles foi objectado que a solução proposta não os indemnizava 
do prejuízo total, desde que a área restante, isolada com a abertura da 
rua, tornava-se, pela sua diminuta extensão e forma geometrica, im-
prestavel para qualquer utilidade particular, podendo no entretanto ser 
aproveitada para melhoramento da via publica aberta entre ella e o 
edificio do grupo escolar. 

Verificada pela planta e desenhos constantes do processo a proce-
de cia da objecção, pareceu a este Gabinete que convinha aos inte_ 
resses das partes a acquisição da área total, numa extensão de 295 
metros quadrados, pelo preço de 6:125$170. 

Ficou no entretanto ajustado que o accordo só se effectivaria depois 
de approvado pelo Conselho Consultivo, attendendo a intelligencia que 
este Gabinete vem dando ao art. 10 letra f do dec. 20.348. 

Neste ensejo, apresentamos a V. Excia. os protestos .de nossa ele~ 

vada estima e distincta consideração. 
Bello Horizonte, 28 de agosto de 1934.- Heito'r ele Souza, Au~ 

xiliar do Advogado Geral do Estado. 
Accordo a que se ?'efm·e o off icio sup'ra 

Aos vinte tres dias do mez de agosto de mil novecentos e trinta e 
quatro neste Gabinete do Advogado Geral do Estado, compareceu d 
Maria Gertrudes Magaldi, representada por seu procurador sr. Cons~ 
tantino Magaldi e, perante as testemunhas abaixo, ajustou-se entre ella 
e o Estado de Minas Geraes o seguinte accordo : 

·I- Tendo~se verificado que na construcção do Grupo Escolar Fer-
nando Lobo, da cidade de Juiz de Fóra, foi invadido um terreno de 
propriedade do espolio de Vicente Magaldi, numa área de 147,50m2 o 
qual em partilha veiu a caber a d. Maria Gertrudes Magaldi, o Estado de 
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Mjnas Geraes, reconhecendo o seu direito sobre o dito terreno, obriga~se 
a pagar-lhe pelo preço de 20$766 o metro quadrado, o referido lote, 
numa área total de 295,00m2 ou seja a importancia de 6:125$970, 
mediante escriptura pela qual a dita proprietaria lhe transfim o dominio 
sobre o mesmo terreno e desista de toda e qualquer reclamação pre-
sente ou futura fundada na propriedade daquelle immovel. 

11-Esta transacção não produzirá nenhum effeito sem que seja 
autorisada pelo Conselho Consultivo do Estado ao qual se encaminha-
r á o processo. 

Bello Horizonte, 23 de agosto de 1934.- H eitor de Souza.- P. 
P. Ma1'ia Ge'rt'rucles Magaldi. - Constantino Magctldi.- Ta. José 
d o Valle Ferrei1·a.-Ta. Alvaro Tama1'indo. 

Pareceres do sr. Advogado Geral do Estado 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-Bello Horizonte, 22 de 
abril de 1933. 

Exmo. Sr. Secretario da Educação e Saude Publica. ··- Devolven-
do-vos o incluso processo em q11e os herdeiros de Vicente Magaldi 
reclamam a propriedade de um lote de terreno encravado no local em 
que se edificou o Grupo Escolar «Fernando Lobo », de Juiz de Fóra 

' 
passo a emittir sobre elle a minha opinião, que é a seguinte : 

O Estado adquiriu do sr. Euclydes de Britto, por escriptura cuja 
copia está a fls. 28, cum terreno na rua S. Matheus tendo de frente 
para esta rua 28,ms 90, de um lado por uma linha recta de 141 ,ms20 
de extensão por outro lado por uma linha quebrada de 30,00ms. onde 
o terreno tem a largura de 32,30 ms. dahi tendo mais de extensão 
119,45, ms., até o fundo onde tem a largura de 8,10 ms. confrontan-
do pela frente com a rua S. Matheus, nos fundos com o carrego In-
dependencia de um dos lados com os Magaldi na extensão de 30,00 
ms. e com o dr. Paulo Guaraciaba na extensão de 119,45 ms. ». 

Ora, esse terreno assim devidamente caracterisado não é ·a que se 
descreve pela sua extensão e confrontações na planta de fls. 20, e no 
qual se edificou o referido grupo escolar. 

Daquella peça se verifica com effeito que o terreno abrangido 
pelo edifício e suas dependencias tem na frente, que confronta com a 
rua S . Matheus, uma extensão de 28,90 ms. que é a da escriptura pela 
qual se fez a respectiva acquisição, mas, de um lado, o lote adquirido 
se caracterisa por uma linha quebrada de 30 metros, que não é eviden-
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temente a diagonal do triangulo a que se deu essa extensão em um 
dos lados, no graphico referido. 

A área, pois, que estiver além da que for definida por uma linha 
de trinta metros em direcção tal que termine onde o terreno, limitado 
por linha, tem a largura de 32 metros, não pertence ao Estado, que 
não o adquiriu nos termos da escriptura de fls. 

E como desse documento e do de fls. se verifica que os reclamantes, 
por seus antecessores, o compraram em 1920 de Basilio Dotare, é de 
todo procedente a reclamação por elles formulada. 

Assim, suggiro que determineis as providencias necessarias para 
que a área invadida, a qual está assignalada como litigiosa na planta 
referida, seja numericamente caracterisada e avaliada, tomando-se por 
base o preço pelo qual o Estado comprou o terreno contíguo, afim de 
que este Gabinete, si não vos parecer conveniente a sua restituição• 
entre em entendimento com os interessados e fixe a indemnisação a 
thes ser paga para o effeito de ser a respectiva propriedade transfe-
rida ao Estado. 

Acceito este parecer, e praticadas as diligencias nelle suggeridas, 
podeis determinar a volta do processo a este Gabinete para a solu-
ção indicada. 

Aproveito a opportunidade para renovar-vos os meus protestos de 
estima e distincto apreço.-Milton Campos, Advogado Geral do Es-
tado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-N. 561 .-Bello Horizonte 
1 4 de novembro de J 933. ' 

Exmo. Sr - Secretario da Educação.-Devolvo a V. Excia o inclu-
so processo em que se discute a propriedade dos terrenos adquiridos 
pelo Estado para edificação do grupo escolar «Fernando Lobo", de Juiz 
de Fóra. 

Dos termos das escripturas juntas por copia não se pode verificar 
si o lote de que se dizem proprietarios os herdeiros de Vicente Magaldi 
está encravado nos terrenos adquiridos de Euclydes de Britto pelo Es-
tado, visto como a caracterização desse lote em nada se relaciona com 
a que foi dada áquelles terrenos no respectivo instrumento. 

Só um exame do local poderia autorisar uma conclusão a respeito. 
Como, porém, na planta constante dos autos, se situou esse lote entre 
aquellas terras, necessario nos parece que sejam solicitadas informa-
ções ao sr. Euclydes de Britto, o qual se obrigou expressamente a res-
ponder pela evicção. 
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Com esses esclarecimentos, ernittiremos o parecer pedido por V. 

Excia. 
Renovo a V. Excia. os meus protestos de elevada estima e dis-

tincta consideração.- Milton Campos, Advogado Geral do Estado· 
-O processo passa a constituir a Peça n. 383, distribuída aos srs. 

Sebastião Lima, Dorinato Lima e Annibal Gontijo, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Venda de terras devol~ttas 

(PEÇA N. 384) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas Geraes. 
-Bello Horizonte, 31 de agosto de 1934.-N. 775. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Geraes.-Os processos da relação inclusa se referem a terras que o 
Estado mediu com o intuito de concedel-as de accordo com o regula-
mento vigente. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do decreto n. 20.348, 
de 29/8/931, a concessão de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 he-
ctares, sem previa auctorisação do Conselho Consultivo do Estado, 
venho solicitar desse Conselho aquella autorisação, para os da relação 
annexa. 

Esses lotes distam muito mais de 6 kilometros da séde do districto 
de paz (art. 61 uo decreto n. 8.201, de 1932). 

Aproveito a opportunidade para apresentar a V. Ex?ia. meus.pro-
testos de elevada consideração e estima.-Israel P inhmro da Stlva' 
Secretario da Agricultura. 
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Officio 

Insenção de impostos pleiteiada por Feliciano Augusto de Souza 

(Peça n. 385) 

-Prefeitura de Bello Horizonte - Bello Horizonte, 31 de agosto 
de 1934. N. 19 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. - De ordem do 
Sr. Prefeito, tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. devida-
mente informado, o incluso processo, no qual se pede isenção de 
impostos. 

S. Ex. o Sr. Prefeito solicita desse illustre Conselho se manifeste 
sobre o assumpto . 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. I:x . protestos de estima 
~ consideração. 

João Lu;cio Brandão - Secretario 

Requerimento annexo no officio supra 

Exmo Sr. Dr. Prefeito. - Feliciano Augusto de Sousa requer se 
digne V. Excia. conceder-lhe isenção de impostos até o exercício pre-
sente, inclusive. E o requer com os seguintes fundamentos: 

a) por ter cedido á Prefeitura, gratuitamente, uma area de 2 me-
tros de largura por toda a rua Marianna, isto é, entre as ruas Ramal e 
Bomfim - cujo valor approximado, de tal area é de 20:000$000. 

b) - c debito do supplicante não vai á quinta parte desta im-
portancia. 

c) - a isenção pedida tem sua legitimidade na lei 329, art. 7 
letra h), lei da Prefeitura . 

d)- o supplicante, como é notorio e poder-se-á verificar, perdeu 
tudo que tinha, e tornou-se insolv.avel, por ter sido executado pelo 
banco Pelotense, por ter sido, o supplicante avalista de um seu irmão 
- e pelo banco Hipothecario e por particulares, como consta dos 
cartorios. 

Querendo o infra assignado ficar limpo, porém, sem dever a 
ninguem é que recorre a V. Excia e pede que, ouvido o Conselho Con-
sultivo, digne-se deferi r-lhe seu pedido, cuja justiça é patente. 

Confiante, pois, no alto espírito de equanimidade de V. Excia· 
espera receber. 
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Deferimento 
Bello Horizonte, 2 de março de 1834. - Feliciano Augusto de 

Sousa. 
- O processo passa a constituir a peça n. 385, distribuída aos 

srs. Abilio Machado, Socrates Alvim e Milton Campos. respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Reforma dos se'rviços da Rede Mineira de Viação 

(Peça n. 382) 

O sr. Socrates Alvim - Sr. Presidente, devo comunicar a 
v. excia · e a Casa, como relator da peça referente a reforma dos 
serviços da Rêde Mineira de Viação, que não tive ainda tempo de apre-
sentar o relatorio respectivo, devido ao volume do processo e á 
complexidade da materia. Entretanto, espero que na proxima segunda-
tei:-a eu e os illustres srs. conselheiros revisores, que commigo tem 
estudado a referida peça, possamos concluir essa parte do nosso tra-
balho. 

Trata-se de assumpto de grande urgencia. Por isso, embora não 
se ache ainda esgotado o prazo regimental para apresentação do re-
latorio, julgo dever presmr essa explicação á Casa 

Inteirado. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra, é encerrado o 

expediente e annunciada a 

Apresentação, aprovação e assignatura de pareceres 
finaes 

O sr. Sebastiãq Lima - Lê e passa e Mesa o seguinte: 

Parecer n. 343 

Pagamento de acldicionaes a José Augusto ela Paixão e Silva 

(Peça n. 377) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Gerais, recebeu em 
devolução o processo em que a Secretaria da Educação e Saude Pu-
blica pede auctorização para a abertura do credito especial de . .... 
283$200, afim de pagar ao sr. .José Augusto da Paixão e Silva, di-
rector do Grupo Escolar· do Serro, os addicionaes de 10 °/

0 
sobre os 

ESTADO DE •:\IIN.\S GERAES 1111 

seus vencimentos em 1933; e tendo examinado devidamente o assurrÍ-
pto, verificou que não tem )razão de ser a impugnação feita pela 3.a 
Secção daquella Secretaria ao pagamento dessa pequena quantia pela 
verba "Eventuaes", conforme se vê do relato rio e notas tachygraphi-
cas que este acompanham. . 

Resolve, portanto, o mesmo Conselho devolver o processo a Se-
cretaria da Educação e Saude Publica, mantendo integralmente o pa-
recer approvado na sessão de 26 de julho ultimo. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 1 
de setembro de 1934. - Sebastião Lima, relator. 

O parecer é approvado e assign.ado pelos srs. Conselheiros. 
Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygraphicas 

ao sr. Secretario da Educação:e Saude Publica. 

Segunda parte da ordem do dia 

Pagambnto ele aádicionaes a d. H eroina To1ores Brasil 

(Peça n. 378) 

Passando-se á 2 a parte da Ordem do Dia, é annunciada a dis-
cussão da peça n. 378, sobre a qual o sr. Socrates Alvim, apresenta 
o seguinte: 

Relatorio 

Pelo officio n. 243, de 14 do corrente mez, solicita o sr . Secreta-
rio da Edução e Saude Publica, o pronunciamento deste Conselho 
sobre o pedido, feito por d. Heroína Torres Brasil, professora effectiva 
da escola districtal de Columna, municipio de São João Evangelista, 
de pagamento dos addicionaes de 10°/ o da lei n. 425, de 1906, a 
que se julga com direito, visto contar mais de 30 annos de serviços 
prestados ao Estado, no magisterio publico. 

A pretenção da requerente encontra apoio em lei, estando seu di-
reito regular e documentadamente comprovado no processo, pela cer, 
tidão de tempo junta. Para occorrer a esse pagamento, deseja o sr, 
Secretario da Educação abrir um credito especial na importancia de 
749$600 e pede, a respeito, a audiencia do Conselho Consultivo. 

Com este relatorio, passo a peça ao 1.0 revisor, conselheiro sr. 
Annibal Gontijo. 

Bello Horizonte, 26 de Agosto de 1934.- Socrates Alvim, relator 
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Parecer 

O Sr. Socrates AUvim -Pela leitura do relato rio, verifica-se 
que se trata de uma pretensão com apoio em lei e amparada em do-
cumentação sufficiente para comprovar sua legitimidade. Parece, pois• 
que o Conselho deve acquiescer ao pedido do sr. Secretario da Educação 
e Saude Publica, sendo, poiém, o pagamento dos addiciona~s recla-
mados feito por uma das verbas de cEventuaes ,. daquella Secretaria · 

Si, por qualquer circumstancia, essas verbas estiverem exgotta-
das, será então aberto o credito especial solicitado, de modo a não 
ser prejudicada a parte. 

(Muito bem! Muito bem I) 
O parecer é approvado sem debates adaptando-se esta 

Conclusão 

O ·Conselho é de parecer que sejam pagos a d. Heroína Torres 
Brasil os addicionaes que reclama, devendo, porém, o pagamento ser 
feito, de preferencia, por uma das verbas de «Eventuaes », da Secre-
taria da Educação e Saude Publica. 

-0 processo é devolvido ao relator, para redigir o parecer final· 

Aliencu;ão d e lotes da Colonia "Alvaro da Silveira" 

(PEÇA N. 381) 

Por ultimo entra em discussão a peça n. 381. Dada a ~ palavra 
ao sr. Sebastião Lima, apresenta S. Excia. o seguinte : 

Relatorio 
Em officio n . 662, de 24 deste mez, o sr. Secretario da Agricul-

tura, observando as disposições do art. 10, letra «e» do Codigo dos 
Interventores, pede a este Conselho auctorização para alienar em glo-
bo os lotes vagos da colonia «Alvaro da Silveira», nos municípios 
de Bom Despacho e Pitanguy, com área superior a 100 hectàres, ai-
legando que aquelle nucleo colonial já está emancipado e não con-
vem ao Estado que os lotes contjnuem abandonados. 

Declara mais o sr. Secretario que, com o producto da venda des-
ses lotes, poderão ser adquiridas outras glebas de terras mais ferteis• 
para fundação de novos campos de sementes e outros estabelecimen-
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tos de fomento agrícola de accordo com o programma do governo 
do sr. Interventor Federal. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro julio Soares, 
1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 28 de agosto de 1934.-Sebastião Lima, re-
lactor. 

Párecer 

O Sr. Sebastião Lima-Sr. Presidente, a colonia cAlvaro 
da Silveira•, de que trata o officio do sr. Secretario da Agricultura, 
foi fundada pelo governo do Estado, ha cerca de 12 annos, na antiga 
fazenda do Capão, situada parte no municipio de Pitanguy e :parte no 
de Bom Despacho, dividida ao meio pelo rio Lambary, e é servida 
pela Estrada de Ferro Paracatú, que alli tem a estação •Alvaro da Sil-
veira». 

Segundo informações que obtive, a colonia compõe-se de terras 
ferteis e boas pastagens; mas tem o grave defeito da insalubridade 
do clima, onde o impaludismo é endemico e ás vezes mortifero, ha-
vendo ainda nos pastos o inconveniente da herva, que envenena o 
gado, e de grande quantidade de cobras, que dizimam a creação 
em geral. 

Por todos esses factos , a colonização allemã, que o governo enca-
minhou para aquella propriedade agrícola, teve um fracasso absoluto, 
além de não terem sido os colonos escolhidos entre agricultores e 
gente acos~umada á vida do campo. 

O governo gastou alli alguns milhares de contos de réis; constru-
indo mais de 100 casas para os colonos, e conseguiu vender uma 
parte dos lotes demarcados, principalmente na zona de Bom Despa-
cho. 

Restam ainda para se vender 94 lotes, cada um com a áréa 
approximada de 5 alqueires e que devem valer na média 1:500$000 
por unidade. 

Ultimamente a colonia foi extincta; mas o governo mantem alli 
um zelador, com a gratificação de 2:760$000 annuaes. 

Em vista do exposto, acho de toda a conveniencia que o go-
verno aliene,' mesmo englobadamente, o resto dos lotes vagos na co-
lonia «Alvaro da ·silveira», convindo, porém, que a venda seja pre-
cedida da formalidade da hasta publica, conforme dispõem os arts. 
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59 a 70, do Regulamento approvado pelo decreto n. 8.2.01, de 31 
de janeiro de 1928. 

Nessas condições, sou de parecer que o Conselho opine favo-
ravelmente sobre a auctorização pedida. 

(Muito bem ! Mui to bem!) 
Sem debate é approvado o parecer e proclamada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á venda pretendida, com a 
condição, porém, de ser a mesma feita mediante hasta publica e de 
accordo com as formalidades legaes. 

-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Ordem do dia 

Não havendo mais materia a ser tratada, o sr. Presidente decla-
ra que a ordem do dia da proxima sessão constará da parte regi-
mental e da discussão das peças que, relatadas e revistas, forem en-
viadas á Secretaria com a devida antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

243a Sessão ordinaria aos 4 de setembro de 1934 

PRESIDENTE -Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO - Sr. Socrates Alvim. 

SUMli.\.IUO- Acta -.-Homenagem á memoria do presidente Olegario Maciel 
-0 fallec1mento do conselheiro Werna Magalhaes- Discurso dos 
srs · Milton Campos e Abilio Machado -Proposta do sr. Annibal 
Gontijo -As homenagem do Conselho - Encerramento da sessao. 

A' hora . regimental, acham-se presentes os srs. Milton Campos, 
Socrates Alv1m, Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio Machado Dori-
nato Lima e Annibal Gontijo. ' 

-Abre-se a sessão. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão ante-

rior. 

~StAnO fiE MiNAS GER.\ES 1115 

Homenélgem · á memorla do presidente Olegario 
Maciel 

O Sr. Aludbal Ooatljo -fazendo ver completar-se amanhã 
o primeiro anniversario do fallecimento do querido e saudoso presi-
dente Olegario Maciel, requer que o Conselho participe das homena-
gens que vão ser prestada a sua memoria. 

- O requerimento é approvado unanime~ente. 

Fallecimento do Conselheiro Werna Magalhães 

o Sr. Milton Campos: -- A nossa sessão de hoje, senhores 
conselheiros, está assignalada pela nota da mais profunda tristeza, 
porque todos nós estavamos ha pouco sob o imperio de grande ma-
goa, acompanhando os funeraes do nosso inesquecível collega, sr. 
conselheiro Ernesto Frederico de Werna Magalllães 

Ao trazer ao Conselho a noticia dessa dolorosa occorrencia, 
são de profunda dôr as palavras com que o faço, porque com o de-
sapparecimento do querido collega não só o Estado de Minas perde 
um grande cidadão, profundamente conscio dos deveres que a fun-
ção publica lhe impunha e que elle cumpria com admirav~l clarivi · 
dencia, como, por outro lado, nós nos vemos privados de um com-
panheiro cujas nobres qualidades tornavam um desvanecimento a 
sua amizade e um motivo de orgulho a sua estima (apoi ados gerais· 
Mui to bem!) 

· Em Werna Ma~·alhães ha de ter surprehendido a capacidade que 
revelou no exercício da funcção publica para a qual foi chamado pela 
sabedoria do presidente Olegario Maciel, porque sua excia., de natu-
ral tão retrahido e murado numa invencível modestia, havia dedica-
do toda a sua vida á actividade privada e ao circulo da familia. Mas 
quando se lhe deparou opportunidade de servir á causa publica, foi 
s. excia. uma grande revelação (apoiados geraes. Mui to bem!) de 
vocação para o serviço publico, vocação que se evidenciou neste 
Conselho e que temos que lamentar fosse descoberta tão tarde, pois 
com as qualidades que o exornavam, com o espirito publico que o 
caracterizava, com a precisão de seus conhecimentos e com a eleva-
ção de seus propositos, s. excia. poderia ter prestado ao Estado ser· 
viços ainda· mais assignalados, se desde a sua mocidade a invenci-
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vel singeleza de seu temperamento não o houvesse retrahido e afas-
ado da carreira publica (Muito bem!) 

Com estas palavras de profunda saudade, trago á Casa a com-
municação do fallecimento do conselheiro \Verna Magalhães. 

Logo que tive noticia da morte do nosso prezado companheiro, dei 
as providencias que me competiam como Presidente do Conselho: vi-
sitei a familia enlutada e em nosso nome apresentei-lhe sentimentos 
de pezar; mandei hastear a bandeira em funeral e como derradeiro ges-
to de simplicidade o illustre extincto não desejasse homenagem de 
corôas funebrés, determinei que se fizesse um obulo á Associação 
por elle indicada; foi registrado no livro do ponto o pezar da Secretaria 
do Conselho e os collegas agora deliberarão sobre as demais home-
nagens que deveremos prestar a quem a ellas fazia inteiro jús. 

(M·uito bem! 1!/uito bem!) 
O sr. Annibal Gontijo - Como complemento ás homena~ 

gem já prestadas á memoria do saudoso conselheiro Werna Maga-
hães e de que acaba de dar noticia o sr. Presidente, requer seja 
ainda inserido em acta um voto de profundo pezar pelo seu passa-
mento. 

O sr. .A.bilio Machado - Meus caros collegas. Que doloroso 
instante estou vivendo agora! Tudo, em mim, é emoção perturba-
dora, é soffrimento que me tolhe a palavra e me impede de esbo-
çar siquer o quanto valia para o nosso apreço e para o nosso affe-
cto o companheiro querido que acabamo~ de perder. Si o coração 
pudesse ser ouvido, a figura estremecida de Werna Magalhães, pelo 
meu evocada, aqui logo appareceria, illuminando este recinto, sedu-
ctora, fascinante e amavel, como nós. a juJgavamos. Mas, intelizmente, 
quando se trata dos eleitos de seu carinho, o coração emmudece . 
E eu não sei, por isso, o que vos diga como expressão da nossa ma· 
goa inenarravel. 

Somos tão poucos, fraternizados por tanto affecto, e a Morte, 
impiedosa, se compraz em nos diminuir sempre. Não ha muito, ella 
nos levava o de:5embargador Oliveira Andrade, o grande juiz que· 
era tambem um grande cidadão, (apoiados ge1·aes.). Agora decorri-
dos alguns mezes apenas, nos arrebata Werna Magalhães, que um 
conjuncto de predicados excelsos tornava o objecto constante da ad· 
míração, da estima e da amizade de todos nós (Muito bem!) Intel-
ligente, culto, sereno e justo, dava elle relevo a este Conselho, que 
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de o ter entre os seus tanto e tanto se envaidecia (apoiados ge-
raes) Homem de moralidade exemplar, com a sabedoria dos que 
muito apprenderam tambem na experiencia da vida, tendo o culto 
religioso dos nobres sentimentos christãos que lhe davam a perfeição 
na bondade, como chefe de familia e como amigo, irradiava a sym~ 
pathia empolgante das almas feitas para a confiança e para a venera~ 
ção de todos (Muito bem!) 

Profissional de relevo, industrial adeantado, com largo conheci~ 
mento dos nosso problemas economicos, bem como de varias ou-
tros de cuja solução depende o progresso do Paiz, foi um servidor 
efficiente das melhores causas da prosperidade da nossa terra (apoia-
dos ge'raes). 

De uma familia de poetas, o irmão illustre do inolvidavel e ful-
gurante Luiz Carlos tinha tambem o fascínio da belleza, o amor das 
letras e das artes, o que se lhe admirava no brilho e na graça da 
palestra encantadora. Tudo, pois, nelle attrahia, conquistando para o 
notavel ingenheiro admiradores e amigos. Mas a despreoccupação das 
vaidades mundanas é que mais admiravel o fazia ainda. Modesto de· 
sinteressado de vanglorias, era a imagem dessa rara simplicidade 
sempre tocada de meiguice e de tolerancia, em que, através de sua-
ves claridades inesquecíveis de espírito e de bondade, adivinhamos 
a presença de Deus. (Muito bem!) 

Por tudo, pois, a lembrança de seu nome, de sua intelligencia e 
de suas virtudes viverá para sempre no coração e na saudade ami~ 
ga de todos nós, que, em honra a sua memoria, completando as ho-
menagens que já lhe foram tributadas, devemos- eu o proponho-
inserir um voto de profundo sentimento em acta, nomear uma com~ 
missão que reitere condolencias á família enlutada, levantar a sessão 
de hoje e comparecer a missa do setimo dia. E termino com a pa-
lavra estrangulada por pezar que se não descreve, affirmando serem 
mínimas ainda as nossas homenagens para quem tanto merecia do 
nosso caloroso . apreço e da respeitosa consideração de todo o povo 
mineiro. 

(Muito bem! Muito bem! O o'rado1• é vivamente cumprimen~ 
tado e abraçaáo por todos os senhores conselhei1·os.) 

O Sr. Mliton Campos- Considero approvadas as homena-
gens que acaba de propor o sr. conselheiro Abilio Machado (apoiados 
gm·aes. Mui to bem!) Nomeio para a commissão que deverá reiterar 

2 
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nosso pezar á família enlutada os senhores Abilio Machado, Anni-
bal Gontijo e Sebastião Lima e, em homenagem ainda á memoria 
do nosso preclaro collega, de accordo com a proposta do sr. Anni-
bal Gontijo, mandarei constar da acta o voto de pezar e comparece~ 
remos, incorporados á missa do setimo dia. E levanto a sessão. 

244.a sessão ordinaria, aos 11 de setembro de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUUliA H lO- Acta- Expediente -Novas distribuição de peças - Communi-
cações - Commissão do ante-projecto da Constituiç:io do Estado 
-- Discurso do sr. Milton Campos -Pareceres finaes - 2". parte 
- Credito especial para pagamento ao sr. Lucas Tavares de Lacer-
da Filho- Relato rio e parecer do sr. Milton Campos- Conclusão 
- Reorganização dos serviços da Rede Mineira de Viação - Dis-
curso do sr . Socrates AI vim- Adiamento da discussão - Accordo 
celebrado com d. Maria Gertrudes Magaldi - Relatorio e parecer 
do Sr. Sebastião Lima - Conclusão - Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Socra-
tes Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Julio Soares, Annibal Gon-
rij o e Abilio Machado. 

Abre-se a sessão. 

A c ta 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão an-
terior. 

Expediente 

O Sr. Secretario- traz ao conhecimento do Conselho o se~ 
guinte expediente; 

Officio 

Isenção ele sellos e impostos pa'l'(t os most'I'Ua.'rios destinados á 
Fei1·a Internacional 

(PEÇA N. 386) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes.-Bello Ho-
rizonte, 3 de setembro de 1934. 
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Sr. Presidente do Conselho Consultivo. -Tendo o sr. Secretario 
da Agricultura lembrado a conveniencia, como de grande alcance 
para propaganda do Estado, de serem isentos de sellos e impostos 
os mostruarios destinados á Feira Internacional, submetto a sugges-
tão daquelle titular ao pronunciamento desse Conselho, solicitando-lhe 
a gentileza de seu parecer a respeito, para o que tenho a honra de 
passar ás mãos de V. Excia. o respectivo processo. 

Reitero a V. Excia. os protestos de alta estima e consideração.-
Ovidio de Abreu, Secretario das Finanças. 

-0 officio passa a constituir a peça n. 386, distribuída aos srs. 
Abilio Machado, Annibal Gontijo e Julio Soares, respectivamente, re· 
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Exploração ele madeiras no município de Theophilo Ottoni 

(PEÇA N. 387) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes.-Bello Ho-
rizonte, 4 de setembro de 1934. 

G/ 91. 
Remette um processo, para estudo e parecer do Conselho Con-

sultivo. 
Senhor Presidente :- Afim de que esse Egregio Conselho Con-

sultivo dê o seu parecer sobre o assumpto, tenho a honra de passar 
ás mãos de V. Excia. o incluso processo, relativo á proposta apre .. 
sentada pelo sr. Nagib Abés Ganem para exploração de madeiras no 
rio Pampam, município de Theophilo Ottoni. 

Sirvo-me da opportunidade para reiterar a V. Excia. os meus pro· 
testas de elevada estima e distincta consideração.-Israel Pinheiro, 
Secretario da Agricultura. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, D. D. Presidente do Conse• 
lho Consultivo do Estado. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Secretario da Agricultura do Estado de Minas Geraes. 
-Nagib Abés Ganem, sociedade ou empreza pelo mesmo organiza .. 
da, requer ao Estado de Minas Geraes, concessão sobre contracto com 
o prazo de 25 annos para a extracção de madeiras de lei nas mar· 
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gens direita e esquerda do Rio Pampam, num percurso de 30 (trinta) 
kilometros de extensão por 12 (doze) de penetração nas mattas a 
partir da sua foz no Rio Mucury, ambos no municipio de Theophilo 
Ottoni; offerecendo as vantagens seguintes : 

a)- Além dos impostos que o Estado de Minas Geraes recebe 
por metro cubico de madeira exportada, o proponente, sociedade ou 
empreza por elle organizada, dará mais 6$000 (seis mil réis) em me-
tro cubico, que pelo mesmo for exportado, cujo pagamento será feito 
no acto da exportação juntamente com os outros impostos, controla-
dos os embarques pelo Districto de Terras ou pela Collectoria Esta-
dual de Theophilo Ottoni; 

b) - - O proponente, sociedade ou em preza por elle organizada, 
se obriga á limpeza e drenagem do referido Rio Pampam no percurso 
concedido, a aberturas de estradas e ao auxilio da fiscalização das mat-
tas. sem onus algum para o Estado de Minas Geraes; 

c)-Ficará estipulado o prazo de 12 (doze) mezes para o inicio 
da exportação; 

d)-A quantidade minima de madeira a ser exportada pelo pro-
ponente, sociedade ou empreza por elle organizada, será de 1.200 
(mil e duzentos) metros cubicos annualmente, (nos quaes o Estado 
percEberá cerca de 25:000$000 dentro da presente proposta, cuja im-
portancia elle vem perdendo e continuará a perder, caso não seja es-
tudada uma formula de aproveitamento destas riquezas devastadas 
pelo fogo e o machado damninho dos posseiros, que, inconscientes, 
augmentam de anno em anno o seu prejuízo e a destruição das 
mattas); 

· e)- O Estado de Minas Geraes resguardará o direito do reque-
rente, sociE-dade ou empreza por elle organizada, no tocante ao trecho 
do Rio Pampam por elle drenado e conservado limpo, estipulando uma 
pedagem para madeiras de outrem, que futuramente possam ser trans-
portadas pelo mesmo rio, cuja pedagem deverá ser de 3$000 por me-
tro cubico; 

f)- No caso de serem requeridas ao Estado condições para com-
pras definitivas de lotes de terras devolutas, que abrangessem os ter-
renos circumscriptos na área da presente concessão, terá preferencia 
para a arrematação dos lotes em hasta publica o proponente, socieda-
de ou empreza por elle organizada; 

g) ~O contracto da presente concessão, para os fins de direito, 
terá o valor de 50:000$000 (cincoenta contos de réis), e, no caso de 
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uma resctsao por parte do Estado de Minas Geraes, ficará estipulada a 
multa de 20:000$000 (vinte contos de réis) e mais o pagamento de todas 
as bamfeitorias feitas nos terrenos da concessão, constantes da drena-
gem do Rio Pampam, estradas, arrastões para madeira, installações de 
cortes, casas de colonos, etc., cuja avaliação será feita por dois arbitras 
indicados pelas partes. 

P. deferimento. 
Bello Horizonte, 30 de julho de 1934.-Nagib Abés Ganem . 

Parecer do Sr. Consultor Juridico 

Bello Horizonte, 25 de agosto de 1934.-Exmo. Sr. Secretario da 
Agricultura.-Com o parecer junto, do dr. Paulo Juguaribe, em exer-
cício neste departamento, e cujas conclusões subscrevo, tenho a honra 
de devolver a V. Excia . os papeis relativos á proposta formulada p.elos 
srs. Nagib Abés Ganem e. outros, para tiragem de madeiras em terras 
devolutas do Estado, ás margens direita e esquerda do Rio Pampam. 

Julgo opportunas ao suggestões contidas no referido parecer 
quanto á autorização que deve ser promovida junto ao Conselho Con-
sultivo do Estado, para a pretendirla concessão, que deverá assentar 
em bases predeten:ninadas, sob as cautelas e restricções que os inte-
resses do Estado aconselharem e sem privilegio de zona, senão de 
área determinada. 

Apresentará este departamento a:minuta do contracto a S"'r exami-
nado pelo Conselho~Consultivo, si V. Excia assim o entender opportuno. 

Reitero a V. Excia. os meus sentimentos de elevado apreço e 
estima.-M. Pothie1 Monteiro, Consultor Jurídico. 

- E' este o parecer : 
Bello Horizonte, 9 de agosto de 1934. 
Sr. Consultor Jurídico:- O Senhor Nagib Abés Ganem, socieda-

de ou empreza pelo mesmo organizada, pleiteia, junto a esta Secreta-
ria, uma concessão para a extracção de madeiras em terras devolutas do 
Estado, situadas ás margens direita e esquerda do Rio Pampam. 

Apresenta uma proposta ao Estado, na qual estabelece, para o fu-
turo contracto, as seguintes bases: 

A) Vantagens offerecidas ao Estado : 
l.a) -0 pagamento de 6$000 por m3 de madeira expor-

tada, além do pagamento dos impostos que o Estado recebe 
para tal fim; 
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2.a) -limpeza e drenagem do Rio Pampam no percurso 
da concessão, abertura de estradas e auxilio na fiscalização 
das matas, sem onus algum para o Estado; 

3.a)- exportação, no mínimo, de 1.200 metros cubicos 
de madeira annualmente, exportação essa que, de accordo 
com a proposta feita, trará ao Estado uma renda mínima de 
25:000$000. 

B) Onus impostos ao Estado: 
1. 0)- Concessão pelo prazo de 2::5 annos, para a extra-

cção de madeiras, em um trecho de 30 kilometros de exten-
são por 12 de penetração, contando-se a primeira extensão, 
a partir do Rio Pampam no rio Mucury; 

2. 0
- garantir ao requerente o. direito de cobrar 3$000 de 

pedagem por metro cubico de madeiras de outrem transpor-
tadas no trecho drenado; 

3.0
- preferencia para a arrematação de lotes em hasta 

publica, caso sejam requeridas ao Estado medições para a 
compra de terras devolutas. 

4.0
)- obrigação de indemnizar as bemfeitorias, caso res-

cinda o contracto antes de expirar o prazo da concessão. 
Devolvendo uma proposta anteriormente feita pelo sr. Jovelino de 

Oliveira Ambrosio , em seu nbme e no do actual requerente, informa o 
sr. Chefe do 3.0 districto de terras: 

cSerá um grande aproveitamento das madeiras que o 
machado damninho dos posseiros entregam ás furias das 
chamas devoradoras do fogo, escapando a mais acurada fisca-
lização. Com a limpeza do Rio Pampam seria facil o escoa-
mento dessa grande riqueza das nossas mattas, riqueza essa 
que se acha hoje quasi que esperdiçada, pois não é facil, nas 
condições actuaes, aproveitar-se a madeira do Rio Pampam, 
que é todo sinuoso e atravessado de páos. Ha tambem a 
vantagem da conservação das mattas, o madereiro não é o 
damnificador della, muito ao contrario, só abate a arvore de 
qualidade, deixando o resto da matta intacto ,. . 

Considera, . ainda, o sr. Chefe do Districto, vantajosa a concessão, 
pois vê nos proponentes, interessados defensores das mattas e sanea-
dores da zona da concessão. 

E' verdade que o Regulamento de Terras, na parte relativa á guar-
da e vigilancia das terras e mattas do Estado, prohibe a extracção de 
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madeiras em terras devolutas. Considera mesmo illegal, em seu art. 
116» a devastação, digo, a derrubada de arvores e extracção de ma-
deiras, quando 0 occupante não tiver titulo legitimo expedido pelo Es-
tado ». . _ 

A' vista, pois, do disposto no refendo Regulamento, occorre nos 
a seguinte preliminar: _ 
Póde 0 Estado f azm· un~a concessão, unica e excl1.tswamente para 

a extracçãiJ de madeiras em ter'ras devolntas? 
Parece-fios, á primeira vista, compulsando os dispositivos do Re-

gulamento de terras, que não. 
Versando o as~umpto por outro ponto de vista, o dr. Noronha 

Guarany, quando 0 consultor Jurídico desta Secretar~a, exami~ando 
caso identico ao presente, emitte, entre outras, as segumtes considera-
ções («Pareceres ,. , pagina 384). 

«As terras devolutas são de propriedade do Estado (Cons-
tituiçião, art. 64). 
Ora si taes terras são do domínio do Estado, a este é licito 

transferil-as, 'arrendai-as, exercendo sobre as mesmas todas as modalida-
des em que se deser.volve o direito de propriedade, observadadas as 
leis respectivas. . 

Assim é fóra de qualquer duvida que ao Estado assiste o 
direito de vender as madeiras que constituem as florestas de 
suas terras devolutas. E' certo que o Regulamento de Terras, 
como muito bem acentuou o Sr. Inspector de Terras, cogita de 
facto do povoamento das terras pela sua cultura, pelo desen-
volvimento da lavoura, e tem como finalidade principal com-
bater a devastação das mattas. Mas esse Regulamento não im-
pede que 0 Estado, legitimo proprietario das terras devolutas, 
possa dispor das mesmas , alienando-as ou gravando-as com 
quaesquer o nus. . . 

Não conheço nenhum dispositivo de lei que Impeça 

0 Governo de dispor de suas terras, de seus bens, desde 
que a venda seja autorizada pelo Congresso Estadual (Cons-
tituição Mineira, art. 30, n. 20). _ 

Nem as leis ordinarias, nem a Constituição oppoem-se 
a esse negocio. No caso do processo, que serve de objecto 
ao nosso estudo, não se trata, evidentemente de uma venda 
de terras,mas sim de madeira existente nessas terras. Pare-
ce-me, pois, que o Governo poderá contractar com os reque-
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rentes, precedendo lei do Congresso, autorizando o nego~ 

cio, de vez que, pela exposição feita, é fora de duvida tratar~ 
se de uma venda de bens. E como a Constituição de nosso 
Estado em seu art. 30, n. 20, attribue, privativamente, essa 
faculdade ao Congresso, sómente a este compete resolver. O 
dispositivo constitucional emprega a expressão bens, sem dis~ 
tinguir os moveis dos immoveis. E' de ordem geral. 

Nada temos a accrescentar ás judiciosas considerações acima trans~ 
criptas, a quaes, a nosso ver, se enquadram perfeitamente no presente 
caso. 

Não se trata, como se vê da informação do sr. Chefe do Distri-
~to que bem conhece a zona e naturalmente da idoneidade dos propo~ 
nentes, de devastação de mattas, pois o madereiro não é devastador 
dellas, visto como só abate a madeira exportavel e de qualidade, con~ 
servando o resto do matto intacto. 

Assim, pois, pensamos que o Governo deve, antes de outra qual-
quer providencia, obter autorisação do orgão competente para fazer 
concessões do genero da pleiteada. 

Não vemos vantagem em serem discutidas, no momento, as condições · 
da proposta feita, antes de ser o Governo autorizado a entrar em en~ 
tendimento com o interessado. 

E' o que pensamos e que submettemos á vossa consideração. -
Paulo Jaguaribe. 

Sugge.stões da Secção Technica de Ten·as 

Senhor Superinten~eTlte.-Sobre as bases do contracto a ser es-
tudad.o por esta Secretana, sobre uma concessã1J para a extracçi'io de 
madeiras em t~rras devolutas, ás margens esquerda e direita do rio 
Pa~pam, a parbr de sua f~z no rio Mucury, no município de Theo-
philo Ottom, numa. extençao de 30 l<ms . por 12 kms. de penetração 
nas mattas, suggenmos o seguinte: 

A) VANTAGENS OFFERECIDAS AO ESTADO 

1.0
) Ao em vez de 6$000 por m3 de madeira exportada, 

estabelecer 10$000 por m 3 de peroba, cedro ou vinhatico, e 
30$000 por m 3 de jacarandá. 
2.0

) Pode ser acceita. 
3.a) Conservar a sua redacção assim; 

4:Exportação no mínimo de 1.200 m 3 de madeira annualmente-» 
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B) SOBRE ONUS IMPOSTOS AO ESTADO: 
1.0

) Accrescentar que a extracção será sómente de madeiras 
de lei, destinadas á exportação, conservando o mais possível, 
intactas, as madeiras que se destinam a lenha, dormentes, 
carvão vegetal, etc., que não poderão explorar. 
2.0 ) Não acceitar esse onus-Pois essa garantia implica 
numa medida coercitiva aos interessados em exploração de 
madeiras, de procedencia de terrenos legitimas que fiquem 
no rio Pampam, á montante, da zona da concessão. 
3. 0 ) Em igualdade de condições de preço, pode-se dar pre-
ferencia a concessionaria até o limite de 500 hs. para terre~ 

nos de cultura e 4.000 Hs. para terrenos destinados a creação. 
4.0 Não vejo vantagem nenhuma ao Estado em assumir 
esta obrigação proposta. 

Feita a apreciat:ão sobre as condiçCcs J.a proposta acima, 
cabe-me lembrár-vos que si o Estado de Minas tem algum 
interesse em usuíruir uma renda, permittindo a devastação de 
suas mattas, que se ponha, então em hasta publica a explo-
ração de suas madeiras, pois estou certo, que assignado o 
contracto em estudo, innumeros madereiros requererão outros 
contrac~os em identicas condições. 

Secção Technica de Terras, 28 de agosto de 1934. 
José Lopes de llfagalhães, 

Eng. Chefe do Serviço de Terras. 
B. Quintino dos Santos-Superintendente do Departamento. 

Ao Egregio Conselho Consultivo do Estado, em 3-9-934. 
Israel Pinheiro. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 387, distribuída aos 
srs. Socrates Alyjm, Sebastião Lima e Abilio .Machado, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Officio 
Indemnização a A lbi no Gonçalves dos Santos 

(PECA N. 388) 

PREFEITURA DE BELLO HORIZONTE 

N. 20. Bello Horizonte, 10 de setembro de 1934.-Exmo. Sr. 
Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Consultivo. 
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Tendo sido esta Prefeitura condemnada a pagar ao sr. Albino 
Gonçalves dos Santos, conforme se verifica do processo junto, a in-
demnização de Rs. 19:155$934 (dezenove contos cento e cincoenta e 
e seis mil, novecentos e trinta e quatro reis), venho solicitar desse 
egregio Conselho a necessaria autorisação para a abertura do cre-
d ito especial, de modo a ficar esta Repartição habilitada a fazer o pa-
gamento a que está sujeita por sentença judiciaria. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração. 
Soa1 es ele Mattos, Prefeito. 

Requerimento annexo ao officio suppra 

Exmo. Sr. Dr. Prefeito Municipal-Albino Gonçalves dos Santos, 
por seu procurador infra assignado tendo tido ganho de causa contra 
a Prefeitura da Capital, que, como se vê da inclusa certidão, foi con-
demnada a pagar-lhe a importancia de 18:552$000 e mais as custas, 
vem requerer a V. Exci.a se digne de providenciar sobre esse paga-
mento, accrescido das custas em primeira e segunda instancias, im-
portando tudo em dezenove contos, quatrocentos e cincoenta mil e 
quinhentos réis (19:450$500), nos termos do accordam transitado em 
julgado e junto a esta por certidão. 

Por ser de justiça, 
P. deferimento 
E. R. M. 

Bello Horizonte, 21 de julho de 1934. 
P. p. Fabio Pinto Coelho 

Informações 

Prefeitura de Bello Horizonte -0 peticionaria, allegando a quali-
dade de procurador de Albino Gonçalves dos Santos, comparece P.e-
rante esta Prefeitura protestando pelo pagamento de Rs. 18.552$000, 
importancia certa que diz proveniente da condemnação da Prefeitura 
na acção de indemnização que lhe moveu aquelle senhor no fôro 
desta comarca. 

Observo 'preliminarmente, que do teor da sentença do M. M. Sr. 
Dr. Juiz de Direito, fielmente transcripta nos documentos de fls · não 
consta referenda alguma da condição allegada na inicial pelo re-
querente. 
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Deante da natureza da materia em causa e mais do que 
foi dito, deve este processo ter a audiencia do sr. advogado 
Prefeitura. 
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acima . 
de ta 

20-7-34.-Paulo A. Mello.-De pleno accor-do.-A' Secretaria. 

-Desp. 24-7-34.-Longobardo. 
Sr. Secretario-A Prefeitura deve pagar ao procurador de Al-

bino Gonçalves dos Santos, de indemnização a que foi condemnada, 
não a importancia requerida e sim a de Rs. 19:156$934, a sim dis-
criminada: 

Indemnisação . . . . . ... ... . . . . 
Custas em proporção ... ... . . . 

"' da certidão e accrescidas . . . . 

Somma Rs. 

18:552$000 
440$334 
154$500 

19:155$934 

O requerente deve, entretanto, juntar a estes prova de mandato 
afim de ficar archivada nesta Repartição. 

E' o que me cumpre informar. 
Adv. 0 ,-ll-8-34.-A. Botelho.-A' Secretaria. 

E' essencial, para o pagamento em causa, seja aberto um cre-
dito especial de 19:156$934 depois de solicitado, a respeito, o parecer 
do Egregio Conselho Consultivo. 

Despa. 5-9-34.-Longobardo. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 388, distribuída aos 

srs. Annibal Gontijo, Milton Campos e Julio Soares, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes-4 de se-
tembro de 1934-Sr. Presidente do Conselho· Consultivo.-Cumpro 
o doloroso dever de apresentar a esse egregio Conselho Consultivo 
os meus sinceros pesames pela perda que acaba de soffrer, com o 
fallecimento do seu illustre membro, Conselheiro Ernesto de Werna 
Magalhães. 

· Reitero a V. Exc. os meus protestos de elevada estima e distin-
ta consideração . 

Israel Pinheiro, Secretario da Agricultura. 
-Inteirado, agradeça-se. 
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Officio 

Santa Casa de Misericordía-Bello Horizonte, 4 de Setembro de 
1934-Ao Conselho Consultivo de Minas Geraes. 

Exmo. Sr. Presidente.-A Santa Casa de Misericordia de Bello 
Horizonte, tantas vezes amparada, nas suas necessidades, em diver-
sas resoluções desse Egregio Conselho, lamentando profundamedte o 
falJecimento de seu conspícuo membro-Dr. Ernesto Werna de Ma-
galhães-adhere á magua causada por esse luctuoso acontecimento, 
apresentando a V. Exc. e por seu obsequioso intermedio, a esse 
Illustrado Conselho, as mais sentidas condolencias. 

Com os protestos da mais elevada estima e subida consideração, 
. desejo que 

Deus guarde a V. Exc. 
Jarbas Vidal Gomes, Provedor. 

-Inteirado, agradeça-se. 

Officios 

Do sr. dr. José Aroeira Filho, secretario do Instituto dos Funccio-
narios Publicas do Estado de Minas Geraes, communicando a sua fun-
dação e a constituição de sua directoria. 

Do sr. Franklin Ba~deira Machado, presidente do Conselho Ad-
ministrativo da Caixa Economica Federal, communicando posse e exer-
cicio de todos os seus membros. 

-Inteirado, agradeça-se. 

Telegramma 

Do sr. Oscavo Gonzaga Prata, prefeito do Pomba, apresentando 
sentimentos de pesar pelo fallecimento do conselheiro Werna Maga-
ães. 

-Agradeça-se. 

Nova distribuição de peças 

Por motivo do fallecimento do sr. conselheiro Werna Magalhães, 
são nomeados para substituir s. excia., como 2.0 revisores, respectiva-
mente, das peças ns. 365 e 375, os srs. conselheiros Annibal Gontijo e 
Sebastião Lima. 
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Communicações 

O Sr. Sebastião Lima communica que a Commissão no-
meada para r<>iterar á família do saudoso conselheiro Werna Magalhães 
as condolencias do Conselho cumpriu a sua dolorosa missão. 

O Sr. Milton Campos communica que a exrna. familia do 
illustre extincto veiu agradecer ao Con elho as homenagens por este 
prestadas á memoria do seu querido chefe. 

Por esta occasião, teve opportunidade de communicar-lhe que o 
Conselho, incorporado, esteve presente á missa de 7.0 dia em suffragio 
da alma do conselheiro Werna Magalhães. 

Egualmente esteve na Casa o dr. ndefonso Mascarenhas que, por 
parte da Companhia "Cedro e Cachoeira", de que era director o dr. 
W ema Magalhães, agradeceu ao Conselho as mesmas homenagens. 

-Inteirado. 

Commissã.o do ante-projecto da Constituição do Es-
tado 

O Sr. Milton Campos:'- Tenho a participar ao Conselho que 
fui distinguido pelo Governo do Estado com o convite para membro 
da commissão incumbida de elaborar o ante-projecto da Constituição 
do Estado. 

Pelo decreto que instituiu a Commissão e designou seus compo-
nentes, desde logo se vê que a homenagem foi ao Conselho, que te-
nho a honra de presidir por um excesso de benevolencia (não apoia-
dos gm·aes ) de meus caros co negas. 

O SR. SEBASTIÃO UMA:- V. excia. tem, pessoalmente, meritos 
necessarios para fazer parte dessa commissão. (Apoiado. gm·ae ). 

O SR. MILTON CAMPOS:- A distincção do Governo recahiu no 
Conselho, embora na pessoa de seu presidente. 

E foi sem duvida uma grande distincção, que vem demonstrar 
mais uma vez o apreço em que o Governo tem a nossa corporação. 

Julguei que era de meu dever registrar nos Annaes essa expres-
siva homenagem e communical-a aos illustres collegas. 

O SR. ABILIO MACHADO:- O Conselho deve congratular-se com 
o sr. Interventor pela idéa felicíssima que teve escolhendo na pessoa 
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de v. excia., um jurista de escol do Estado para fazer parte de::.sa Com-
missão. 

( Apoiados geraes. Mui to bem! Mui to bem!), 
O SR. MILTON CAMPOS:- Muito agradecido. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra, é encerrado o 

expediente e annunciada a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O Sr~ Socrates Alvim apresenta o seguinte 

Parecer n. 344 

P agam ento ele ad eli cionaes a d . H m·oina To'rres B1·asil 

(PEÇA N. 378) 

Depois de relatado, revisto e discutido o processo constante des-· 
ta peça, considerando a legitimidade do direito de d. Heroína Torres 
Brasil, que conta mais de 30 annos de serviços prestados ao Estado, 
no magisterio publico, considerando achar-se documentadamente com-
provado, no processo, esse direito.- delibera o Conselho Consultivo 
do Estado, dar sua acquiescencia ao pagamento de addicionaes plei-
teado, devendo o respectivo pagamento ser feito, de preferencia, por 
uma das verbas de "Eventuaes" , da Secreraria da Educação e Saude 
Publica. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Geraes, em Bello Horizonte, 4 de Setembro de 1934.-Socrates Alvim , 
relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça, c.om o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-

rio da Educação e Saude Publica. 
O Sr. Sebastião Lima apresenta, egualmente, o seguinte 

Parecer n. 345 
Alienação d e lotes d a Colonia "Alvaro ela Silvei'l'a'' 

(PEÇA N. 381) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, a que foi pre~ 

sente o pedido feito pelo sr. Secretario da Agricultura, no sentido de se 
auctorizar a alienação em globo dos lotes vagos da Colonia Alvaro da 
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Silveira, tendo estudado o assumpto e verificado a conveniencia das 
-medidas em apreço, como consta do relato rio e notas tachygraphicas 
que este acompanham, é de parecer que se conceda a auctorização 
solicitada, devendo, porém, a venda ser precedida da íormalidade da 
hasta publica, conforme precei tuam os artigos 59 a 70, do Regulamen-
to do Serviço de Terras do Estado. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em BeBo Horizonte, 4 
de Setembro de 1934.-Sebastião Lima, relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygra-

phicas, ao sr. Secretario da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

A bm·tura de credito pa'ra p agam en to ele Lucas T. d e Lace1·cla 
Fi lho 

(PEÇA N. 369) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, entra em discus-
são a peça n. 369, sobre a qual o sr. Milton Campos apresenta o se-
guinte 

Relatorio 

O exmo. sr. Secretario da Educação, consulta o Conselho sobre a 
abertura de UP'l credito na importancia de 10:550 000, a favor do sr. 
Lucas Tavares de Lacerda Filho. 

Verifica-se do processo que esse funccionario, tendo sido exone-
rado do cargo de director do Grupo Escolar de Itapecerica, a 11 de ou-
tubro de 1928, foi reintegrado por acto de 8 de junho de 1930. Re-
quereu depois o pagamento de seus vencimentos durante o tempo em 
que esteve afastado. O então Secretario, sr. Francisco Campos, inde-
feriu o pedido. Mais tarde, o supplicante insistiu, e, após numerosas 
informações e ouvido a respeito o sr. Consultor Jurídico da Secretaria, 
o sr. Secretario despachou favoravelmente: "Pague-se, o que for de-
vido, nos termos do parecer do sr. Consultor Jurídico". 

Ouvida sobre o pagamento, a Secretaria das Finanças não se op-
põe á abertura do respectivo credito especial. E, em seguida, foi con-
sultado o Conselho. 

' atBL I OTEC A ,l 
ARQUIVO P U BliCO ~ tNEIRO 
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Assim relatada a peça, passo-a ao 1.0 revisor, sr. conselheiro An-
nibal Oontijo. 

Bello Horizonte, 14 de Agosto de 1934.-Milton Campos, presiden-
te e relator. 

Parecer 

O Sr. Milton Campos ::-Corno o Conselho vê pelo relatorio, 
trata-se de processo já resolvido pelo Governo : dentro dos limites oe 
sua competencia, elle ordenou o pagamento ao supplicante. O que 
resta agora é a abertura de credito especia\ para pagamen-to da im-
portancia que se julgou devida ao requerente. Foi ouvido o Sr. Se-
cretario das Finanças, o qual não se oppoz á medida. 

Nestas cond!ções, opino favoravelmente á abertura desse credito, 
uma vez q111~ o sr. Secretario das Finanças decJara não se oppor a 
elle, naruralmente porque encontra, no erario publico, os meios suf-
ficientes para custeai-o. 

(IJ!lui to bem! lvhtito bem!) 
-Sem debate é approvado o parecer, sendo adoptada a se-

guinte 

Conclusão 

O Conselho opina pela abertura do credito especial de que trata 
a peça n. 369, uma vez que o Sr. Secretario das Finanças considera 
possive! a medida. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Reorganização dos serviços da R ede M.ineÜYt de Viaç(io 

(PEÇA n. 382) 

E' annunciada a discussão da peça n. 382, sendo dada a palavra 
ao relator, sr. Socra!es Alvim. 

O Sr. Socrates Alvim :- Sr. Presidente, como relator da 
peça n. 382, devo communicar a v. excia. e ao Conselho que não 
só eu como os srs. revisores temos estudado, com o maior interesse 
e boa vontade, grande numero de mernoriaes que nos tem sidopresen-
te, contendo seggestões e reclamações do pessoal da O és te de Mi-
nas e das demais estradas que formam o grupo da Rêde Mineira de 
Viação. 
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Ainda hoje nos reunimos durante o dia estudando os memoriaes 
recebidos, não me sendo poss-ível, entretanto, apresentar parecer sobre 
o assumpto, pois, após a nossa referida reunião, já me chegaram ás 
mãos novos memoriaes. Aqui mesmo recebi dois. Egualmente fui 
procurado pelo presidente do Syndicato dos Ferroviarios da Oéste, 
que me declarou pretender ainda o mesmo Syndicato apresentar ou-
tro memorial sobre a peça. 

Sendo assim, penso que não devemos precipitar nossos trabalhos, 
não só em beneficio do pessoal da Rêde Mineira de Viação, como 
em beneficio geral do Estado. Devemos receber o maior numero pos-
sível de recJamações para que, estudando-as, uma a uma e, depois• 
todas em conjuncto, possamos emittir sobre o assumpto um parecer 
tanto quanto possível acertado. 

Nestas condições, peço dilação do prazo para que na primeira 
reunião, si possivel, apresente meu parecer a respeito. 

(/J1uito bem! Mnito bem!) 
-Sem debate é approvado o requerimento, ficando, por isso, 

adiada a discussão. 

Accordo celebrado com d. Maria 6ertrudes Magaldi 

(PEÇA N. 383) 

Finalmente entra em discussão a peça n. 383, sobre a qual o sr. 
Sebastião Lima apresenta o seguinte 

Relatorio 

Em officio de 28 de agosto ultimo, o sr. auxiliar do Advagado 
Geral do Estado, de accordo com o disposto no art. 10, letra F, do 
Codigo dos Interventores, submette á apreciação deste Conselho o ter• 
mo do accordo realizado no dia 23 do mesmo mez com d. Maria 
Gertrudes Magaldi, para solucionar uma reclamação feita pela mesma 
senhora e mais herdeiros de Vicente Magaldi contra a invasão de um 
terreno de sua propriedade, quando da construcção do grupo escolar 
«Fernando Lobo ,. , em Juiz de Fóra. 

A invasão foi feita de boa fé, em vista dos termos de escriptura 
do terreno que o Estado comprou a Euclides de Britto e outros, a 
qual incluiu indevidamente parte da propriedade pertencente aos re 4 

clamantes, cabendo agora ao Estado o direito a ·uma acção de inde-
mnização contra os vendedores, que devem responder pela evicção. 

3 



1134 CONSELHO CONSULTIVO 1:)0 

A área invadida mede apenas 147,5 metros· quadrados; mas de-
ante das justas razões apresentadas pelos reclamantes, que ficariam 
com o J:esto do terreno imprestavel para a edificação, resolveu-se ad-
querir por compra todo o terreno a elles pertencente, com uma área 
total de 295 metros quadrados. 

Pelo accordo em que5tão o Estado pagará a d. Maria Gertrudes 
Magaldi, actual proprietaria unica do terreno, pelos 295 metros qua-
drados, a quantia de 6:125$870, feito o calculo a 20$766 o metro qua-
drado, que foi o preço pelo qual o Estado adquiriu um lotEt adjacente 
para dependencias do mesmo grupo «Fernando Lobo ». ' 

O lote de terras que é objecto de reclamação, foi comprado por 
Vicente Magaldi em 1920 por 1:200$000; porém no inventario dos 
bens deixados pelo mesmo Magaldi, em 1927, ficou o lote para a 
viuva ora accordante por 4:500$000. 

Do processo constam diversos documentos e informações refe-
rentes á construcção do grupo «Fernando Lobo » desde 1927, copias 
e certidões das escripturas de compra do terreno, plantas respectivas, 
um «Croquis » demonstrando a área invadida e dois pareceres do sr. 
Advogado Geral do Estado, tudo justificando o direito das reclaman-
tes. 

Assim relatado, passo· o processo ao sr. conselheiro Dorinato 
Lima, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 4 de Setembro de 1934.- Sebastião Lima, relator. 

Parecer 

O Sr. Sebastião Llma:-Sr. Presidente, conforme o relatorio 
que acabo de ler, ficou cabalmente provado que na construcção do 
grupo escolar • Fernando Lobo », em Juiz de Fóra, com a aber~ura 
de uma rua ao lado do mesmo grupo, o Estado invadiu um terreno 
pertencente actualmente a d. Maria Gertrudes Magaldi, e que a essa 
senhora cabe o direito á indemnização pelo esbulho de sua proprie-
dade. 

O brilhante parecer proferido pelo sr. Advogado Geral do Esta-
do, em 22 de abril de 1933 e que consta de fls. 31 do processo, de-
monstra tudo isso de modo insophismavel. 

E' muito preferível que o Estado satisfaça esse seu compromisso 
pelos meios amigaveis e é inegavelmente razoavel o preço ajustado 
com a reclamante. 
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Sou, pois, de parecer que o Conselho approve o accordo reali-
zado no dia 23 de agosto ultimo pelo auxiliar do Advogado Geral 
do Estado com d. Maria Gertrudes Magaldi, pagando-se a esta senho-
ra a quantia de 6:127$990, desde que ella assigne a escriptura trans-
fe rindo ao Estado o domínio sobre os 295 metros quadrados do 
terreno e desista de toda e qualquer reclamação presente ou fu-
tura, fundada na propriedade do mesmo terreno. 

(M~tito bem! Mui to bem!) 
Sem debate é approvado o parecer, sendo proclamada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á transacção a que faz refe-

rencia a peça n. 383. 
- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, continua-
ção da di scussão da peça n. 382, e discussão dos processos que, de-
vidamente relatados e revistos, íorem presentes á Secretaria com a 
precisa antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

245.a sessão ordinaria, aos 15 de setembro de 1934 

P1·esidente- Sr. Milton Campos. 
S em·e!ario- Sr. Socrates Alvim. 

SU!ll iUA.RIO: Acta.-Expediente. - Nova distribuição.-Pareceres finaes.-S.e-
gunda parte .-Reorganização dos serviços da .Rêde Mineira de Via• 
ção . -Relatorio e parecer do sr. Socrates Alv1m.-Con?lusão. -Pa-
gamento de addicionaes â d. Emilia de Carvalho Sobrmba.-Rela· 
torio e parecer do· sr. Dorinato Lima.-Conclusão.-Pagamento de 
addicionaes â d . Josephina Maria de Araujo. -Relato rio e parecer 
do sr . Abilio Machado .-Conclusão.-Venda de terras devolutas.-
Relatorio e parecer do sr . Julio Soares.-Conclusão -Ordem do 
dia. 

A' hora regimental é aberta a sessão, com a presença dos srs. 
Milton Campos, Socrates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio 
Machado, Dorinato Lima e Annibal Gontijo. 
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A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretario procede á leitura do seguinte expediente: 

Officio 
Isenção de impostos e taxas sobre cafés d oados pelo Departa-

nwnto N . d o Café 
(PEÇA N. 389) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes-Bello Hori-
zon\te.-Em 12 de setembro de 1934 

R 2a./3009. 
Pede parecer sobre 
isenção de impostos. 

Senhor Presidente.-Em nome do senhor Interventor Federal, 
transmitia a V. Excía. com o presente, o pedido que foi dirigido ao 
Governo do Estado, no sentido de se conceder isenção de impostos e 
taxas sobre cafés doados pelo Departamento Nacional do Café ao 
Hospital de São Vicente de Paula, de Manhumirim, e á Sociedade de 
Protecção aos Lazaros, de Muriahé. 

Embora o Governo reconheça o elevado objectivo dessas duas 
instituições, merecedoras do seu amparo e incentivo, não pode fazer 
a concessão, por não encontrar apoio na actuallegislação, tornando-se 
indispensavel um decreto especial para o assumpto. 

Para o respectivo pronunciamento, sujeito as pretensões ao alto 
criterio deste Egregio Conselho. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Excia. os protestos do meu 
elevado apreço. 

O Secretario das Finanças, Ovi dio ele Ab1·eu. 
Ao~Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Consul-

tivo do Estado. 

Requerimento annexo ao officio supra 
HOSPITAL S. VICENTE DE PAULO 

Manhumirim, 25 de julho de 1934 
Exmo. Sr. Dr. Benedicto Valladares. 

DEUS NOSSO SENHOR, vos abençoe e proteja. 
Junto dos deveres cívicos e patrioticos que engrandecem a alma 

dos mineiros amigos do seu berço, que teem a grande honra de diri-
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gir-vos este escripto, encontra-se tambem o amor que germina em seus 
corações, por aquelles a quem a sorte foi má, deixando-os desampa-
rados, sem pão e sem tecto. Foi investidos de piedade pelos que sof-
frem, que os Vicentinos desta terra, onde vós tendes muitos admira-
dores amigos, apreciadores do vosso coração religioso, trabalharam 
pelo levantamento de um Asylo, que, graças a Deus, tem experimen-
tado o apoio e conforto de muitos homens de bem, como por exem-
plo o illustre Presidente do Departamento Nacional do Café, que vem de 
fortálecer a casa dos nossos pobres com 1.000 saccas de café, cuja 
grandiosa offerta, é a causa de virmos neste momento importunar V. 
Excia. 

Achando-se o café doado pelo illustre Presidente do Departa-
mento, nos armazens de Tombos do Carangola, e tendo nós necessi-
dade de transportal-o para o Rio, afim de negociai-o, vimos pedir a V. 
Excia., o grande beneficio de ordenar a isenção dos impostos a que 
está sujeito o referido café, acto esse de formosa caridade, que ficará 
guardado em nossos corações agradecidos, com os votos que ascen-
demos ao céo, pela completa feHcidade de V. Excia. 

Presidente, Anselmo Gomes.-Thesoureiro, Milton Chaves.-Se-
cretario, Luiz Augusto Paes Barreto.-Vigario Local, P. Julio Maria. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 389, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Milton Campos, Socrates Alvim, respectivamente 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Vend a de teTrc~ devolutas 

(PEÇA N. 390) 

SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS 
GERAES-Bello Horizonte. 

Pedindo auctorizaÇão para venda de immoveis. (Bello Horizonte, 
14 de 9-934) 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 
Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Es-

tado mediu com o intuito de vendei-as em hasta publica. Vedando, 
entretanto, a letra e, do do art. 10 do decreto n. 20.348, de 29-8-31 , a 
venda de lotes cujas areas ultrapassem a 100 hectares, sem previa 
auctorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar desse 
Conselho aquella auctorização, antes de levai-os a hasta publica. 
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. Os lotes relacionados estão situados em zona pastoril e, por 
Isso, as suas areas não excedem á maxima para creação de que trata 0 

art. 61 do dec. n · 8201, de 1928. 
Aproveito a opportunídade para apreseatar a V. Excia. os meus 

protestos de elevada consideração e estima. 
Isrrael Pinheiro ela Silva, 

Secretario da Agricultura 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 

SECÇÃO DE TERRAS 

Relação dos terrenos rlevolutos a que se refere o oHicio 11 ex d"d c 11 · · · · · · · ·, pe t o ao 
onse 10 Consultivo de Minas em .. . .. . .. de setembro de 1934. 

Nomes dos occu- I 
pantes Logar Districto I l\1 :micipio I Are a 

Anna Thomaz .... . . .. . Chumbo . ... .• .. . Chumbo Pa tos .•....•. .. 6 .995 .000,G0m 2 

Antnn io Marcellino 
Pacheco··· · · •· · ·. Alto São João . .. S 'AnnadoR .das Velha~ Araguary ... . . . J.12~l.300.nom 2 

Laudemira Medeiros. . CRb. do Creolinho c " 

Aristides Assis Pereira Muzungum . . . . • . . . « c 

Praxedes Fernandes 
Pereira . . . . .. . . . . . S. J m\o do Maio • » 

4 .508 ooo .oom 2 

3. 008. 2l0 . Ol'm 2 

2.0:!2 ooo .oom 2 

Manuel Leâo e ouiro Marq. do Corgo 
fticardo !Vieira de úo Prata .. ···• ··· Jequitinhonha . ···· · · · Jequitinhonha . 6.93~ 501,(lllrn 2 

Medeiros e ou tro .• Corg. Jose Ferreira Joahvma .. ........ .. . . / . 853 .000 .00111 2 

Cezar Aug . de Brito 
e outro .... •... . .. . Posse Derribada ... Sao Joao da Vigia . .. . 4 .562. 25:l ,O!lm 2 

Manuel Gomes de Si- Rib. Rubim das 
queira ... .. .. . ... . Ped ras ..... .. . ... Rnbim ... ... .. .. . . . . . . 5 .414 .000,00111 2 

Nuno Pereira e Sou-
za e outro. ... .. . .. Rib. Agua Branca Joahyrna .... . ... ... . . 4 .53G .!J80,00m 2 

Secção de Terras, 11 de Setembro de 1934 . 

Visto Benjamim Ferreira Visto 

2°. Ollicial 
Washington W. do Nascimento 

Chefe 

José Lopes de Magalhaes 
Chefe do Serviço 

-O processo passa a constituir a peça n°. 390, distribuída aos 
srs. Annibal Gontijo, Abilio Machado e ;Dorinato Lima, respectiva-
mente, relator, 1°. e 2°. revisores. 

ESTADO DE MINAS GERAES 1139 

Offlclo 
P agamento de addicionaes a D. Olympia Cesar ele JJfesquita 

(PEÇA N. 391) 

Secretaria da Educação e Saude Publica. N.0 420-Bello Horizonte, 
13 de setembro de 1934. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Rernetto a V. Excia., 
para os devidos efeitos, o processo de addicionaes da lei 425, de 
1906, a que tem direito a professora d. Olympia Cesar de Mesquita, 
da 2.a escola urbana, mixta, de Guapé, na importancia de um conto 
novecentos e quarenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco 
réis (1 :945$995) correspondentes ao período de 15 de abril de 
1931 ao ultimo de dezembro do corrente ~mno de 1934. 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração. 
Noraldino L ima, Secretario da Educação e S. Publica. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Secretario da Educação. 
D. Olympia Cesar de Mesquita, professora effectiva da escola ur· 

bana de Guapé, contando mais de trinta e tres annos de exercício, 
como prova com a inclusa certidão, vem requerer a V. Excia. se digne 
conceder·lhe a gratificação addicional da lei 425, de 17 de agosto de 
1906, a partir da data em que completou 30 annos de exercício do 
mesmo cargo. 

Pede benigno deferimento. 
Bello Horizonte, 30 de agosto de 1934. 

P. p. Hilario S. de Figueiredo 

-0 processo passa a constituir a peça n.0 391, distribuída aos 
srs. Julio Soãres, Socrates Alvim e Sebastião Lima, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Pagamento de addicionaes et Antonio Pedro Tavares 

(PEÇA N. 392) 

- Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes, 14 de 
setembro de 1934. 
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Sr . Presidente do Conselho Consultivo. 
Esta Secretaria, em 4 de dezembro de 1933, officiou á das Fi-

nança_s consultan~o-a sobre a possibilidade de ser aberto um credito 
e~~ec1al da quantia de 1:623$300 para pagamento de gratificação ad-
d1c1onal _das leis ns. 375 e 425, de 1903 e 1906, a que tem direito 0 
engenhe1ro An_tonio Pedro Tavares, chefe-technico do Departamento 
de Obras Pubhcas, no período de 13 de dezembro de 1932 a 31 d 
dezembro de 1933. e 

Co~o, ~té a presente data, aquella repartição não tenha ainda 
respondid~ a consulta do referido officio e não haja verba propria 
para custe1o da despesa remetto com este a V E · ' , , . xcm . o processo 
annexo, que trata do assumpto, e peço-lhe se digne de submetter ao 
parecer desse Conselho o caso em apreço bem como 0 d 'bTd d • exame a 
possi I 1 a e de ser a importancia referida paga pela verba de evcn-
tuaes (1-B-10) das tabellas do orçamento desta repartiçãt~. 

. Apresento a V. Excia. os protestos de minha elevada estima e 
sub1do apreço. 

IsTael Pinhei'ro, Secretario da Agricultura. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Secretario da Agricúltura e Obras Publicas. 

t . O engenhei~o Ant~nio Pedro Tavares, funccionario desta Secre-
a:1~· _t~~~o ~~s de trmta. annos de exercício e julgando-se com di-

re•tu 1:1u::. i:lddiCionaes da lei n. 0 425 de 1906 d' · . • , vem pe 1r a v. Excm. 
que se . digne ordenar as providencias necessarias á consecução da-
quelle fim. Lembra que a sua primeira nomeação se d · · · d . eu em prmc1-
piOs o anno de 1894, feita pelo então Secretario Dr. Francisc~ s · 
para topographo da Commissão Geographica com func(>a-0 C a, 

· - d L' · ... na om-
mlssao e_ 1m1tes entre Minas e S. Paulo, recentemente creada. Pas-
sou, depo1s, a chefe de secção da Commissão Geograph'c t · 

ti 
- 1 a a e a sua 

ex nçao. 
Em 22-XI-906, foi nomeado engenheiro do Estado. 
Apresenta a V. Excia. os protestos de estima e cons·d -1 eraçao. 
Bello Horizonte, 31 de julho de 1933 Anton·o p d T · I e ro avares. 
-0 processo passa a constituir a peça n 392 ct· t ·b ·d . · • 1s n UI a aos srs 

Milton Campos, Dorinato Lima e Annibal Gonti1•0 respect· t · 
l t 

o • • 1vamen e 
re a or, 1. e 2.0 revisoJes. ' 
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Officio 

Contagern d e tempo ao Major Get~tlio da Fonseca 

PEÇA N. 349 

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes. Em 4 de se-
tembro de 1934. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Respondendo o officio 
n.0 464, de 25 de julho ultimo, desse Egregio Conselho Consultivo, 
tenho a honra de remetter, novamente, a V. Excia., devidamente in-
formado, o incluso processo referente a um pedido do sr. Major Ge. 
tulio Manso da Fonseca, no sentido de lhe ser contado, para effeito 
de addicionaes, o tempo em que serviu no Exercito Nacional. 

Neste ensejo, renovo a V. Excia., os protestos do meu alto 

apreço . 
O Secretario do Interior. Carlos Luz. 

Informações . 

Serviço Publico do Estado de Minas Geraes. 
Memorandum. Em 23 de agosto de 1934. E. Maior-La Secção. 
Como se poderá verificar da fé de officio do Sr. Major reforma-

do Getulio Manso da Fonseca, elle verificou praça nesta Corporação 
a 26 de dezembro de 1902, e soffreu as seguintes interrupções du_ 
rante o seu tempo no serviço activo. Em 1912: ~ Abril: A 11 ficou 
preso pa::a responder a conselho de investigação, por ter, com deso-
bediencia formal, recusado cumprir uma ordem do comando da uni. 
dade a que pertencia, no sentido de legalisar os pedidos de íardamen-
to das praças de sua fracção, existentes no quartel mestrado. Julho: 
A 14, o Exmo. Sr. Presidente do Estado, reformando a sentença do 
Conselho de julgamento, a que respondeu, o condemnou a tres mezes 
de prisão, a 22 entrou em goso de 30 dias de licença para trata-
mento de saude. Em 1919:-Fevereiro: A 8 entrou em goso de 6 
mezes de licença para tratamento de negocias. Em 1926:-Fevereiro: 
A 1.0 obteve 30 dias de licença para tratar de saude, na qual entrou 
em goso a 1.0 de abril do mesmo anno; tendo a 14 de maio, ainda do 
referido anno, obtido mais 30 dias de licença, tambem para tratamento 
de saude, da qual se apresenh>U a 22 de junho. 

Conclue-se, portanto, que esse official esteve afastado do serviço 
activo durante doze mezes, dos quaes apenas nove influem na sua 
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dcontage~ de t~mpo de reforma, pois que as licença~ não excederam 
e 90 dms dentro de doze mezes como d' . - § o e art 168 do 1 t · ' Ispoem o 1. do art. 39 . · regu ameno bmxado com o decreto 7.712 d 16 d 

Junho de 1927. ' e e 
. Ora, a reforma do Sr. Major Getulio Manso da Fonseca se veri-

ficou a 13 de março do corrente anno, por acto do Exmo. Sr. Inter-
vent?r Federal, dessa mesma data, quando elle contava tempo de 
serviÇ~ a datar de 26 de dezembro de 1902, razão porque não havia 
n.ecessid.ade de computar-se o seu tempo de serviço prestado ao exer-
Cito naciOnal para se apurar trinta annos. 

2.o Ten. José Rodrigues. 
-Junte-se á peça n. 349. 

Requerimento 

. Do Mc.jor Getulio Manso da Fonseca, pedindo se corrija no ReJa-
tono sobre a peça no '"'49 bl' d n . _ · J • pu Ica o no "Minas Geraes », um engano 

a apreciaçao ~o tempo de serviço prestado no Exercito Nacional. 
-Junte-se a peça respectiva. 

PEÇA N. 372 

Por motivo do fallecimento do s~. Werna MaaalhãPS a peça no 
372 (V d o " ~ • · en a ?e terras devolutas) passa a ter a segujnte distribuição: 
Relator •. sr. Milton Campos; 1.0 revisor, sr. Dorinato L1'ma 

A 
2. 0 revisor, 

sr. nmhal Gontijo. ' 
-Continuando o expediente e - h nao avendo quem queira tomar 

a palavra, é annunciada a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O Sr. Milton Campos apresenta o seguinte 

Parecer n. 346 
Abertura d e m·edito pm·a p agamento de 

Filho 
(PEÇA N. 369) 

Lucas T. de Lace·rda 

. O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes depois de 
devidamente examinado o processo em que o sr. Secreta;io da Edu-
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cação solicita a abertura de um credito especial de 10:550$000 para 
pagamento ao sr. Lucas Tavares de Lacerda Filho, é de parecer fa-
voravel á abertura do credito, uma vez que, como resulta da infor-
mação da Secretaria das Finanças, a situação do erario comporta essa 
despesa. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
de setembro de 1934.-Milton Campos, presidente e relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
-Devolva-se a· peça, com o relataria e parecer, ao Sr. Secreta· 

rio da Educação e Saude Publica. 
O Sr. Sebastião Lima-apresenta, egualmente, o seguinte 

Parecer n. 34 7 
Aec01 do celebrado com d . Ma:ria Gertr •t[les ~ta:; "tldi 

(PEÇA N. 383) 
O Conselho Consultivo d~ Estado de Minas Geraes, tendo exa-

minado devidamente o processo da reclamação dos herdeiros de Vi-
cente Magaldi, quanto á invasão de um terreno de sua propriedade, 
devido á abertura de uma rua ao lado do grupo escolar «Fernando 
Lobo », em Juiz de Fóra, e tendo em vista o parecer do sr. Advoga-
do Geral do Estado, resolve, nos termos do art. 10, lettra «f • , do dec. 
n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, opinar favoravelmente á appro-
vação do accordo realizado no dia 23 de agosto deste anno, pelo sr. 
dr. Heitor de Souza, auxiliar do Advogado Geral do Estado, com d. 
Maria Gertrudes Ma~aldi, afim de solucionar a dita reclamação. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
15 de setembro de 1934.-Sebastião Lúna, relator. · 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelo srs. con-
selheiros. 

-Devolva-se a peça, com o relataria e parecer, ao gabinete do 
Sr. Advogado Geral do Estado. 

Segunda parte da ordem do dia 

R eorganização dos serviço· da Rêde Mineira ele Viação 

PEÇA N. 382 
Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra 

ao sr. Socrates Alvim, relator da peça n. 382, que sobre a mesma apre-
senta o seguinte 
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Relatorio 
A peça n. 382, que passo a relatar, contém um officio do sr. 

Se~retario da Agricultura, submettendo ao exame deste Conselho a 
minuta de um decreto qne manda: 

a)-revogar o dec. n. 9.882, de 11 de março de 1931; 
b)-approvar o novo regulamento da Rêde Mineira de Viação; 
c)-approvar a tabella de vencimentos do pessoal titulado e jor-

naleiro da Rêde; 
d)-assumir a responsabilidade do passivo da referida Rêde. 

. <? officio veiu acompanhado dos seguintes documentos: uma ex-
posJçao que o sr. Secreta rio da Agricultura apresentou ao sr. Inter-
ventor Federal, justificando a minuta do decreto em apreço· uma 
tabella de vencimentos do pessoal da Rêde, com os ordenados' mini-
mos ~ maximos; um detalhado relataria sobre a actual situação dessa 
ferr_ovm; um projecto de regulamento geral da Rêde, e, finalmente, 
vanos_ desenhos, graphicos e schemas organizados pelos engenheiros 
Joaqmm de Assis Ribeiro e José Luiz Baptista, commissionados pelo 
governo do Estado para esse fim. _ 

O dec. ~- . 9.8~2,. de 11 de março de 1931, approvou o Regula-
ment? da Reae Mme1ra de Viação, que ficou composta da E. F. Sul 
de Mmas e E. F. Oéste de Minas, sendo que esta ultima tinha sido 
arrendada ao Estado, pela União, em 24 de fevereiro de 1931. 

A E. F. Paracatú, até então pertencente ao Estado, foi vendida ao 
governo federal, passando a ser um simples ramal da Oéste de Minas. 

De accordo com o artigo 2. 0 do regulamento approvado, a Rêde 
teve a organização i dustrial e foi considerada autonoma, tanto no 
ponto_ de vista téchni co, como no financeiro, não lhe cabendo nenhuma 
dotaçao ou subvenção dos cofres do Estado. 

Na vigencia dessa autonomia, a exploração commercial dos seus 
serviços apresenta os seguintes resultados: 

a)-Despesa total com materiaes: 
Em 1931 (10 mezes), 15.334:927$010. 
Em 1932, 19.415:740$710. 
Em 1933, 19.764:168$694. 
Despesa com materiaes, por km., na Rêde: 
Em 1931, 4:055$786. 
Em 1932, 5:135$080. 
Em 1933, 5:227$233. 

ESTADO DE MINAS GER.;\ES 

Em 1931, na Leopoldina Railway, 8:415$143. 
Em 1931, na Mogyana, 8:259$698. 
b)-Despesa total com pessoal, na Rêde: 
Em 1931 (10 mezes), 22.671:875 697. 
Em 1932, 26.945:578$497. 
Em 1933, 26.139:350$662. 
Despesa com o pessoal, por km.: 
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Em 1931 , 5:996$264 . 
Em 1932, í:126$574. 
Em 1933, 6:913$343 . 
Na America do Norte, os téchnicos admittem, em média, para des-

pesas de custeio, o seguinte: 
Pessoal, 57,6 o I o· 

Combustível, 10,8 °/0 • 

Outros materiaes, 26.8 ° f o· 

Seguros, 2,3 o I o· 

Diversos, 3,1 o I o· 

Somma, 100,0 °/o· 
Na Rêde Mineira, em 1932, verificou-se, pelas despesas, o se-

guinte: 
Pessoal ......••......••... ·• 
Combustível. . . . . .. . ..... ... . 
Outros materiaes . ....... . ..• 

58,1 ~/o 
14,5 °/0 

27,4 °/0 

100,0 °/o 
A despesa com o pessoal é , pois, excessiva, porquanto nos Esta-

dos Unidos, onde os salarios são incomparavelmente maiores do que 
os nossos, coefficiente approvado para o pessoal é menos elevado do 
que na Rêde. E' nesta rubrica que se devem concentrar principalmen-
te a attenção e a vigilancia da administração superior, diminuindo-se o 
numero de empregados e augmentando a sua capacidade do tra-
balho. 

Receita 
Os dados referentes á renda produzida pela Estrada foram os se-

guintes: 
Em 1931 (10 mezes) .. . 
Em 1932 .. ..... . . . 
Em 1933 . . . . . .. . . ... . 

32.972:904$000 
45.379:224$845 
34.231:980$092 

\ 
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Estas rendas teem sido, annualmente, inferiores aos compromis-
sos assumidos pela Estrada para o custeio dos seus serviços, des-
pesas estas que foram as seguintes: 

Em 1931 {10 mezes) . . .. 
Em 1932 .. .... - .. • . . , . 
Em 1933 .... · · · · .. . .. . 

38.006:802$652 
47.014:224$845 
45.903:519$356 

Ora, como o Estado, de accordo com o actual Regulamento da 
Rêde, não lhe tem dado subvenção algum.a, por estar a isso impedido 
pelo decreto que lhe deu autonomia, os dei icits dessa Estrada estão 
descobertos, aggravando-se cada vez mais a sua angustiosa situação 
financeira. 

Novo regulamento da Rede 

Pelo novo regulamento, desapparecem as denominações de Es-
trada de Ferro Oeste de Minas e Estrada de Ferro Sul de Minas, fi. 
cando as duas estradas constituindo, de facto , uma só estrada com o 
nome de cRêde Mineira de Viação ». 

Haverá uma administração unica, um mesmo regulamento e um 
só quadro de pessoal, com vencimentos equiparados . 

A unidade de direcção permittirá mais perfeito controle sobre a 
receita e a despesa da Estrada, tendo, :·além disso, a vantagem de 
fazer desapparecer os attrictos e desharmonias entre o pessoal das 
estradas que compõem a Rêde. 

No nosso paiz, o systema de organização das estradas de ferro 
com excepção da Companhia Paulista, é o departamental, isto é, ~ 
methodo que distribue os serviç~s por toda a extensão da estrada. 

Nas ferrovias americanas, geralmente, com grande kilometragem, 
como é o caso da ·Rêde, o systema adaptado é o divisionario, onde 
ha os .departamentos que estudam, orientam e regulamentam os ser-
viços, procurando melhorai-os e aperfeiçoai-os e ha as divisões loca· 
lizadas '\to longo das linhas, que se incumbem da execução diaria 
dos transportes, de accordo com os methodos determinados pelos de-
partamentos. 

O novo regulamento da Rêde é calcado no systema divisionario . 
A administração Central ficará com séde em Bello Horizonte e será 
auxiliada por cinco departamentos que são Trafego, Locomoção, Li· 
nha, Contabilidade e lntendencia. Ha ainda o sub-director de Trans-
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portes, ·auxiliado por duas divisões, com séde em Cruzeiro e em La-
vras, encarregado da execução dos serviços. 

O regulamento proposto consta de 11 capítulos que tratam da 
organização dos serviços, das attribuições dos chefes de serviços, dos 
deveres e direitos de todo o pessoal, etc. 

No capitulo VIII, refere~te ao regimen financeiro da Estrada, ha 
um dispositivo que determina que, encerrado o exercido financeiro 
annual, as despesas que ainda não tenham sido satisfeitas, sejam 
processadas e remettidas ao Thesouro Estadual, para a necessaria li-
quidação. 

Tabellas de vencimentos 

Foram organizadas tres tabellas de vencimentos, sendo uma para 
o quadro geral do pessoal titulado, outra para o quadro supplementar 
do pessoal titulado e outra para o quadro do pessoal jornaleiro. 

Em cada um dos quadros, ha a classificação dos cargos, os res-
pectivos vencimentC\s mensaes ou salarios mínimos e maximos, dentro 
de cujos limites o governo do Estado, de accordo com a situação fi-
nanceira deste e da Estrada, fixará o criterio a seguir na determina-
ção desses ordenados. 

Para determinação dos vencimentos ou salarios mínimos, ada-
ptou-se o criterio de tomar como ordenado mínimo do pessoal de 
cada classe da Rêde o ordenado maior que actualmente vigora em 
cada uma das estradas Oeste ou Sul de Minas. Isso com o fim de 
fazer a equipélração dos vencimentos. 

Nesses vencimentos mínimos, portanto, ora no pessoal jornaleiro, 
ora no titulado, muitos empregados já foram contemplados com au-
gmento de vencimentos, para tornar possível a equiparação. 

E' sobre esses vencimentos equiparados considerados como mí-
nimos, que teremos de applicar o augmento pleiteado pelos ferrovia 
rios da Rêde •. 

Responsabilidade do passivo da Rêde 

Como já vimos, a Rêde é constituída por tres- estradas que sem-
pre viveram no regimen defficitario, sendo que os c deficits~ da Oes-
te de Minas eram custeados pelo Thesouro Federal e os da Sul de 
Minas e da Paracatú, pelo Governo Estadoal. 
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Reunidas, em uma só Rêde, e tendo unificado quasi todos os 
seus serviços, foi possível conseguir-se a reducção do seu «deficit ,. 
annual médio para 50 °/0 • 

A nova regulamentação visa maior efficiencia na execução dos 
serviços de transporte, melhor fiscalização na arrecadação das ren-
das, mais perfeito contrôle das despesas, maior cooperação no des-
envolvimento economico da zona de sua influencia, e sobretudo, en-
feixar a responsabilidade nas mãos de uma só direcção. Tudo isso 
tem por fim procurar reduzir, ainda mais, os «deficits • annuaes, em-
bora o augmento de vencimentos do pessoal venha retardar um pou-
co esse desejado equilíbrio financeiro . 

Antes da formação da Rêde, os «deficits " das estradas que a 
compõem, eram os seguintes : 

De 1921 a 1930, o «deficit» medio annual era, na 
F. F. Oeste de Minas . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •• . ... 6.800:348$985 

3.087:737$428 
2.301 :578$693 

Idem da Sul de Minas . . . . . . . . . .. ....... ... . .. . 
Idem, idem, na Paracatú .. . ......... . . .... . . .... . 

«Deficit» total medio annual .... ... . .... . 12.189:665$104 
Depois da organização da Rêde, os seus «deficits " são: 

Em 1931 . ....... . . .• . . . ..... ..••• 
Em 1932 . . . .. . " ....... . . ...... . 
Em 1933 .. . .. . .. . .. . . . . . • . ... ... . 

Somma ..... . . ..... ... . .. . . 
• Deficit» medi o annual . .. . . .... . . . . 

5.033:898$131 
1.634:409$924 

11.671:539$264 

18.339:847$319 

6.113:84 7$269 
que é cerca de 50 °/ 0 menos do que o «deficit ,. !medio annual an-
terior á constituição da R. M. V. 

Em virtude do art. 2.0
, do Regulamento approvado pelo dec. n. 

9.882, de 11 de março de 1931, a Rêde é autonoma financeiramente, 
de modo que o Estado está impedido de lhe fornecer qualquer dota-
ção ou subvenção, pelos cofres estaduaes . 

Ora, não dispondo a Rêde de outras fontes de renda, que não 
sejam as provenientes de sua arrecadação, esses •deficits» annuaes 
foram-se accumulando, á espera que o Estado désse solução a essa 
situação embaraçosa. 

O Governo do Estado, sendo arrendatario das linhas da Rêde, 
é o responsavel pelo resultado financeiiro de sua exploração commer-
cial. Torna-se, pois, imp_ossivel conciliar os dispositivos de autonomia 
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financeira com o da prohibição de fornecer á Rêde as quantias ne-
cessarias ao pagamento de seus d e f i cits. 

A solução que o Estado quer dar é cassar a sua autonomia e 
b.an1ar a si a responsabilidade de todo seu passivo, de modo que a 

Rêde seja dotada de orçamento detalhado, dentro do orçamento do 
Estado. 

Na phase do estudo deste processo, foram enviados ao Relator e 
aos Revisores memoriaes contendo suggestões e reclamações do pes-
soal da Estrada. Estes memoriaes fo ram convenientement<:! estudados 
e enumerados de 1 a 18, e proponho que ~ejam annexados ao proces-
so, como elemento elucidativo. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Sebastião 
Lima, 1.0 revisor. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 10 de 9 de 1934.-
Socrates Alvim, relator. 

Parecer 

O S!r. Socr~tes Alvim :-0 Decreto cuja minuta é submettida 
ao exame deste Conselho e faz parte da peça n. 382. tem por fim: 

a)-revogar os dispositivos do decreto n. 9.882, de 11 de março 
de 1931. (Este decreto approvou o Regulamemto actual da R-de Mi-
neira de Víação, dando autonomia administrativa e financeira á mes-
ma); 

b)-approvar o novo regulamento da Rêde Mineira de Via<:ão, 
que com este baixa, e a tabella de vencimentos de seu pessoal; 

c)-assumir o Governo a responsabilidade do passivo da referida 
Rêde. 

Ao Conselho foram dirigidos varias memoriaes em que o pesso-
al da Rêde apresenta reclamações, não só contra alguns dispositivos 
do novo Regulamento, como tambem contra a tabella de vencimen~ 
tos. 

Esses memoriaes foram devidamente examinados, não só pelo 
relator, como pelos revisores da peça, tendo-se, tanto quanto possi-
vel, attendido ás pretenções que nos pareceram justas. 

Passemos a examinar as reclamações apresentadas : 
O Memorial n. 1 dá o historico da creação e organização da 

Rêde, o seu progresso, a economia, etc., e conclue fo rmulando sug-
gestões, entre as quaes, a do item 4. 0

, que lembra a conveniencia de 
4 
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ser adaptado, no augmento de vencimentos do pessoal, um criterio 
semelhante ao da tabella Lyra, baixada com o decreto federal n. 
4.555, de 10 de agosto de 1922, publicado no o:Diario Official • , de 
12 do mesmo mez e anno. 

O criterio indicado nas suggestões constantes deste parecer é 
semelhante ao principio fundamental da tabella Lyra. 

O Memorial n. 2, assignado por jornaleiros do Escriptorio da 
Oeste que passam, pela Reforma, a constituir a classe de titulados do 
Quadro Supplementar, pede a creação da categoria de escripturarios 
de 1.a classe nesse quadro e o estabelecimento de promoções den-
tro do mesmo, de maneira que os logares a serem supprimidos sejam 
sempre os ultimos do referido quadro. Acompanha esse memorial o 
Dec. n. 2-A, em que os actuaes Mestres de Officinas de l.a classe da 
Oeste de Minas, Miguel Patto e Pedro Silva, pedem equiparação de , 
seus vencimentos aos do pessoal da mesma categoria da Sul de 
Minas, que ganha 1:200$000 mensaes. 

Julgamos razoavel a pretenção dos reclamantes, quer quanto á 
creação da categoria de escripturarios de 1. a classe no quadro sup 
plementar, quer quanto á de promoções do pessoal dentro desse mes-
mo quadro e quanto á equiparação de vencimentos de Mestre Gerai 
de Officinas. 

Relativamente á pretenção dos jornaleiros de escriptorio da Oes-
te que, allegando serem seus vencimentos e os dos titulados da E. F. 
Sul de Minas similarmente tabellados, pleiteiam eguaes vencimentos 
aos daquelles titulados, entendemos que o Governo deve examinar 
com sympathia a pretenção desses servidores da Rêde, resolvendo 
como lhe parecer de direito e justiça. 

O Memorial n. 3, apresentado em nome de engenheiros ele-
ctricistas e engenheiros industriaes, reclama contra os dispositivos do 
Regulamento, determinando que somente engenheiros civis possam 
exercer, nesta Estrada, cargos de direcção de serviços, dispositivo 
que contraria o decreto federal n. 23.569, em seus arts. 28 a 37. 

Tambem os contabilistas nos enviaram o Memorial 3-A , em que 
reclamam contra o dispositivo do novo Regulamento, segundo o qual so-
mente aos engenheiros compete o cargo de chefe de Contabilidade da Es-
trada. Allegam que, de accordo com o decreto federal n. 20.158, de 30 
de junho de 1931, e outros dispositivos da legislação federal a res-
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peito, aos contabilistas diplomados deve caber o direito de exercer o 
referido cargo. 

Nesse e em outros casos semelhantes, deve ser attendida a legis-
lação federal que regula o exercício das profissões technicas. 

O Memorial n. 4 é assignado pelos srs. Rossini de Minas, 
Francisco Clarimundo Sá e Isaías Silva, antigos sub-inspectores da 
Oeste de Minas, anteriormente á reforma de 1926, e que passaram 
aos cargos de auxiliares technicos em que se encontram até hoje. 

Em 1931, na reforma da Rêde, foram promovidos quatro dos sete 
auxiliares-technicos então existentes a inspectores e outros cargos de 
vencimentos equivalentes, permanecendo os tres reclamantes na mes~ 
ma situação até a presente data. 

Pedem que, na nova Reforma, lhes seja assegurada a mesma si-
uação dos seus antigos collegas de categoria. 

Entendemos que a pretenção é razoavel e achamos que deve 
ser attendida, dentro das possibilidades do quadro do pessoal. 

O Memorial n . 5 é assignado por José Barcellos, conservador 
de l.a classe de carros e vagões da Oeste, com séde em São João 
d'El-Rey. Diz que percebia vencimentos eguaes aos de official de 1.a 
classe, como encarregado de conservadores e pede a creação desta 
categoria no quadro do pessoal. 

Somos de opinião que não fique o reclamante e os demais servi-
dores da Rêde em identica situação, com os seus vencimentos redu-
zidos na actual reforma. 

O Memorial n. 6, dirigido ao conselheiro Annibal Gontijo, é 
assignado por antigos funccionarios da E. F. Paracatú, dispensados 
por occasião da sua incorporação á Oeste e posteriormente readmitti-
dos como jornaleiros, com vencimentos menores do que os que per-
cebiam naquella estrada incorporada. Desejam elles que, na nova re-
forma, lhes sejam assegurados todos os direitos e vantagens dos car-
gos que exerciam antigamente, na Paracatú, e que, além disso se lhes 
faça a equiparação de vencimentos de suas respectivas categorias até 
o cargo de escripturario de 1.a classe. 

Parece que não cabe ao Conselho entrar na apreciação de ques-
tões que não se acham directamente comprehendidas na materia sub-
mettida ao seu exame. 

Todavia, pensamos que o governo deve examinar com sympa-
thia a pretenção dos reclamantes, visto como se trata de antigos 
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funccionarios do Estado que se julgam prejudicados, em virtude da 
dispensa que soffreram, por occasião da venda da Estrada Paracatú 

Achamos tambem que devem ser readmittidos na Rêde, em posto~ 
iniciaes ou em outros que se vagarem e dev'am ser prehenchidos, sem 
ferir o direito de promoção do pessoal eUectivo, os ex-funccionarios 
da Paracatú, Sul de Minas e Oeste que tenham sido dispensados por 
economia e não ap,esentem fé de officio desabonadora. . 

O M emo'i·ial n . 7, dirigido ao conselheiro Abilio Machado, é as-
signado por conferentes da Oeste de Minas, que pedem o restabeleci-
mento da classe de praticantes de conferentes, com os vencimentos 
de 300$000 e a suppressão de tres cli:tsses de conferentes, de modo 
a ficar uma unica de conferentes, com os vencimentos de 350$000. 

A existencia dessas 4 classes no quadro da actual Reforma justi-
fica-se pelo facto de já existir na Sul de Minas este mesmo nume-
re. de classes e, para se obter a equiparação, foi necessario adaptar o 
mesmo criterio na Rêde. 

Quanto aos vencimentos, esse criterio não trouxe prejuízo para 
os funccionarios, pois todos elles serão contemplados com ..o augmen-
to constante das suggestões do Conselho. 

Entretanto, na vigencla da applicação da Reforma, poderá o Go-
verno, verificada a procedencia da reclamação, attendel-os no que 
fo r possível. 

O M emo1·tal n . 8 , assignado por apprendizes, trabalhadores, a ju-
dantes e conservadores, de Officinas, pede a suppressão da classe de 
trabalhadores, incorporando-a na de ajudantes, que passará a te! 
duas classes apenas. Pede tambem a suppressão das 4 .a, s.a e 6." 
classes de officiaes e a 4."' de apprendizes. 

O principio basico da organização do quadro do pessoal foi o 
da não reducção de vencimentos ou salarios dos actuaes funcciona-
rios, mas, ao contrario, todos terão augmento, de accordo com a 
suggestão deste Conselho . 

Nestas condições entendemos que sómente na vigencia da appli-
cação da Reforma, á vista dos resultados da experiencia, é que se 
poderá attender aos reclamantes, no que fôr de justiça e equidade 
principalmente na parte que se refere á diminuição de classes, visan: 
do abreviar as promoções. 

Para este e outros casos, achamos que o Conselho deve auctori-
zar o Governo a fazer as alterações que fOI·em necessarias para a 
boa execução da Reforma em apreço. 
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O Me~norial n . 9 é assignado por jornaleiros do escriptorio da 
Oeste, que pedem a promoção dentro do quadro supplementar e que 
a classificação dos funcdonarios seja feita de accordo com os venci-
mentos actuaes. 

Esta reclamação fica attendida, de accordo com a suggestão re-
fe reute ao memorial n . 2 . 

O Z11emo1·ictl n. 10, assignado pelo sr. José da Silva Rabello ' 
agente da estação de Agua Suja, pede em favor do pessoal da e ·-
tincta E. F. Paracatú as mesmas regali s outorgadas ao pessoal da 
Sul de Minas, allegando terem sido discricionariamente rebaixados 
de postos e classes por occasião da incorporação dessa Estrada á 
Rêde Mineira de Viação. 

O assumpto foi considerado, quando tratámos do Memorial n. 6· 
O Memm·ial n. 11, assignado pelo sr . _~-.ssulino Balbino, presi-

dente do Syndicato dos Ferroviarios da E. F. Sul de Minas, de Cru-
'zeiro, pede : 

a) - eliminaç~o dos vencimentos mínimos; 
b)- inalteravel egualdade de vencimentos dentro da mesma ca-

tegoria, para os fun ccionarios êas Estradas Oeste e Sul de Minas; 
c)- extincção da 5.d classe de agentes, com a consequente pro-

moção de todos os actuaes á 4. a classe; 
d) - tres classes apenas para os conferentes, vencendo os de 1. a 

o augmento maximo proposto para os agentes de 4.a classe; 
e)- suppressão da 5.a e 6.a classes de officiaes jornaleiros, da 

4.a de ajudantes e da 3.a e 4 .a de apprendizes, passando os officiaes 
a ter apenas quatro class .... s , os ajudantes ~res e os apprendizes, duas ' 
tudo com os mesmos salarios maximos propostos no quadro em 
apreço; 

f) - preenchimento obrigatorio e total de todas as categorias em 
todos os quadros de ambas as Estradas; 

g) - reclassificação do pessoal, tendo em vista o seu merecimen-
to e antiguidade. 

Das suggestões acima constantes, parece-nos mais seductora a 
que visa a melhoria da situação dos appre dizes de 4.a classe, cujos 
salarios minimos constantes da tabella são de 1$000 e de 2$000 os 
salarios ma.'Õmos. Achamos que o Conselho deve lembrar ao Go-
verno o exame dessa parte das reclamações do memorial , afim de 
verificar a possibilidade de se augmentarem $500 nos vencimentos 
mínimos dos Apprendizes de 4.a classe, sem alteração da tabella ma-
xima. 
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Quanto ao item c f», achamos razoavel o c preenchimento de todas 
~s categori~s do~ ~uadros effectivos » de ambas as Estradas que cons-
tltue:n a Rede Mmeira de Viação e que é, segundo nos parece, a si-
tuaçao actual desses quadros. 
. L:mbra o Memorial a necessidade de ser estabelecido um crite-

no umco, pa~a as promoções, afilll de que todos os empregados da 
Estrada tenham assegurados os seus direitos de accesso. 

P~opõe que as promoções sejam fertas na base de 2 terços por 
merecime~to e 1 . t~rço por antiguidade, formula que diz adoptada 
por portana do Mmisterio da Viação . 

~m relação ao criterio lembrado para as promoções, achamos 
aAcceitave~ a. formula proposta, parecendo-nos, entretanto, que melhor 
fora o cnteriO. de 50° I o por merecimento' e 50 o 10 por antiguidade. 

O Memonal n. 12 é assignado por jornaleiros do Escriptorio da 
Oeste: encarregados do serviço de dactylographia, que pedem equi-
paraçao de vencimentos aos do pessoal titulado. 

~m que pese a seducção do principio de que cã egualdade de 
fu~cçoes d~ve corresponder a egualdade de remuneração », achamos 
uti~ certa differença de vencimentos, como::factor de estimulo na con-
qmsta d_as. promoções. Aliás, os jornaleiros passam, pela Reforma, 
a cor.;sttitmr o quad~o _su~pl~mentar de titulados, e nós suggerimos 
neste. parecer que seJa mshtmdn o regimen de promoção dentro do 
alludido quadro supplemenrar, ficando assim attendido o interesse dos 
reclamantes. 

. O lY/erno~al n. 13, constituído por copia de representação diri-
gida ao supermtendente da Rêde e assignado por Pedro Silva e Mi-
guel Rodrigues ~atto, que se dizem Chefes de Officinas, allega que, 
d_esde 1933 , estao esses funccionarios com seus vencimentos redu-
zidos Ade 200$0~ mensaes, tendo em conta a tabella de vencimentos 
da Rede, approvada pelo Ministerio da Viação, por acto de 13 de 
março de 1933. 

Os reclamantes desejam que se faça a necessaria correcção na 
tabella actual e que se lhes pague a diffferença que deixaram de 
perceber até a presente data. 

O assumpto foi tratado, quando nos referimos ao Memorial n. 
2A. 

O Memm·ial n. 14, assignado pelo sr. Levy Livio Leste, pre-
sidente do Syndicato dos Ferroviarios da E. F. Oeste de Minas, pe-
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de melhoria de salarios em favor dos apprendizes e que sejam fixados 
em 300$000 mensaes os vencimentos mínimos dos funccionarios de-
sempenhando funcções nos escripiorios da Capital. 

Relativamente ã primeira parte da reclamação, entendemos que 
foi parcialmente attendida pela suggestão constante deste parecer, 
quando tratamos do Memm'ial n. 11. 

Com a instituição do regimen de promoção por merecimento e 
antiaàidade não serã possível acontecer o facto mencionado no Me-

b ' -morial, de ficarem apprendizes durante 16 e 17 annos sem promoçao 

alguma. 
Quanto ã segunda parte desse Memorial, parece difficil de se 

conciliar a pretenção de vencimentos mínimos de 300$000 mensaes 
com a situação financeira grandemente deficitaria da Estrada. Os ac-
tuaes vencimentos minimcs são de 180$000. Elevai-os a 300$000 se-
ria não só conceder-se a uma determinada classe de servidores do 
es;rada vantagens impossíveis de serem proporcionalmente concedi-
das ás demais, como viria tambem alterar o quadro respectivo. 

Além disso, o pessoal de escriptorio comprehendido no quadro 
efectivo tem seus vencimentos mínimos mais ou menos dentro da 
pretenção dos reclamantes. Têm menores vencimentos os funcciona-
rios do quadro supplementar, que é transitorio, devendo seu pessoal 
passar para o quadro effectivo, á medida que neste se abrirem 
vagas, que importarão em elevação dos vencimentos ao minimo p~o
posto. Demais, vamos suggerir que o Governo fique actorizado a m-
troduzir no Regula:nento modificações de detalhe que forem necessa-

rias e justas. 
O Menw-ri al n . 15, encaminhado pelo Syndicato, pede augmen-

to de salarios para os guarda-fios, propondo a seguinte tabella: 

Guarda-fios especial . . . . . . . . . . . . . . . . ... · · · .... . 
Guarda-fios de 1.a classe ... .. .... · .• . · · · · · · · ... . 
Guarda-fios de 2.a classe . .. ..... . ..... .. .. . .... . 

16$000 
13$000 
11$500 

9$500 Guarda-fios de 3.a classe . .... ... · · · · . · · · · · · · ... . 
Pela reforma, os guardas-fios de 2 a classe das duas Estradas 

(Sul de Minas e Oeste) foram equiparados com os salarios de 8 500, 
correspondentes ao salario maior da classe. 

Os guarda-fios de 1." classe foram augmentados de 9$000 para 
10$000. Creou-se a categoria de 3. a classe, com salarios de 8$333, 
aproximadamente eguaes aos da antiga 2.a classe. 
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Não houve, pois, prejuízo para os guarda-fios. 
O farto de ser creada mais uma categoria, na dasse, julgamo-lo 

vantajoso, pois evita que os novos servidores inrrressem na mesma D 

categoria dos antigos funccionmios do serviço. 
-0 Memorial n . 16, encaminhado pelo Syndicato dos Ferrovia-

rios e subscripto por Jos6 Dyonísio La .a, que se diz c:traductor de fi-
tas telegraphicas», com salario de 13$000, -pede a inclusão desse 
funccionario na tere ir.:1 classe do quadro de telegraphistas da Rêde, 
allegando que suas funcções são identicas ás dos funccionarios do di-
to quadro. 

De accordo co:n a Reforma, passarão os jornaleiros de escripto-
rio, a cuja classe d:=ve pertencer o reclamante, como traductor de fi -
tas telegraphicas, a constituir o quadro upplementar de ti tulados da 
Estrada, classificados de maneira a não soffrerem reducção nas uas 
remunerações actuaes. 

De outro lado, suggerimos que as promoções sejam feitas 50° I o 

pelo criterio de merecimento e 50° I o pelo de antiguidade, o que Virá 
aproveitar ao reclamante, co:no funccionario antigo que é . 

-0 Lllemorial n. 17, tambem encaminhado pelo Syndicato dos 
Ferroviarios, reclama contra a concorrencia que os funccionarios do 
quadro supplementar de titulados; farão aos seus collegas titulados do 
quadro effectivo. 

Pela Reforma, ficam acau telados os legítimos interesses do pes-
soal dos dois referi dos quadros, de vez que as promoções serão fei -
tas em ambos. 

- O Memori,zt n. 18 , assignado pelos srs. Paulo Pamphiro da 
Cunha e Francisco Guimar;:e;:;, reclama contra o facto de figurarem 
na tabella constante da no,; a reforma, os vencimentos dos desenhis-
tas de primeira classe da Oéste, com o minimo mensal de 800" 000 
e o maximo de GOO:EOCO, quando, em verdade, a tabella approvada por 
portaria do Ministerio da Viação de 13 de março de 1933, publicada 
no «Diario Official" n. 63, de l 6 do mesmo mez e anno, determina 
o minimo de 800$000 e o maximo de 1:000$000. 

Pedem, pois, os reclamantes que, na actual tabella, figurem seus 
vencimentos taes como cor:stam da referida portaria do Ministcrio da 
Viação. Si assim é, achamos que devem ser attendidos em sua recla-
mação. 
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Pelo noticiaria da imprensa desta Capital, verificamos que os 
acrentes e conferentes de Tartaria e Oliveira pedem a approvação da 

o 
tabella apresentada pelo agente de João Pinheiro. 

- Os conservadores de carros pedem accrescentar a classe de 
encarregados de conserva, acima de conservador de primeira, com os 
vencimentos eguaes aos de official de segunda classe. 

- 0 sr. ~lfarcolino de Oliveira Santos, agente da estação de 
João Pinheiro, suggere a seguinte tabella: • 

Agentes de primeira, 800$000; agentes de segunda, 700$000• 
agentes de terceira, 600$000; agentes de quarta, 550$000; conferen~ 
de primeira, 500. 000; conferentes de segunda, 450$000. 

Quanto aos encarregados de conservadores, já nos occupamos 
do assumpto, em outro item deste parecer. . . 

Relativamente á tabella proposta pelo sr. a?,e::te de João Pmhet-
ro, foi ella tambem objecto de exame em outrc ~tem deste parecer · 

Chega-nos ao conhecimento que o Departamento Commercial ~o 
Rio talvez possa ser bastan t_ simplificado, co~ apreciavel reducçao 
de pessoal e dispendios. 

Nessas condições, conviria que o Governo examinasse com a n.e-
cessaria attenção esse e outros casos semelhantes, que possam. ex~~
tir na Estrada, providencia que a situação deiicitaria da Rêde JUStifi-

caria plenamente. 

Tabellas de venc imentos maximos e minimos 

A organiznção das tabellas de vencimentos e s~la.rios do_ pes-
soal ob~deceu ao se~uinte criterio : Os vencimentos mm1mos sao re-
presentados pelos vencimentos actuaes, accrescidos dos augment~s 
necessarios á equiparação dos quadros das duas Estradas que consti-
tuem a Rêde Mineira de Viação. Os vencimentos assim obtidos cog~ 
stituem a tabella minima dos quadros e é sobre ella que teremos 
propor qualquer melhoria que nos pareça deva ser suggerida ao Go-

verno. 
Quanto á tabella de vencimentos ma.~imos, temos a impressão 

de que seria preferível o criterio de ser a mes~a. obtida pelo au-
gmento de 20 °10 , por exemplo, sobre a tnbella mtmma. 

Desse modo se evitará o inconveniente da desegualdade do au-
gmento proposto sobre a differença entre o maximo e o mínimo das 

tabellas . 
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Modificações no Regulamento e Tabelfas 

. Trat~do-se de uma reforma ampla, em que o systema adaptado 
e bem diverso do existente, actualmente na Rêde, devem surgir diffi-
culdades na applicação do novo Regulamento, maxime na parte rela-
tiva ao pessoal. 

Nestas condições, entendêmos que o Conselho deve auctorizar o 
,Governo a fazer as modificações que forem julgadas necessarias e 
justas. 

Augmento de vencimentos e safarias 

Tendo em conta a actuai situação economica e financeira da 
Estrada e do Estado, entendemos não ser possível auctorizar a ado-
pção da tabella maxima, do quadro do pessoal titulado e jornaleiro 
da Rêde. 

Como reconhecemos as difficuldades com que luctam os ferro-
viarios da Rêde, achamos de justiça que lhes seja concedido um au-
gmento de vencimentos compativel com à situação da Estrada e do 
Estado. 

Lembramos ao Governo a conveniencia de, adaptada a tabella 
mínima dos quadros propostos, de accordo com o criterio indicado 
no Capitulo deste parecer sob a epigraphe cTabellas de vencimentos 
maximos e mínimos », conceder-se um augmento de conformidade com 
o seguinte criterio: 

a) No quadro geral e supplementar dos titulados, applicar sobre 
a differença de vencimentos entre as duas tabellas, mínima e maxi-
ma, as seguintes porcentagens : 

60 ° I o da differen•;a, para os vencimentos até 300$000, da ta bel-
la mínima. 

45 ° I o da differença, para os vencimentos de mais de 300$000; 
até 600$000, da tabella mínima. 

30 ° I o da differença, para os vencimentos de mais de 600$000 até 
1 :000$, da tabella mini ma. 

15 °/o da differença, para os vencimentos de mais de 1:000$000, 
até 2:000$, inclusive. 

Acima de 2:000$000, emquanto não melhorar a actual situação da 
Rêde, não é aconselhavel qualquer augmento. 
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b) No quadro de jornaleiros, applicar sobre a dill~rença de sala-
rios entre as duas tabellas, mínima e maxima, as segumtes porcenta-

gens: 
60 ° f 

0
da differença para, os salarios até 9$000 · 

45 o 1 o da differença para os salarios de mais de 9$000, até· · · · · 

14$000. 
30 o 1 o da diHerença para os sala rios de mais de 14$000. 
o facto de excluirmos da melhoria de vencimentos os altos func-

cionarios da Rêde não significa, de modo algum, que os consi~era~os 
menos merecedores, pois sabemos, perfeitamente, que da boa dire-
cção depende o bom exito das grandes empresas, e, por isso, é razoa-
vel que os directores sejam bem remunerados. . • 

Como os seus actuaes vencimentos lhes permittem aguardarem me~ 
lhores dias, julgamos poder excluil-os, no momento, da pequena me-
lhoria proposta para o pessoal. 

Achamos justo que tambem elles sejam contemplados, logo que 
a situação da Estrada o permittir. 

Conselho economico 
A situação deficitaria da Rêde, em grande parte, provém, de ser-

vir a uma zona geralmente de fraca densidade economica. 
Para corrigir este estado de causas, é necessario q_ue a Estrada 

promova, no que estiver ao seu alcance, o fomento da nqueza econo-
mica da zona por ella servida. 

E' um trabalho que exige o concurso de todos os interessados. 
Parece acertada a organização de um Conselho Economico Con-

sultivo, no qual estejam representadas as associações agrícolas, indus-
triaes e commerciaes da zona de influencia da Estrada e tambem a 
direcção da mesma Estrada. _ 

Os membros desse Conselho não terão remuneraçao, mas apenas 
passe livre na Estrada, para as suas viagens de estudos e observa-

ções. 
A ' Rêde caberá custe:.tr as despesas da respectiva Secretaria etc. 

Em resumo, meu parecer é por que o Conselho approve a mi-
nuta do decreto submettido ao seu exame e que leve á consideração 
do Governo, sob a forma de suggestão, as restricções, ampliações e 
modificações constantes deste mesmo parecer. 

(Muito bem! .Mui to bem!) 
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Discussão 

O S~. :31Uton Campos-Está em discussão o parecer. Como 
vota o sr. conselheiro Sebastião Lima, 1.0 revisor? 

O SR. SEBi\STIÃO LIMA-Estou de perfeito accordo com o re -
lator. 

O SR. MILTON CAMPOS:- E o sr. conselheiro Abilio Machado, 
2. 0 revisor? 

O SR. ABILIO l\1ACHADO:- Juntamente com o sr. 1.0 revisor, 
acompanhei, desde o inicio, o minucioso estudo que do processo fez 
o nobre relator, cujo parecer a dapto integralmente. 

- Do mesmo modo se manifestam os demais srs. conselheiros• 
§endo adaptada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer favoravel á minuta de decreto que lhe 

foi presente, adaptadas as modificações e suggestões constantes do 
parecer do relator. 

-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final· 

Pagamento de ctddicionaes a d . E milia de Cctrvalho Sob1inha 

PEÇA N. 365 

A seguir, é annunciada a discussão da peça n. 365, sobre a qual 
o sr. Dorinato Lima apresenta o seguinte 

Relatorio 

Na peça n. 365 se consubstancia uma consuHa que ao Conselho é 
fe ita pelo sr. Secretario da EducaçZ.o e Saude Publica, sobre a possi-
bilidade da abertura de um credito na importancia de trezentos e 
e trinta e seis mil réis (336$000), para occorrer ao pagamento de ad-
dicionaes da lei n. 425, á sra. d. Emília Teixeira de Carvalho Sobrinha , 
professora da escoln urbana, mixta, de Brasília , addicionaes corres-
pondentes ao corrente anno de 1934. 

Consultada a respeito a Secreta ria das Finanças, por seu titula r, 
declara que nada tem a oppõr á abertura do credito, uma vez que 
se trata de pequena quantia, destinada ao paaamento de gratificação 
addicional já legalmente concedida . Entretanto, .como á abertura de 
creditas, sempre precede a audiencia do Conselho Consultivo, lembra 
a conveniencia de assim tambem se proceder no caso em apreço. 
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Relatada deste modo a peça n. 365, submetto-a ao exame do 
sr. conselheiro Socrates Alvim, 2.0 revisor. 

Bello Horizonte, 20 de agosto de 1934-DO'rinato Lima, relator 

Parecer 
o Sr. D o rinato Lima:-A materia que constitue a peça em 

apreço é largamente conhecida desta Casa, onde tem sido frequente~ 
mente apreciada. 

A requerente é d. Emília Teixei ra de Carvalho Sobrinha, profes, 
sara da escola urbana, mixta, de Brasília , que solicita o p2gamento 
de addicionaes correspondentes ao corrente anno de 1934, na impor, 
tancia de 336$000. O seu pedido não fo i impugnado , por apoiar,se 
na lei n . 425, citada no officio qtre motivou a audiencia do Conse~ho. · 

A Secretaria das Finanças, ouvida a respeito, declarou não se 
oppôr á abertura do credito especial solicitado, não só por tratar-se 
de pequena quantia, c~mo porque ha precedentes em casos seme, 

thantes. o direito da peticionaria é legitimo e incontestavel, por isso que 
em a amparal~o a lei já citada (a,poiaclo <?). 

De,"\nte do exposto, sou de parecer que o pagamento requerido 
seja feito pela verba «Eventuaes", da Secretaria d~ Educação . Dado, 
porém, 0 caso de achar,se esta verba exgottaaa, tratando-sde de 
quantia moclica, poderá o Conselho con~ordar com a abertura e um 
credito especial para o pagamento menciOnado. 

E' 0 que penso sobre a materia constante deste processo. (lJII'ltito 
bem! Muito bem !) 

Em discussão c_. parecer e não havendo quem tome a palavra, é 

0 mesmo submettido a votos e approvado, adoptando~se a seguinte 

Conclusão 

o Conselho opina pela abertura de credito para pagamento de 
addicionaes a d. Emília Teixeira de Carvalho Sobrinha, caso se ache 
exgottada a verba «Eventuaes » da Secretaria da Educação, verba 
pela qual deve, de preferencia, ser íeito ~s~e pagamento: 

Volta 0 processo ao relator para re.dtgir o parecer finaL 
Pagamento de addicionaes a d. Josephina Maria de A1·aujo 

PEÇA N. 375 
Entra ein discussão a peça n. 375, sendo dada a palavra ao sr. 

Abilio Machado, que apresenta o seguinte 
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Relato rio 

Demonstrando ter completado 30 annos de serviço em 20 de 
maio de 1931 (fls. 5, v. e 6), a professora estadual d. Josephina Maria 
de Araujo pediu ao sr. Interventor pagamento dos addicionaes a que 
tivesse direito (fls. 4}. Na Secretaria da Educação, devidamente in· 
formado o requerimento, verificou-se, á vista da lei 425, ser irrecusa-
cusavel o direito da peticionaria, que tem a receber, àté o fim do 
anno, de porcentagem addicional, a quantia de 1:045$300 (fls. 6}. Para 
satisfazer ao pedido da interessada, o sr. Secretario da Educação, no 
officio de fls 2, consulta o Conselho sobre a possibilidade de aber-
tura do credito da importancia predita .. 

Assim relatada a peça, passo-a ao 1.0 revisor, sr. conselheiro So· 
crates Alvim. 

Bello Horizonte, 18 de agosto de 1934.-Abilio Machado, relator. 

Parecer 

O Sr.· AbiUo Machado:-Meu parecer é o seguinte: 
O direito da peticionaria é liquido, incontestavel, de vez que de-

corre de expressa disposição de lei, que, no caso, é a de n. 425. 
Em casos identicos ao da. peça em exame, o Conselho tem sempre 

votado pela abertura de credito, lembrando, porém, que o pagamento 
se faça, de preferencia, por uma das verbas de «Eventuaes » da Se-
Cretaria que encaminhou o processo. 

Pelo exposto, opino que, ainda desta yez, o Conselho assim se 
manifeste. 

(Muito bem! Mui to b~m!) 
Sem debate, é approvado o parecer, sendo adoptada a seguinte 

Conclusão 

O . Conselho opina favoravelmente á abertura de Creeito para pa· 
gamento dos addicionaes reclamados pela professora josephina Maria 
de Araujo, lembrando, porém, que esse pagamento deve ser feito, de 
preferencia, por uma das verbas de «Eventuaes ,. da Secretaria da 
Educação e Saude Publica. 

-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 
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Venda d~ terras devolntas 

PEÇA N. 384 

Finalmente, entra em discussão a peça n. 384, sobre a qual o 
sr. Julio Soares apresenta o seguinte 

Relatorio 

Em officio n. 775, de 31 de agosto passado, o sr.Secretarto da Agri· 
cultura, de conformidade com o dispoto na letra ce " do art. 10 do 
decreto n. 20.348, de 29-8-931, solicita autori~ção do Conselho Con-
sulivo para vender lotes de terras devolutas situados nos municípios de 
Patos, Raul Soares e Araguary, declarando que taes lotes distam 
muito mais de 6 kilometros da séde dos districtos em que se encon-
tram. 

Ao officio do sr. Secretario acompanha uma relação discriminativa 
da qual constam os nomes dos pretendentes á acquisição dos terre-
nos, os dos districtos onde estes se acham localizados, etc. 

Dest'arte relatada a peça, submetto-a ao exame do 1.0 revisor, 
sr · conselheiro Dorinato Lima. 

Bello Horizonte, 3 de setembro de 1934. 
Julio Soares, relato'r. 

Parecer 

O Sr. Julio Soares:- Conforme se vê pelo relatorio, sr. Presi· 
dente, o proc•~sso que constitue a peça n. 384 nos foi enviado em 
obediencia ao dispositivo da letra ce• do art. 10 do Codigo dos In· 
terventores, que exige previa autorização do Conselho Consultivo 
para a venda de lotes cujas areas ultrapassem a 100 hectares. 

Verifica-s·e tambem que a venda dos lotes de que trata a mesma 
peça será feita nos moldes estabelecidos pelo regulamento de Terras 
do Estado. 

Meu parecer, portanto, é _no sentido do Conselho conceder ao sr. 
Secretario da Agricultura a auctorização que solicita para a venda dos 
terrenos em questão. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-Sem debate é approvado o parecer, sendo proclamada a se· 

guinte 
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Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á venda das terras devolutas a 
que faz referenda a peça n. 384. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 

Primeira parte-A regimental. 
Segunda parte-Discussão das peças que, devidamente relatadas 

e revistas, forem enviadas á Secretaria com a precisa antecedenci~. 
Levanta-se a sessão. 

216.a Sessão ordinaria, aos 18 de Setembro de 1934 

Presidente-Sr. Milton Campos. 
Secretario-Sr. Socrates Alvim. 

SU~UlARIO: Acta-Expediente-Comm unicação-Pareceres finaes-2. a parte -
Concessão de terras destinadas ao povoado de Jacyntho-Relatorio e 
Parecer do sr. Dorimito Lima -- Conclusão-Favores pleiteados por 
Aichangelo Maletta & Filhos-Relatorio e parecer do sr. Socrates 
Alvim-Conclusão-Pagamento de addicionaes a Antonio Romualdo 
Fabregas-Adiamento-Aiienação de immoveis do Apprendizado 
Agricola «Borges Sampaio»-Ordem do dia . 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Socrates 
Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio Machado e Dorinato 
Lima. 

Abre~se a sessão. 

A c ta 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão an-
terior. 

Expediente 
O Sr. Secretario traz ao conhecimento: do Conselho o se-

guinte expediente: 
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Officio 
Abertura ele credito para liquidação de contas 

(PEÇA N. 393) 

-Prefeitura de Bello Horizonte.-N. 21.-Bello Horizonte, 18 de 
Setembro de 1934. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Con· 
sultivo. 

Passo ás mãos de V. Excia. os inclusos processos, dos quaes cons-
tam contas a serem liquidadas, relativas ao exercício de 1932, e na 
importancia de Rs. 286:984$502 (duzentos e oitenta e seis contos, no-
vecentos e oitenta e quatro mil quinhentos e dois réis) 

Havendo necessidade de regularizar esses pagamentos, venho SC' 

licitar desse egregio Conselho a necessaria auctorização para abrir um 
credito especial daquella importancia. 

Reitero a V. Excia. protestos de e tima e consideração. 
Som·es de Mattos, Prefeito. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 393, distribuída aos 

srs. Sebastião Lima, Annibal Gontijo e Socrates Alvim, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 

Prescripção de jums de apolices 

(PEÇA N. 394) 

-Secretari::l das Finanças do Estado Minas Geraes.-Bello Hori· 
zonte. 

Em 17 de Setembro de 193-t.-Renuncia, por parte do Estado, á 
prescripção de juros. 

Senhor Presidente, 
Passo ás mãos de V. Excia. o processo n. 4.376 da Directoria da 

Contabilidade desta Secretaria. 
Por motivos de ordem administrativa, pretende o Estado renun~ 

ciar á prescripção dos juros de sua divida fundada interna, pagando-
os aos respectivos possuidores ou portadores de títulos. 

Como se trata, porém, de assumpto que depende de audiencia do 
Conselho Consultivo do Estado, peço se manifeste este a respeito,-

5 
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tendo em vista toda a especie ventilada no processo que este acom-
panha. 

Apresento a V. Excia. os meus protestos de elevada estima e dis-
tincta consideração. 

O Secretario da Finanças, Ovi clio Xav ie1· de Aú1·ezt. 
Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Parecer do Auxiliar do Advogado Geral do Estado 

-Gabinete do Advogado Geral do Estado.- Bello Horizonte, 12 
de Janeiro de 1934. 

Sr. Secretario das Finanças. 
Devolvo a V. Excia. o processo em que a Secretaria das Finanças 

invoca o parecer deste Gabinete sobre a prescriptibilidade dos juros 
das apo.lices da divida publica estadual. 

Sobre o assurnpto, a primeira observação é que não teem sido 
uniformes as decisões dessa Secretaria. Em 1925, o Dr. Tàncredo Mar-
tins, então consultor jurídico do Estado, opinou por essa imprescriptibi-
lidade á vista do que dispõe o art. 65 do dec. 2225 de 1908 a que faz 
remissão o dec. 4668 de 1916. Esse ultimo decreto, ao autorizar uma 
emissão de apolices, determinou com effeito, que os juros respectivos 
fossem pagos de accordo co,m o art. 59 e seguintes do dec. 2224 de 
1908, o qual, no art. 65, dispunha que os juros não reclamados no 
exercício do vencimento fossem levados á oaixa d e d eposito. No 
anno seguinte o dr. Gudesteu Pires, Secretario das Finanças áquelle 
tempo, indeferiu um pedido de pagamento de juros de apolices esta-
duaes, por entender que os mesmos estavam -prescriptos, nos termos 
do art. 178 § 10 n. III do codigo civil. Em 1928, atendeu-se a um 
pedido identico porque, apesar da prescripção, o Governo deliberára 
renunciar a esse direito para facilitar a collocação dos títulos do Es-
t a do. 

Não nos parece que occorra fundamento jurídico para se exclui-
rem, de um modo geral, do dispositivo do art. 168 § [10 n. III do 
codigo civil, os juros das apolices estaduaes. 

Como contracto de direito publico, que se forma entre o po-
der emissor e os possuidores dos títulos, as partes se sujeitam ás re-
gras de direito commum sempre, que as normas especiaes destinadas 
a regular as relações entre ellas não alterem o direito civil. No re-
gimen brasileiro, em que são fundamentaes as garantias jurisidicionaes, 
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consistentes na sujeição de todas as relações jurídicas ao controle do 
poder judiciario, aquellas que se estabelecerem entre os particulares e 
o Estado seguem a regra geral da disciplina do direito commum, sal-
vo quando, de modo contrario, resultar das disposições contractu-
aes. 

Si, pois, nas leis em que se assentam as emissões de apolice8 
estaduaes não se estipula a imprescriptibilidade dos respectivos juros• 
como por exemplo, na emissão auctorizada pelo dec. 9766 de 24 de 
novembro de 1930, esses juros, sempre que devam ser pagos annual-
mente e em prestações periodicas mais curtas, prescrevem em cinco 
annos, a contar do dia em que podiam ser exigíveis. E' que no si-
lencio dessas disposições especiaes que formam o contracto, o direito 
applicado ha de ser o direito civil. Assim, os juros das apoHces, cuja 
emissão foi auctorizada pelo dec. 4668 de 1916, não prescrevem por_ 
que, em texto expresso desse dec., o Estado obrigou-se a pagai-os de 
accordo com o dec. 2224 de 1908, o qual determinou que os vencidos 
e não pagos fossem considerados em deposito. Ora, a prescripção 
não corre em favor do credor penhoraticio, do rnandatario, e, em ge-
ral das pessoas que lhe são equiparadas, contra o depositante, e de-
vedor, o mandante e as pessoas representadas ou seus herdeiros' 
quanto ao direito e obrigações relativas aos bens confiados á sua 
guarda (cod. civil, art. 168 n. 10). 

Tambem não prescrevem os juros que vençam as garantias ou 
fianças retidas pelo Estado. Emquanto não se verifica a condição a 
que está sujeita a transferencia desses bens, ao Estado se confia ape-
nas a sua guarda, equiparando-se assim ao depositaria a favor do 
qual não corre a prescripção. E si não prescreve o direito relativo aos 
bens retidos em fianças ou caução, tarnbern não podem prescrever os 
seus rendimentos. Não colheria objetar que os juros, destacando-se 
do capital que os produz, constituiriam bens distinctos, e por isso dis-
ciplinados por regras diversas das do instituto de deposito. 

Corno accessorio~ (cod. civil, art. 60) seguem a natureza do prin-
cipal, na ausencia de disposição especial em contrario (mesmo cod. 
art. 59), e ao depositaria não cumpre apenas guardar a coisa depo-
sitada, mas incumbe-lhe tambem .o dever de fazel-o com o cuidado e 
diligencia que constuma com o que lhe pertence e, assim, o de re-
ceber os fructos e accrescidos (cod. civil, art. 1266) . 

Nossa conclusão é, pois, pela prescriptibilidade dos juros das 
apolices estaduaes, sempre que dos dispositivos legaes que auctorizem 
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a respectiva emissão não resulte clausula expressa em contrario, as~ 
sim como que ao Estado não assiste o direito de oppor aos depositan-
tes por qualquer titulo (caução, fiança, etc.) a prescripção dos juros 
que vençam os títulos dados em garantia. 

E' o que nos parece. 

S. M. J. 

Aproveito a accas1ao para reiterar a V. Excia. os protestos de 
minha estima e alto apreço. 

Heitor ele Sou,za, Auxiliar do Advogado G. do Est. 

Parecer do Consultor Juridico do Estado 

Gabinete do Consultor Juridico do Estado de Minas Geraes. -
Bello Horizonte, 10 de novembro de 1925. 

Exmo. Sr. Dr. Secretario das Finanças.- O n. III do § 10 do art. 
178 do Cod. Civil Brasileiro fixa em cinco annos o prazo de prescripção 
dos juros de quaesquer prestações: 

c Art. 178- Prescreve: 

§ 1 O - em cinco annos; 
• ~ • • • •••• ~ • .. .. • o • • • o • o • • • .. • • • .. • .. • • • • o • • .. • • • ~ • .. • . .... 

III- Os juros ou quaesquer outras prestações accesso~ 

rias pagaveis annualmente, ou em períodos mais curtos. 
••••• o • o •••• • o • • ••• o ....... .... . . . .. .. o • •• • • ••••••• o ••• 

Como se vê, comprehende no prazo da prescripção quinqJenal, 
os juros ou quaesquer outras prestações accessorias pagaveis annual~ 
mente ou em períodos mais curtos. 

Mas, póde-se incluir na disciplina do n. III os juros das apolices 
estaduaes? 

Commentando esse dispositivo do Cod. Civil, escreve Cat·pente'r, 
á pag. 539 do «Manual do Cod. Civil de Paulo de Lacerda»: 

•Quaes essas prestações periodicas (períodos de um anno 
ou mais curtos) e accessorias de que fala o texto em exame? 

No numero dellas se contam as seguintes: as dos ju1·os 
legaes, as de juros convencionaes de dividas meramente obri~ 
gacionaes ou pessoaes, as de juros convencionaes de dividas 
reaes (Hypothecarias, pignoratícias, antichreticas), as de juros de 
letras hypothecarias emittidas pelas sociedades de credito real, 
as de dividendos de acções de companhias ou sociedades 

... 
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anonymas e de sociedades em comrnandita por acções, as de 
, juros de debentures dessas duas especies de sociedades, as 

de porcentagens ou cornrnissões- accessorias a um outro pa~ 
gamento principal, etc. ». -----

Não se refere determinadamente ás apolices da Divida Publica, 
mas essas são, sem duvida alguma, títulos de divida de juros pagos 
periodicamente, de seis em seis mezes. 

Assim, de acordo com o preceito citado do Cod. Civil, devem esses 
juros tambem prescrever em cinco annos. 

O art 412 do Codigo de Contabilidade Publica, approvado pelo 
Dec n. 15.783, de 8 de novembro de 1922 e que começou a vigorar 
em 1.0 de janeiro de 1924, cex-vi" do art. 162 da Lei Federal n. 4.623, 
de 6 de janeiro de 1923, preceitua: 

«Os juros da divida publica não prescrevem, segundo expressa 
disposição da Lei de 15 de novembro de 1923». 

Tem applicação aos titulas de Estado o disposto nesse artigo? 
Não. O cod. de Contabilidade Publica, a meu ver, só se refere ás 
apolices da Divida Publica Federal, deixando clara, entretanto, a infe~ 
rioridade em que ficam collocados os títulos da Divida Publica do 
Estado. 

Sujeitas á cotação para os effeitos de prestação; de fianças, quando 
antes eram acceitas, para esse fim, por seu valor nominal e com os 
respectivos juros susceptíveis de prescripção, é obvio que não poderão 
concorrer, vantajosamente, no mercado de títulos, com as suas conge~ 
neres federaes ou de outros Estados da União. 

Quem tiver de prestar fiança em títulos preferirá, sem duvida, fa~ 
zel~o em apolices federaes, que por lei expressa não teem os seus juros 
sujeitos á prescripção. 

Mas, é meu parecer que o Estado de Minas não póde, de modo 
algum, invocar o dispositivo do art. 178, § 10, n. III do Cod. Civil, 
para, soh ~ua egide, recusar aos possuidores de suas apolices o paga~ 
mento dos juros não reclamados, no prazo de 5 e mais annos. E 
quando pudesse não devia fazel~o. 

As apolices se emittem, quasi sempre, para extincção das dividas 
fluctuantes do Estado, que exigem prompto pagamento. São as em!s~ 
sões previamente autorizadas por leis e decretos do Poder Executivo, 
que fixam não só o numero das apolices, como o seu valor nominal, os 
juros, n modo de seu pagamento e o resgate. 
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O Dec. 4.668, de 28 de outubro de 1916, que autorizou a emis-
são de cinco mil apolices, determinou que os seus juros estipulados 
de 5° f o fossem pagos de accordo com o art. 59 e seguintes do Dec. 
n. 2.224, de 23 de maio de 1908. 

Esses artigos prescrevem o modo, a época, as repartições em que 
são pagos os juros, dizendo quaes as pessoas competentes para rece-
bei-os. 

Os arts. 65 e 66, preceituam expressamente o seguinte: 
c Art. 65. - Fica expresso e entendido que o serviço de 

juros de apolices está subordinado. como outro qualquer, á 
vigencia das leis de orçamento respectivas; e que os juros 
não reclamados durante o exercício, posteriormente só pode· 
rão ser pagos na Secretaria das Finanças pelo Caixa de De-
positas, e na Recebedoria de Minas, pela conta especial que 
alli será creada. 

Para esse fim a Recebedoria de Minas terá um livro, em 
cujo debito, conhecida previamente a totalidade dos juros a 
pagar no ultimo semestre vencido e dos atrazados, levar<\ a res-
pectiva importancia, e ao credito as dos juros que for pa-
gando. 

Findo o mez de março, termo de pagamento de cada 
exercício, essa repar tiç~o enviará á Secretaria das Finanças 
uma relação dos possuidores que deixaram de receber os 
juros, quantidades, nuJlleros e valores das apolices e a totali-
dade de cada pagamento não realizado, com a declaração do 
semestre a que pertence. 

Recebida essa relação e apurada por seu turno a impor-
tancia dos juros não procurados na Secretaria das Finanças , le · 
va::--se-á a somma desses dois totaes ao Caixa de Dep03itos, 
pe~o qual serão pagos os juros que posteriormente fo re:n 
sendo reclamados, na Secretaria das Finanças, e donde se dará 
baixa á importancia dos que forem pela Recebedoria de Mi nas, 
a quem incumbe mensalmente á mesma Secretaria relação es-
pec!al de taes pagamentos. 

Art. 66. -Não se passará certidão dos juros em de-
positas. 

Quem se julgar com direito a receber juros relativos a se-
mestres findos, deverá reclamal-os na secção de .pagamento ou 
requerer ao director • . 
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Como se verifica desses textos de lei mineira, são levados ao Caixa 
de Depositas, pelo qual serão pagos, os juros que posteriormente forem 
reclamados na Secretaria das Finanças. 

Esses dispositivos reguladores do asuumpto que especialmf'nte 
disciplinam, deixam demonstrado que o Estado não póde e nem deve 
invoca r o di spositivo do Cod. que -se comprehende suas apolices -
não é de ser invocado com o fim de annullar clausulas constantes 
das respectivas emissões . 

Os possuidores das apolices emittidas nos termos dos Decs . 
4.668 e 2.224 e os que as receberam em pagamento de dividas ou 
a qualquer outro titulo, de certo o fizeram á vista das disposições 
contidas no ulti mo desses Decs. São condições, prerogativas e facul-
dades que a lei reguladora ela emissão outorgou e que constituem, 
sem duvida alguma, garantias e direitos que já se incorporaram, a meu 
ver, ao patrimonio dos possuidores desses títulos. Esses possuido-
res, quando, a qualquer titulo receberam as apolices, o fizeram certos 
de que· nenhuma das vantagens a que tinham direito dessas se desincor-
porassem posteriormente, por qualquer motivo. 

Os decretos, actos ou leis que autorizam as emissões enumeram 
os onus e as vantagens que terão os seus possuidores. Assim os 
em prestimos que lançados, feitas as coberturas, distribuídos os títulos res-
pectivos entre os seus subscriptores, já não podem ser modificados em 
suas condições de typo, juros, garantias, etc. Sendo em todas as praças 
e bolsas mundiaes um dos mais seguros meios de emprego de capital, ' 
é obvio que a taxa dos 'juros e os seus modos de pagamento constí-
tuem circumstancia especial que os subscriptores teem principalmente 
em vista. 

As bases com que foram emittidas as apolices são como que um 
contracto feito entre os seus possuidores e o Estado. Si ellas se emit-
tiram conforme os termos expressos de uma lei ou decreto; como ad-
mittir, então, que as bases e condições estabelecidas possam ser modi-
ficadas posteriormente e mesmo supprimida, por lei geral da União, uma 
de suas principaes ga_rantias e vantagens? 

Inutil seria, nesse caso, annunciar o Estado essas garantias e mais 
nutil ainda a providencia de se levar ao •Caixa deDeposito" os juros 
não procurados, opportunamente. 

Nem deviam, tambem, ser lançadas no mercado de accordo com 
condições estabelecidas previamente, conforme preceitúa o art. 2.0 do 
cit. decreto 2.224: 
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«Art. 2.0 - Sempre que houver emissão de apolices, a 
Secretaria das Finanças remetterá á Camara Syndical dos 
Corretores, no Rio de Janeiro, para a necessaria inscripção, 
uma declaração acompanhada de copia das leis e decretos 
que autorizaram o emprestimo e os fac-símiles das apolices 
cuja numeração, taxa de juro e amortização se especificará». 

Por esses fundamentos, é meu parecer que- si prescrevem os 
juros das apolices da Divida Publica do Estado- não póde este invo-
car essa prescripção, de accordo com as disposições contidas em suas 
leis e decretos. Saudações cordiaes. - T ancreclo 111 artins, Consul-
tor Jurídico. 

Parecer do .t-'\dvogado Geral do Estado 
Gabinete do Advogado Geral do Estado.-B !lo Hori ;mnte, 8 de 

março de 1934. 

Parecer 

Sou chamado a emittir pmecer sob're: 
A) si os juros das apolices estaduaes estão sujeitos á prescripç.ío; 
B} si essa prescripção vigora mesmo no caso em que, por dis-

positivo regulamentar, são elles ,..-- uma vez não reclamados- postos 
em «caixa de deposito »; 

C) si a prescripção produz tambem seus effeitos quando se trata 
de juros de apolices caucionadas como garantia de obrigações para 
com o Estado. 

-A-
A' primeira indagação respondo affirmativamente. 
Inexiste na legislação estadual qualquer dispositivo semelhante ao 

art. 412 do Codigo de Contabilidade Publica pelo qual «os juros da 
divida publica não prescrevem • . 

E, sendo assim, vigora o direito commum, app!ica-se o n. lli do 
§ 10 do art. 178 do Cod. Civil que estabelece o prazo de cinco annos 
para a prescripção de 

«juros, ou quaesquer outras prestações accessorias pa-
gaveis annualmente ou em períodos mais curtos ». 

O dispositivo tem appltcação porque é de índole geral; porque 
só excepcionalmente ha direitos imprescriptiv.:eis, porque as pessoas 
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jurídicas estão, em princípios, sujeitas á prescripção e podem invo- ; 
cal-os sempre que lhes aproveitar. 

§ 
O dispositivo é de orde!Il geral: -a lei se refere a juros sem 

distinguir, e, accentuando o caracter de generalidade do dispositivo, 
fala o legislador em qnaesqzter prestações accessorias pagaveis an-
nuahnente ou em período mais curto. 

GUILLOUARD, considerando o art. 2.277 do Codigo Francez 
correspondendente ao n. III do § 10 do art. 178 do nosso Codigo, en-
sina que 

uon doit appliquer I'article 2.277 á tout créance producti-
ve d'interêts, qnelle que soit l'origine de cette créan ce .. ·"'· 

apesar da lei se referir a «interêts des sommes prêtées ». 
E, com apoio em numerosos julgados e na 09i nião de Troplong, 

Aubry et Rau, Pont, Colmet de Santerre e BauJ:-y-Tisseier, adverte: 
«Le dernier exemple que l'a rticle 2.277 donne des créan-

ces qui se prescrive:-~t par cinq ans est relatif aux "'interêts 
des somn~es pretées ". 

Mais on s'accorde à reconnaitre que ces expressions 
qui ne visent que Ies interêts des sommes dues à raison d'une 
convertion de prêt, son trop restreintes, et il faut les com-
biner avec Ia régle qui termine l'article 2.277, et d'apres la-
quelle la prescription de cinq ans s'applique à .,cfout ce q1ti 
c.:;t payable pa,r année, ou à ele termes per io.i iques plus 
courts ». 

n resulte de cette combinaison que ce ne sont pas seu-
lement les interêts des sommes pretées, et qui sont dus en 
vertu de la convention, que l'article 2.277 atteint, mais tous 
ceux qui sont dus en vertu d'une cause quelconque, la con-
vention, la loi ou un jugement. 

La generalité des termes de l'article 2.277 i n f ine em-
brasse également tous ces causes; d'ailleurs, les raisons de de-
cider sont les mêmes, et le debiteur d'interê ts est aussi favo-
rable, qu 'il soit tenu de les payer en vertu de la loi, d'un ju-
gement ou d'une convention " (Traité de la Prescription, II, 
ns. 676 e 668). 

o dispositivo, pois, do n. nr do § 10 do art. 178 abrange, na 
expressiva generalidade de sells termos, os juros das apolices da di-
vida publica estadual. Dentro no seu ambito cabem « qZtaesquer~ pres-
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l t Períodos mais curtos. tações accessorias pagaveis annua men e ou em 
§ 

Por outro lado, só excepcionalmente (e as excepções não se pre-
sumem) ha direitos imprescriptiveis. 

GUILLOUARD: . . . 
o:C'est une regle essentielle de nôtre legislabon CIVIle mo-

derne que tous les droits sonf prescriptibles •. 
(liv. cit. vol. I, n. 53). . . 

A prescripção se applica, em principio, corrobora CloV1s Bevtla-
qua, a toda especie de acções (Cod. Civil, :o~ I, p~g. 4~1: n. ~). ~ 

São os seguintes - e só estes - os du·eitos nao su]ettos a pres 

cripção: l" d d 
a) os que são emanações immediatas da persona 1 a e, como 

a vida, a honra, a liberdade, a parte pessoal do direito de autor e o 
nome ou firma commercial; 

b) o direito da mao, U ·- dos Estados e dos Municípios sobre os 
bens publicas; 

c) as acções de estado de família e de cidade . Mas, não os 
direitos patrimoniaes, que decorrem do estado das pessoas; . 

d) as acções referentes ao direito de exigir ·algum acto ou omis-
são correspondente ao estado de família · · ; . . 

e) a acção para rehaver,na constancia do casamento, os tmovets 
dotaes estimados taxationis causa; 

f) a acção para rehaver os bens confiados á guarda de alguem 
por deposito, penhor ou mandato (art. 1~8, IV). 

(V. Clovis Bevilaqua, liv. cit. ,' vol. ctt., ~ag. 4777). 
Fóra desses casos, a prescripção se apphca a todos os direitos e 

abrange todas as acções. . 
Nem 0 contrario seria admissivel, tendo-se em vtsta que o insti-

tuto se prende a relevantes interesses de ordem geral .e ~oi introdu-
zido em favor do bem publico :-bono publica usztcapw ~ntroducta 
est (Dig. L. 1, de ns.). . . . o 

Seu fundamento e~tá no interesse geral (Giorg1, Obbhg. , vol. 7. , 
ns. 212 e seguintes). 

E Laurent reputa-a de interesse vital para a sociedade: - plns 
qu'nn interêt pom· lu soo~eté, c'est une quest ion d 'e.'V~·stence» . 

(Príncipes, XXII, n. 5). . .. 
- Tambem não será obstaculo á applicação do dtsposttivo o fac-

to de se referir elle a debito de pessoa jurídica de direito publico. 
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Si a differença, nesse assumpto, é a favor do Estado, como é sa-
bido, em materia de prazos no que se refere a bens publicas. 

Quanto ao mais «as pessoas jurídicas estão sujeitas aos effeitos 
da prescripção e podem invocai-os sempre que lhes aproveitar (art. 
163 do C. Civil) 

Numa de Vale: 

«As_pessoas jurídicas, incluídos a União, os Estados e 
os Municípios, no que diz respeito a direitos patrimoniaes 
são assimilados ás pessoas naturaes; e, pois,: tudo, quanto ... 
dissermos sobre a materia destes estudos, tem applicação á~ 
pessoas jurídicas ». 

(La Prescripção E ·tinctiva, pag. 64). 
Si o nosso Codigo, ao contrario do Frances (art. 2277) e de ou-

tros, não se referiu especialmente ás pessoas juridicas de direito pu-
blico foi porque estavam elas comprehendidt::s na designação geral 
«pessoas jurídicas • . 

Nem se comprehende que o Estado se subtrahisse aos preceitos 
da prescripção ou delles não se pudesse prevalecer. 

GUILLOUARD: 

eLa p1·escription est etablie non dans l'interêt de celui 
qui prescrit, mais dans l'interêt de la societê :- en faveur 
de tous Ies possessurs, afin de consolider leurs possess ions; 
~n faveur de tous les debiteurs, afin de mettre un terme aux 
actions. 

Il est donc de I'essence de Ia prescription que tout Ie 
monde en profit. 

Les personnes .. . civilcs étant capables de posseder et 
de contracter devaient par cela même avoir )a faculté d 'op-
poser Ia prescription ». 

(Príncipes. XXXII, n. 11). 
(Guillouard, cit.. n. 58, in fine). 

§ 
Versando o assumpto da prescripção em favor do Estado, dizia 

Almeida Oliveira, e o seu ensino, tem, ainda, no caso, actualidade :-
cA prescripção do que deve o Fisco comprehende tanto 

o direito que alguem tenha a ser declarado credor do Esta-
do como o de haver o pagamento de divida já reconhecida. 

O que quer dizer-tanto prercreve o direito se o credor 
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não se fez reconhecer, como se depois de reconhecido não 
tratar de receber a divida. 

Pelo que, ainda depois de serem os pagamentos deter-
minados escriptos em folha e seguidos dos precisos assen-
tamentos, prescrevem as dividas do mesmo modo, se a solu-
ção não for requerida no prazo da prescripção. . 

Para esse effeito, todos os individuas que se JUlgarem 
credores do Estado, devem requerer dentro do prazo quer 
o reconhecimento e liquidação das dividas, quer a expedi-
ção dos necessarios despachos, títulos, ordem e assentamen-

tos . Quando o pagamento que se houver de fazer ior dividi -
do por prazos de meses , trimestres, semestres ou ~nos, a 
prescripção irá se consumando a respeito das prestaçoes que 
contarem cinco annos. 

Assim prescrevem, os .i uros das apolices passados qne 
se.i({,m cinco annos da epocct em qu'3 deviam ser pagos"· 

(A Prescripção, ed. 1914, pags. 331-332 e notas). 
De resto, a affirmação de que, e:n principio, os juros das apoli-

ces prescrevem em cinco annos contados da eposa em que deviam 
ser pagos, é commum aos pareceres de fls. e Bs · com. os quaes, nes-

te ponto, concordo. 
§ 

,-B-

Entro agora na apreciação rd erentc ao caso em que, por dispo-
sitivo regulamentar, os juros não reclamados são , considerados «em 
cleposito » . . 

Eis o que está no brilhante parecer de fls. 10 e segumtes: 
«Ü De~. n. 4 .668 de 28 de outubro de 1916 que auctorizou a 

emissão de 5.000 apolices, determinou que os seus juros ... · · · ·fossem 
pagos de accordo com . ... o Dec. n. 2.224 de 23 de maio de 1908 . . . .. . . . . . . . .. . . . . ~ 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . ... 
Os arts . 65 e 66 preceituam . . : 

A1·t. 6õ o serviço de juros de apolices está su-
bordinado á vigencia das leis de orçamento respectivas 
os juros não reclamados durante o exercido, posteriormente 
só poderão ser pagos na Secretaria das Finanças pela Caixa 

../' 
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de Depositas e na Recebedoria de Minas, pela conta espe-
cial que ali será creada. 

Para esse fim, a Recebedoria de Minas terá um livro, em 
cujo debito, conhecida previamente a totatalidade dos juros 
a pagar no ultimo semestre vencido e dos atraza:dos, leva-
rá a respectiva importaucia, e ao credito as dos juros que 
for pagando. 

Findo o mez d e uwrço, termo de p agamento de ca-
d a exerciâo, essa, repartição enviará á Secretaria das 
F inanças u ma rela,ção dos p ossuidores que deixaram de 
receber osjwros, quantidades, n~tmm·os e valo1·es d as apo-
lices e a totalidade d e C({,d a pagamento não realizado, com 
a declaração do semestre a que pertence. 

R eoebida essa relaçã -J e ap1t1·ada por seu tu1-no a 
importancia dos ju1·os não procurados . . levm·-se-á á 
somma desses dois totaes á Caixa de Depositas, pela 
qual serão pagos os j~t ro q~te poste-rim·mente'f orem sen-
do reclamados . ... ,. 

"Como se verifica desses textos . ... são levados ao Caixa· de De-
positas, pelo qual, serão pagos, os juros . . . . . . . . . . . . . . . • . ..•.....• 
.. . . . . . . . . . . ..... . ... ... ~ . . . - .. .. .. .. ......... .. .... ... . ........ .. . .. 
• .. • .. .. • • • • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • .. • .. • • • • • < • • • • ~ • • • .. • • • • • • • • •• • • .. • • • • •• • 

.. . . . ..... ... ....... ~ . .. . . . . . . . . . . .... . .......... ........ . ........ .... .. . .. . 
Os possuidores das apolices emittidas nos termos dos Decs. 4.668 

e 2.224, argumenta o parecer, tiveram em vista esses dispositivos, 
que são condições, prerrogativas e faculdades já incorporadas no seu 
patrimonio. 

E ainda:-
«As base:> com que foram emittidas as apolices são como que um 

contracto feito entre os seus possuidores e o Estado. 
Si ellas se emittiram conforme os textos expressos de ... . lei ou 

decreto, como se admittir . . que possam ser modificadas posterior-
. mente ou mesmo supprimida .. . . . . . uma de suas principaes garan-

tias e vantagens ? ,. . 
E o illustre auxiliar do advogado geral reforça: 

" . . os juros das apolices cuja emissão foi auctorizada 
pelo dec. 4.668 de 1916 não prescrevem por que ... . o Es-
tado se obrigou a paga1-as de accordo com o Dec . . . o qual 
determinou que os vencidos e não pagos fossem considera-
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dos em d eposito. Ora, a prescripção não corre em favor 
do credor pignoratício, do mandatario e, em geral, das pes-
soas que lhe são equiparadas, contra o depositante, o deve-
dor, o mandante e as pessoas representadas ou seus herdei-
ros, qu:!nto ao direito e obrigações relativas aos bens con-
fiados a sua guarda (Cod. Civil, art. 168, n. 10) ». 

§ § § 

Como se vê dois são os argumentos dos cultos preopinantes : -
dos textos legaes se infere que o Estado decretou, e antes do Codigo, 
a imprescriptibilidade dos juros; b) tornando-se d ep ositaria delles, 
não pode allegar prescripção ex-vi do art. 168 n . 10 do Codigo Civil. 

§ § § 

Er.tro em divergencia, neste ponto, com os pareceres de fls. e fls .. 
Pondo de lado a questão da renunciabilidade da preccripção Ji-

beratoria, basta, a meu ver, para a refutação do primeiro argumento 
que a allegada renuncia não está nos decretos ditados, que, apenas, 
dispõem sobre a escripturação dos juros e lhes dá o destino conve-
niente. 

E as renuncias não se presumem. 
Sem duvida que ellas podem resultar de factos que, inequivoca-

m~nte, importem em intenção de não usar do direito. 
Mas, taes factos devem ser relevantes, unívocos, patenteando, 

induvidavelmente, a existencia daquella intenção. 
E não v~jo nos dispositivos citados factos da natureza dos sali-

entados, poi :3 , são elles comp atíveis com o direito de allegar a pres-
cripção. 

§ § § 

Tanbem o segundo argumento não parece irrespondivel.. 
Sem duvida que não corre a prescripção em favor do deposita-

rio contra o depositante (art. 168, n. IV do Codigo Civil). 
Mas, no caso, não se trata de d eposito, no sentido technico do 

termo. 
O dinheiro é cousa fungível e só a cousa infungível pode ser 

objecto de deposito, propriamente dito. 
.. Q deposito de cousas fungíveis em que o depositaria 

se obrigue a restituir objectos do mesmo genero, qualidade e 
quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca do mutuo ». 
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E' o que determina o art. 1.280 da nosso Codigo, fazendo cessar 
as controversias existentes a respeito no direito pre-codificado (v. Car-
los de Carvalho, Nova Const., art. 1.174 e Teixeira de Freitas. Con-
solidação das Leis Civis, art. 431, nota 2). 

Em face do dispositivo do art. 1.280, pôde affirmar Clovis Be-
vilaqua:-

c O deposito de co usas fungiveis para serem restituidas 
outras do mesmo genero, quantidade e qualidade é rnutuo. 

Não ha, portanto, d eposito irregulaT, no sentido do di-
reito romano. 

O alcance capital deste dispositivo é o segujnte : no 
deposito, a coisa depositada continua na propriedade do do-
no; o mutuo importa transferencia de propriedade. 

Si, portanto, o deposito de coisa fungível se regula pe-
las regras do mutuo, a coisa assim depositada entra para o 
patrimanio do depositaria, que, apenas, terá de pagar outras 
do mesmo genero, qualidade é quantidade. 

(Cod. Civil, Com. V, pags. 21-22) 
Em vez, pois, de deposito, o que existe, no caso, é mutuo e 

ao mutuo evidentemente, não se applica o dispositivo excepcional do 
art. 168, n. IV, que não admitte interpretação ampliativa. 

Nem se diga que o cmutuo» exige «accordo· de vontades • , no 
caso, o que existe é acto unilateral do Estado, por via de decreto. 

Tambem o disposito voluntario exige o accordo de vontades. 
Demais disso, constando o facto dos dispositivos que regularam 

a emissão e sendo o direito, por ficção necessaria, conhecidos de 
todos (nemo ius i gno'rare censetur), a conclusão é que 0 portador 
da apolice o conhecia e a elle accedeu. 

§ § § 

Tambem. data 11enia, não seria de grande momento a consi-
deração de que o decreto fala em "caixa de deposito ,. . 

Esse facto, não pode alterar a substancia da relação jurídica e 
da qual resulta, necessariamente, que deposito de cousa fungivel é 
mutuo e se regula pela diciplina jurídica do mutuo. 

A caracterização de uma relação jurídica resulta do facto que a 
origina e não da designação que lhe dê a parte. 

(V. Paula Baptista, Proc., § 103. nota 1, pag. 92: 
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João Monteiro, Proc. li, § 98, pag. 48; Dernburg, Pand., trad. 
de Ciccala, I, pag. 469, § 153). 

Não tem, pois, alcance jurídico a designação de deposito feita 
pelo decreto mineiro, sabido que se trata de conceituar um_ instituto 
de direito civil, materia, evidentemente, de direito substantivo. 

§ § § 

E os juros das apolices e de dinheiro dados ao Estado em cau-
ção ,tambem prescresvem? 

Tambem. 
Não ha razão para excetua-los. 
Não me convenceram, neste ponto, os argumentos do illustre 

consultor dr. Jarbas Vida! Gomes e do illustre auxiliar do Advoga-
do do Estado, dr. Heitor de Souza. 

Diz o primeiro, quanto aos juros dos depositas feitos em di -
nheiro, para fianças, que elles escapam á prescripção do art. 168, § 
10, UI por não determinar o Regulamento da Secretaria o prazo de 
seu pagamento. 

E aquelle artigo fala em juros pagaveis annualmente, ou em pe-
riodos mais curtos. 

O argumento, porem, desatende a que o proprio regulamento fa-
la em juro annual de 3 1/2°/a. sem accumulação. 

Logo, trata-se de juro pagavel annualmente, hipothese prevista 
no art. 168, § 1 O, III. 

Diz 0 segundo que confiada ao Estado a guarda do dinheiro ou 
da apolice dados em caução, equipara-se elle ao «depositaria ». 

E a este não cumpre, apenas, guardar a causa depositada, mas, 
ainda fazel-o com dilligencia e cuidado, recebendo os seus fructo 
e ac~rescimos para restituição integral, e in ternpo1·e, ao d ornin'lts 
(art. 1 . 266 do Cod. Civil). 

Elle é, de facto, um retentor e na retenção. 
«Emquanto não separados, os fructos fazem indubita-

velmente parte da causa, estando, assim, submettidos ao 
direito de retenção que sobre ella recae; d epois da sepa?'a-
ção elevem logicamente segui?· a mesma so'rte. 

O detentor não se apropria delles porque não lhe é ~p
plicavel o disposto no art. 510 do Cod. Civil. 

Mas, não se lhe pode negar o direito de os perceber 
para que taes fructos não pereçam e a sua garantia não H-
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que injustificadamente reduzida, devendo, em regra, conser~ 
. val-os para os restituir a final como : accessorios da cou-

sa retida, sujeitos á retenção como o principal, até inteiro 
reembolso do credito garantido". 

«Essa é a opinião sustentada pela quasi unanimidade 
dos autores, podendo ser invocado para justificai-a o dis-
posto nos arts. 60 e 77 4, III do Co digo Civil". 

(Arnaldo Medeiros da Fonseca, Direito de Retenção, 
pag. 242 e nota 5). 

Em reforço da argumentação pode se dizer ainda que a caução 
de titulas da divida publica se equipara ao penhor (art. 789 do C. 
C.)" e que o credor pignoratício é obrigado a entregar o penhor com 
os respectivos fructos e accessões {art. 772 do nosso Codigo). 

E' que o cius pignoris» incide não só na causa como nos 
seus fructos, rendimentos, accessorios e pertences : -o accessorio 
segue o principal. 

Nem valeria contra esses argumentos o de que os fructos civis 
reputam-se percebidos dia por dia e de que só o fructo pendente é 
accessorio da causa: fructus p endentes pars fundi videntur. 

Porque, no caso, a obrigação de restituir os fructos provem 
menos do principio da accessoriedade dos fructos do que da :disci-
plina especial do penhor. 

E tem tanto relevo que não desapparece nem com o perecimento 
fortuito da causa - quod ex re mea restat menum est". 

Cod. Civ., art. 772, n. li; Gama, Penhor, pag. 60; Outro 
Preto, Credito Movei, n. 75; Duranton, Cours, 18, n. 544 in 
Gama, liv. cit . , Ioc. cit.). 

§§§ 

Tudo isso reforçaria o parecer do illustre auxiliar deste Gabinete 
si não occorresse esta circumstancia: - no caso, o penhor não inci· 
de nos juros que, como é sabido, não devem ser, mesmo na con· 
stancia da caução, recebidos pelo devedor. 

Nas cauções ao Estado, o ius pignoris recai apenas, na apolice 
e não em seus juros que são livremente recebidos pela parte. 

Não tendo o direito de rete-los como credor pignoratício, é claro 
que não tinha o Estado o dever de recebei-os para os entregar, com 
a causa principal, ao dominus devedor. 

6 
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O parecer de fls. tem um presupposto, que falha: - o de que o 
Estado tem o seu direito de credor pignoratício ampliados aos juros. 

Não tem. Seu direito se limita á apolice. 
Os juros delles se excluem, podendo, e, pois, devendo a parte 

recebei-os in tempore. 
Sinão faz, si se mostra invigilante, soffre as consequencias da 

prescripção: "dormientibus non succurrit j us" 

§§§ 

Nem se diga que o preceito é o de que o penhor incide nos 
frutos da cousa apenha e, pois, não deve o Estado na constancia do 
penhor, admittir que o devedor os receba. 

O argumento seria refutavel, porque o pr~ceito acima é a conse-
quencia de que o accessorio segue o principal. 

E esta regra não é de ius cogens e só vigora em falta da von-
tade contraria das partes. 

O principio de que a cousa accessoria segue a principal 
"é canon fundamental da theoria da accessão . ............ . . . 

Todavia .. . . a vontade das partes pode afastar a applicação 
do principio". . 

(Clovis, Cod." Comment., I, obs. ao art. 59). 
E por isso, Baudry e Wahl, enunciando que accessorium sequi -

tur principale, teem o cuidado de explicar que isso acontece "ordi-
nariamente". 

(Dei beni, n. 19, ed. Vallardi). 
E por isso, Ferrara diz tratar-se de questão a ser examinada em 

cada caso, segundo a v~tade das partes e os usos do commercio: 
"Ma la questione é da decidere concretamente nei singo-

li casi, secondo la volontà delle parti e gli usi dei com-
mercio ... 
(Diritto Civile, I, pag. 796). 

E' inegavel, em resumo, que o preceito de incidir o penhor nos 
fructos da cousa apenhada não é imperativo; é, ao revés, declarativo 
ou suppletivo da vontade dos interessados, pois não affecta a ordem 
publica e os bons costumes. 

Pode deixar de ser applicado, como se dá nas apolices caucio-
nadas ao Estado . 
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Além. desses argumentos a favor da prescriptibilidade dos juros a 
que se refere os pareceres de fls. e fls., ha o de que, alem da pre-
scripção considerada no art. 178, § 10, m, tem o Estado, a seu prol, 
a prescripção quinquenal estabelecida pelo art. 178, § 10. VI em cujo 
ambito se comprehendem todas as acções contra elle dirigida.s 

(Bento de Faria, Pareceres, 1933, pag. 147; Rev. Fore, 
LVII, pag. 367, etc), 

§ § § 

Entretanto, qnanto aos juros postos na Caixa de Deposi tas, 
considerações de ordem administrativa, desenvolvidas no parecer do 
Dr. Tancredo Martins, talvez aconselhem a pratica da não allegação 
da prescripção, tanto mais quanto o errado emprego da palavra "de-
posito" poderia ter induzido a engano os portadores daquelles títulos 
da divida publica. 

Em resumo: - Considerando, apenas, o aspecto jurídico do caso 
póde o Estado não pagar - por estarem prescriptos - os juros a 
qne referem os processos, que devolvo. 

No caso, entretanto, dos juros considerados erroneamente em 
deposi to, é possível que considerações de ordem de conveniencia 
administrativa aconselhem o pagamento, não se prevalecendo o Es-
tado, nes~ só hipothese, da prescripção que, a meu ver, se· verificou. 

Sub-censura. 
01·ozimbo Nonato da S ilva 

ADVOGADO GERAL DO ESTADO 
- O processo passa a constituir a peça n. 394, distribuída aos 

srs. Abilio Machado, Dorinato Lima e Julio Soares, respectivamente, 
relator, 1. o e ·2.0 revisores. 

Communicação 

O sr. Soerates .A.Ivlm communica que o sr. Annibal Gontijo, 
por motivo justo, deixa de comparecer á sessão. 

-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra, é encerrado o 

expediente e annunciada a 

Apresentação, approvação e asslgnatura de pareceres 
flnaes 

O sr. Soerates .A.Ivlm apresenta o seguinte. 
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Parecer n. 348 

Reforma dos serviços ela R ede Mineira d e Viação 

(PEÇA N. 382) 

Depois de attento exame do projecto de reforma administrativa 
da Rêde Mineira de Viação, projecto que o Governo, por officio do 
sr. Secretario da Agricultura, submetteu á consideração do Conselho: 

'· considerando que essa estrada e as ferrovias que a constituem, sem-
pre viveram sob o regimen deficitario, incompativel com a autonomia 
administrativa e financeira constante do decreto n. 9.882, de 11 de 
março de 1931; considerando que a unificação das estradas em uma 
só, subordinada a mesma e unica directoria, impõe a uniformização 
dos quadros do pessoal e respectivas tabellas de vencimentos e sa-
larios; considerando que o novo regulamento attende, em linhas ge-
raes, a essa necessidade; considerando que o Governo do Estado, 
como arrendatario das estradas que constituem a Rêde Mineira de 
Viação responde pelos resultados da sua exploração economica; con-
siderando a grande importancia que tem para o desenvolvimento 
econ•)mico de Minas e o controle official do Estado sobre a Rêde 
ferroviaria de bitola estreita, que abrange extenso trecho do territorio 
estadual,-delibera o Conseho' Consultivo do Estado dar sua appro-
vação á minuta do decreto que acompanha a peça n. 382, com as 
modificações constantes das notas tachigraphicas, que ficam fazendo 
parte integrante deste parecer. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
18 de sete:nbro de 1934.-Socrates Alvim, relator. 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. con-
selheiros, sendo tambem voto vencedor o do sr. Annibal Gontijo. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio parecer e notas tachygra-
phicas, ao sr. Secretario da Agricultura. 

O sr. Dorinato Lima lé e envia á mesa o seguinte 

Parecer n. 349 

Pagamento de addicionaes a d. Emilia T. de Carvalho Sobrinho 

PEÇA N. 365 
Após o devido exame da materia constante da peça n. 365, opi-

na o Conselho Consultivo por que sejam pagos a d. Emília Teixeira 
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de Carvalho Sobrinha, professora da escola urbana, mista de Brasília, 
os addicionaes a que tem direito e a que fez referenda a citada peça, 
devendo o pagamento ser feito pela verba cEventuaes•, da Secreta-
ria da Educação. No caso de se achar essa verba exgottada, abrir-
se-á, então, o necessario credito para a realização do mesmo paga-
mento. 

Sala das sessões 18 de setembro de 1934.- D01··inato Lima, 
relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros sen-
do tambem voto vencedor o do sr. Anuibal Gontijo. 

Devolva-se a peça com relatorio e parecer, ao sr. Secretario da 
Educação e Saude Publica. 

O sr. Ablllo Machado lê e passa mesa o seguinte 

Parecer n. 350 

Pagamento de acldicionaes a d. Josephina Maria 
de Araujo 

(PEÇA N. 375) 

A' vista do relatorio lido e do parecer approvado no processo, 
conforme consta das notas tachigraphicas que este acompanham, o 
Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes delibera, na p~ça n. 
375, concordar com a abertura do credito solicitado para o pagamento 
dos addicionaes reclamados pela professora Josephina Maria de Arau-
jo, lembrando, porém, que o mesmo se faça, de preferencia, por uma 
das verbas de "Eventuaes" da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

Bello Horizonte, 18 de setembro de 1934 .-Abilio Machado, 
relator. 

O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. conselheiros, 
sendo tambem voto vencedor o do sr. Annibal Gcntijo. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, as-
sim como das notas tachigraphicas ao sr. Secretario da Educação e 
Saude Publica. 

O sr . .Julio Soares lê e passa á mesa o seguinte 

; 
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Parecer n. 351 

Venda de ten·as devolutas 

(PEÇA N. 384} 

O Conselho Consultivo, depois de ter examinado devidamente 
o assumpto de que trata o officio 773, de 31 do mez passado, do sr. 
Secretario da Agricultura, opina favoravelmente á venda dos lotes de 
terras devolutas a que s. excia. se refere no mencionado officio e 
constantes da relação ao mesmo annexa. 

Secretaria do Conselho Consultivo, Bello Horizonte, 18 de setem-
bro de 1934-Julio Soares, relator. 

-0 parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros, 
sendo tambem voto vencedor o do sr. Annibal Gontijo. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-
rio da Agricultura 

Segunda parte da ordem do dia 

Concessão de terras d estinadas ao povoado de Jacyntho 

(PEÇA n. 352} 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra ao 
sr. Dorinato Lima, relator da peça n. 352, que sobre a mesma apresenta 
o seguinte 

Relatorlo 
Em officio de n. 622, de 9 do corrente, que constitue a peça 

n. 352, o Sr·. Secretario da Agricultura, de accordo com o que de-
termina a letra ce :o do art. 10 do decreto n. 20348, de 2 de agosto 
de 1931, solicita autorização do Conselho Consultivo para a conces-
são de uma área de terras de 1.119.750 metros quadrados, destinada 
ao povoado do .. Jacintho:., districto de Salto Grande, município de 
Jequitinhonha, na forma do Capitulo X do Regulamento baixado com 
o Decreto n. 8201, de 1928. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, exmo. sr. con-
selheiro Socrates Alvim, 

Bello Horizonte.~ •.• de julho de 1934.-Dorinato Lima, relato.r. 
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Parecer 
O sr. Dorlnato Lima-Na conformidade do decreto dictato- ; 

rial federal n. 20.348, de 29 de agosto de 1931 , que instituiu os Con-
selhos Consultivos nos Estados, em vigor no que não contrariar as 
disposições da Nova Constituição Brasileira, é solicitada a audiencia 
deste Conselho sobre o redido de concessão de 1.119.750 metros 
quadrados de terras devolutas, destinadas ao povoado de cJacintho ,., 
districto de Salto Grande, município de Jequitinhonha. 

Pelo numero de hectares de terra que é objecto do pedido em 
apreço verifica-se que não contraria o preceito do art. 130 da Nova 
Constituição, segundo o qual-nenhuma concessão de terras de su-
perfície superior a 10.000 hectares poderá ser feita sem que para cada 
caso, preceda a auctorização do Senado Federal. 

Isto posto, não ha duvida que o Governo do Estado pàde con-
ceder, a titulo de doação gratuita, ás Camaras Municipaes que o re-
quererem, os terrenos de sua propriedade que forem necessarios á 
fundação e desenvolvimento de povoações situadas em seus respecti-
vos territorios, conforme dispõe o art. 85 do Regulamento dos Servi-
ços de Terras do Estado, approvado pelo decreto n. 8.201, de 31 de 
janeiro de 1928, referido no officio do exmo. sr. Secretario da Agri-
cultura. 

Não é prciso encarecer a medida, que encarada sob qualquer as-
pecto, consulta os mais legítimos interesses da conectividade mineira. 

Sou, pois, de parecer que o Conselho opine favoravelmente á 
concessão pedida, recommendando a observancia do que preceitua o 
art. 89 do citado regulamento de terras. 

(Mu.i to bem! Mui to bem!) 
Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a pa-

lavra, é o mesmo approvado, adoptando-se esta 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á concessão pedida, observa-

dos os dispositivos do Regulamento de Terras. 
-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Favores pleiteados por Archangelo M aletta & Fi lhos 
PEÇA N. 366 

E' dada a palavra ao sr. Socrates Alvim, relator da peça n. 366, 
que sobre a mesma apresenta o seguinte 
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Relatorlo 
Archangelo Maletta & Filhos, em petição que consta desta peça 

solicitam isenção dos impostos e taxas estadoaes e municipaes que in-
cidem sobre o .:Grande Hotel• , sito á rua da Bahia, nesta Capital, 
e de propriedade dos supplicantes. 

Fundamentam sua pretenção com as seguintes allegações: 
a) Haverem invertido em installações e apparelhamento do cGran· 

de Hotel • , cerca de 2.000:000$000 dotando-o de aperfeiçoamentos que 
delle fazem o primeiro entre os melhores da Capital de Minas. 

b) Que o nosso meio economico não se acha em condições de 
recompensar devidamente, sem o auxilio official, iniciativas desta na-
tureza e de taes proporções. 

c) Que as dispendiosas installações feitas no «Grande Hotel•, 
~mbora não offereçam lucros aos seus proprietarios, representam 
reaes vantagens para a cidade e o Estado, constituindo seductora at-
tracção para os visitantes illustres e ricos, que trazem lucros e reno-
me á cidade e ao Estado. 

d) Que os poderes publicos sempre se julgaram no dever de au-
xiliar taes emprehendimentos, indispensaveis em uma cidade adean-
uda como esta. 

Os supplicantes juntarn copia do edital de 27 de janeiro de 
192~-l. pelo qual a Prefeitura de Bello Horizonte, por força da lei n. 
229, de 14 de outubro de 1922, chamava concorrentes para a cons-
trucçãa de um hotel confortavel e luxuoso, dispondo de cinco aparta-
mentos e outras installações proprias de taes éstabelecimentos. Offe-
recia a Prefeitura, por esse edital, grandes favores ao concorrente que 
fosse preferido. Entre outros, os seguintes: um terreno de 10.000 me-
tros quadrados, situado na praça Rio Branco, destinado á construc-
ção do edifício do hotel, terreno então avaliado em 200:000$000, isen· 
ção de impostos e taxas por 10 annos, etc. 

Como retrib~ição ao amparo official, representado pelos favore:5, 
compromettem-se os peticionarios a pôr á disposição dos governos 
do Estado e do município da Capital, durante o tempo d:::t conce~são· 
gratuitamente, um apartamento de luxo e o correspondente trata-
mento, apartamento destinado a hospedes illustres do Estado e da 
cidade. 

Encaminhado á Secretaria das Finanças, teve o requerimento em 
apreço informação contraria do Director da Receita do Estado, 
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Tambem o prefeito de então, dr. Octavio Penna, manifestou-se 
contrariamente á pretenção dos supplicantes. 

Novamente encaminhado aos poderes publicas, em outra oppor-
tunidade, obteve o pedido de Archangelo Maletta & Filhos melhor 
acolhimento 

O actual prefeito, dr. Soares de Mattos, assim se manifestou sobre 
a isenção pretendida: 

• • • c Sou, por isto, de parecer que se concedam alguns favo-
res ao sr. Archangelo Malletta, isentando-o, por exemplo, dos impos-
tos estaduaes e de uma parte dos impostos municipaes (a parcella 
accrescida em virtude dos ultimas melhoramentos feitos no hotel), por 
algum tempo, digamos até que seja construido um hotel em melhores 
condições que o delle, em Bello Horizonte. Ach<? justo, porém, que o 
proprietario do «Grande Hotel , ponha á disposição dos governos do 
Estado e da cidade um apartamento de luxo, emquanto durar a con-
cessão•. 

Tambem se mostra menosl intransigen_!e a D riectoria da Receita 
do Estado, de cuja manifestação final transcrevo o seguinte trecho: 

. . . Data venia, Bello Horizonte não tem os boteis que 
merece. E não os terá tão cedo sem o auxilio do poder pu-
blico. De outro lado, é incontestavel a falta que á cidade 
faz um estabelecimento nesse genero, que condigna com os 
fóros de cidade culta e prospera, de que merecidamente 
gosa a Capital. Eis porque me parece o assumpto merece-
dor da consideração do governo mineiro. Em que condições 
defP.rir-se o auxilio? Que garantias exigir no sentido de que 
o emprehendimento resulte benefico á cidade? São multi-
pios os aspectos a considerarmos, si o sr. Secretario atten· 

der, como nos parece digno de estudo o pedido• . 
Esta informação, assignada pelo dr. Naves é datada de 20-VII-

33, data anterior aos melhoramentos ultimamente introduzidos no 
«Grande Hotel». 

Visando esclarecer convenienemente o assumpto, procurei em re· 
partições ftscaes do Estado e da Prefeitura, os necessarios elementos, 
tendo verificado que os lançamentos fiscaes do «Grande Hotel • sof-
freram, de 1933 para 1934, os augmentos de 590$000, no imposto 
estadoal de industrias e profissões, e 17:553$300, no imposto munici-
pal de predial e taxas. Isso corresponde á majoração de cerca de 5° f 0 , 
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no que concerne á tributação estadoal 133,5 o f o em relação ao fisco 
municipal. 

Procurando saber na Directoria da Receita Municipal, a causa de 
tão grande e brusco augmento, fui informado de que assim procede~ 
ram os lançadores fiscaes, devido á declaração contida no pedido de 
favores de Archangelo Maletta & Filhos, ,de haverem~os peticionarias in~ 
vertido no c Grande Hotel :o um capital de 1.700:000$000 Assim sendo, foi 
elevado o valor locativo do predio, de 800:000$000, que era o de 
1933, para 1.700:000$000, d'onde resultou a grande majoração verifi~ 
cada. 

Pode~se, a nosso ver, argumentar com vantagem que o valor lo~ 
cativo de um predio deve ser tirado do seu valor venal e não do 
custo de acquisição deste predio. 

Mas, a razão apresentada pela receita Municipal foi essa. 
Com este relataria, envio ao 1.0 revisor, sr. conselheiro Milton Cam~ 

pos, a presente peça. 
Bello Horizonte, 25 de agosto de 1934.-Soerates Alvim. 

QUADRO DOS IMPOSTOS PAGOS PELOS HOTEIS "AVENIDA" 
"SUL AMERICANO'' E "GRANDE HOTEL" 

IMPOSTOS PAGOS Coe fi -"' .B ciente ... 
Á Prefel tura Ao E stado "' "' HOTEIS Anno a' global Observações 

"' Coefi- Ooefl-"O por o ciente ciente :i por por quarto 
; quarto quarto 

-
Hotel Avenida .• .. .. . . 1933 170 15:231$000 89$594 12 :682$000 74$600 164$194 Não houve mo-

difl cação nos . . ········ 1934 170 15:231$000 89$594 12:682$000 74$600 164$194 lançamentos 

Hotel ;sul Americano . 1933 118 15:888$400 129$076 10:321$000 87$466 216$542 Não houve mo-
dlflcação nos 

Hotel Sul Am ericano. 1934. 118 15:888$400 129$076 10: 321$000 87$466 216$542 lançamentos 

Grande Hotel •..•..... 1933 104 13:148$300 126$425 12:746$700 122$56·1 248$989 . . ········· 1934 147 30:701$600 208$854 13:336$700 90$725 299$579 

Grande Hotel- Modificação (Modificação propos· 
147 13:148$300 89$444 12: 746$700 86$712 176$156 que propomos ta) .......• . ....... 1934 

Parecer 
O sr. ·soerates A.lvlm·- Afim de poder ajuizar com segu~ 

rança da p~ocedencia ou impro.cedencia do pedido dos srs. Archan~ 
gelo Maletta & Filbos, organizei, com elementos officiaes obtidos nas 
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collectorias estaduaes da Capital e na Directoria de Receita da Prefei~ 
ra, o quadro annexo. 

V erifica~se, por esse quadro, que o «Grande Hotel" apresentava 
em 1933 o maior coefficiente de tributos officiaes por quarto, entre os 
tres principaes estabelecimentos desse genero existentes na Capital 
do Estado. 

Em 1934, elevou~se mais ainda esse coefficiente, tendo passado 
de 248$989, em 1933, a 299$574, em 1934. Emquanto isso, o coeffi-
ciente por quarto mantinha~se nos hoteis cSul Americano" e cAveni~ 
da" (que se approximam, em numero de quartos e importancia, do 
c Grande Hotel») nos limites de 216$542 e 164$194, para cada um 
desses estabelecimentos, respectivamente. 

Releva notar que o valor locativo dos predios occupados pelos 
dois mencionados hoteis é, proporcionalmente, mais elevado que o re-
ferente ao «Grande Hotel», devido a serem os respectivos pavimentos 
terreos daquelles predios parcialmente occupados por estabelecimentos 
commerciaes, extranhos aos ditos hoteis. Acontece, além disso, que 
os terrenos do cAvenida• e do cSul Americano" têm approximada-
mente, o triplo de valor por! unidade do occupado pelo «Grande 
Hotel». 

São circumstancias justificativas de taxação proporcionalmente 
maior quanto aos hvteis «Avenida• e cSul Americano• . Por outro lado, 
deve~se considerar a razoabilidade da diminuição do coefficiente de 
taxação por quarto, no caso de estabelecimentos dispondo de elevado 
numero de commodos, como é a condição dos tres boteis citados, que 
têm mais de cem quartos, cada um. 

Sabido que a taxa sobre o valor locativo dos predios represen~ 
ta cerca de metade do total de impostos pagos á Prefeitura sobre 
os mesmos predios e considerando~se a differença de valores exis~ 
tentes entre os terrenos situados na Praça Ruy Barbosa e rua dos 
Caetés, e os situados na rua da Bahia, bem como a differença resul~ 
tante do facto de serem os pavimentos terreos daquelles alugados a 
casas commerciaes, o que não se dá em relação ao «Grande Hotel•, 
chega~se á conclusão de que tal coefficiente deverá ser bem menor, 
relativamente a este. 

A vali o que essa reducção attinja a cerca de uma terça parte da 
cifra do coefficiente absoluto relativo ao anno de 1933, o que redu· 
zirá o coefficiente de 1934 para 165$933. Seja. approximadamente, o 
çoeffiçiente actual re)ÇJ.tivo ao cHotel A,yenida», 
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Fica assim confirmado o acerto da solução que proponho, de se-
rem mantidos os lançamentos de 1933, tanto em relação á Prefeitura , 
quanto em relação ao Estado, sem augmento nem reducção. 

Tendo em conta esse beneficio, darão os proprietarios do cGran-
de Hotel• , gratuitamente, aos governos do Estado e da cidade, para 
seus hospedes offficiaes, durante o período desse favor, um aparta-
mento de luxo, com o respectivo tratamento, conforme consta da pe, 
tição junta ao processo. 

Meu parecer é, ·pois, nesse sentido, isto é, por que o Conselho 
Consultivo se manifeste pela razoabilidade da conservação dos mes-
mos lançamentos de 1933 durante 5 annos, a contar de 1934, inclusi, 
v e, si antes disso não surgir na Capital hotel superim ao dos srs. 
Archangelo Maletta & Filhos, na relatividade do preço das diarias, e 
desde que o actual locativo do predio do «Grande Hotel• não seja 
excedido, o que, evidentemente, justificaria majoração nos lança-
mentos. 

Esse o meu parecer. 
O SR. MILTON CAMPOS- Pelo parecer de V. Excia., não ha-

verá, propriamente, isenção de impostos? 
O SR. SOCRA TES AL VIM- O predio, apesar de ter sido me-

lhorado, ficará, para o effeitq do lançamento fiscal, com o mesmo va-
lor locativo, que tinha anteriormente. 

O SR. ABILIO MACHADO - Qual é a differença? 
O SR. SOCRA TES AL VIM -Os peticionarias declararam, em seu 

requerimento, que seriam ~mpregados, no melhoramento do predio 
cerca de quatrocentos contos de réis. Mesmo, porém, que nas obras 
realizadm. fossem gastos apenas cento e tantos contos, teria havido 
grande augmento no valor locativo do predio. 

O SR. MILTON CAMPOS- Pelo parecer de V. Excia., os reque-
rentes deixarão de pagar apenas o imposto relativo ao accrescimo do 
predio. 

O SR. SOCRA TES AL VIM - Exactamente. 
O SR. MILTON CAMPOS- E V. Exda. verificou que o •Grande 

Hotel • é entre os estabelecimentos desse genero existentes na Capital• 
aquelle que paga maiores impostos. 

O SR. SOCRATES ALVIM-0 •Grande Hotel• é aquelle que 
maior coefficiente apresenta de impostos por quarto, entre os princi, 
paes estabelecimentos desse genero existentes na Capital . Esse coef-
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ficiente que, em 1933, era de 248$989, passou a ser, em 1934, de .... 
299$574, emquanto se mantem, para o «Sul Americano• e o cAve, 
nida• , nos limit~s de 216$542 e 164$194, respectivamente. O valor 
locativo dos predios occupados por esses dois estabelecimentos é, pro, 
porcionalmente, mais elevado, porque o pavimento terreo dos mes, 
mos é occupado por casas commerciaes extranhas aos respectivos 
boteis. Isso não se verifica com o cGrande Hotel• . 

O parecer, a meu vêr, propõe uma medida de equidade, mais do 
que um favor realmente. 

(lJiluito bem I Muito bem!) 
O SR. MILTON CAMPOS- Estou de accordo com o parecer de 

V. _Excia. 
- Do mesmo modo se manifestam os demais srs. Conselheiros• 

sendo adaptada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina pela conservação dos mesmos lançamentos de 
1933, durante cinco annos, a contar de 1934, inclusivé, si antes desse 
lapso de tempo não surgir na Capital hotel superior ao dos peticiona-
rias, na relatividade do preço das diarias e desde que o actual valor 
locativo do predio do «Grande Hotel,, não seja excedido. 

-- Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Pagamento d e addicionaes a Antonio Romualdo Fab1·egas 

PEÇA N. 376 

Achando-se ausente o sr. Annibal Gontijo, fica adiada a discus, 
são da peça n. 376, sobre abertura de credito para pagamento de ad-
dicionaes ao professor Antonio Romualdo.. Fabregas. 

Alienação de immoveis do Apprendizado Agricola 
«Bo1·ges Sampaio » 

PEÇA N. 380 

Finalmente, entra em discussão a peça n. 380, sobre a qual o sr. 
Socrates Alvim apresenta o seguinte : 
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Relatorio 

Pelo officio n. 661 , de 21 do corrente mez, solicita o sr. Secretario 
da Agricultura a necessaria auctorização do Conselho Consultivo para 
alienar os immoveis onde funccionou , em Uberaba, o Apprendizado 
Agrícola «Borges Sampaio », immoveis constantes de uma sorte de 
terras com 213 hectares e as bemfeitorias nelles existentes. Pretende o 
Governo vender esse immovel e applicar os recursos assim obtidos 
na acquisição de terras apropriadas á installação de campos de semen~ 
tes seleccionadas e outros estabelecimentos de fomento agrícola, tudo 
de accordo com o plano administrativo do sr. Interventor federal no 

Estado. 
Bello Horizonte, 26 de agosto de 1934. - Socrates Alvim, re~ 

lato r. 
Parecer 

O sr. Soerates Alvim-Pelo officio n. 661, de 21 de agosto 
findo, do sr. Secretario da Agricultura, solicita o Governo a necessa~ 
ria auctorização do Conselho para alienar os immoveis onde funccio~ 
nau, em Uberaba, o Apprendizado Agrícola c Borges Sampaio», immo-
veis constantes de uma sorte de terras com a área de 213 hectares e 
das bemfeitorias nellas existentes. 

Esse estabelecimento de ensino agrícola elementar foi fechado 
peio Governo, tendo seus alumnos sido transferidos para outros in-
stitutos de assistencia technica e social mantidos pelo Estado. 

Segundo estamos informados, o Apprendizado «Borges Sampaio » 
vivia ha bastante tempo sem a desejavel efficiencia, victima, por ve~ 
zes, sua administração de graves accusações, que motivaram inqueri~ 
tos administrativos e, por fim, o fechamento definitivo desse insti-

tuto. 
Sabemos que é pensamento do Governo acabar com as organi-

zações como essa, levando vida precaria, quasi inutil, e fundar com os 
recursos advindos da alienação dos respectivos immoveis estabeleci~ 
mentos de fomento economico e de assistencia technica e social que 
disponham da necessaria efficiencia. 

Em Uberaba, por exemplo, estamos informados de que pretende o 
Governo fazer funccionar o Lyceu de Artes e Officios, cujos predios, 
edificados com recursos obtidos por subscripção publica, acham~se 
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concluídos e entregues a outros fins. Será uma assistencia tão util, si~ 
não mais valiosa que aquella até agora prestada pelo Apprendizado 
«Borges Sampaio», de vida sempre agitada e, infelizmente, pouco fru~ 
tuosa. 

Ao que suppomos, pretende o sr. Secretario da Agricultura fun~ 
dar naquelle ou em município da mesma região uma fazenda de se-
lecção .d~ gado indiano, dotada das necessarias installações, e dispondo 
de suffic1entes recursos financeiros e technicos. 

. De modo que a alienação dos immoveis onde funccionou o Appren~ 
d1zado «Borges Sampaio» não virá prejudicar a população de Uberaba, 
mas, .ao contrario, importará pelas suas consequencias, em vantagem 
aprectavel para o rico e adeantado município triangulense e para todo 
o Triangulo Mineiro. 

. Uma medida deve, de justiça, ser lembrada pelo Conselho: é que, 
extincto o Apprendizado «Borges Sampaio", seja o nome do saudoso 
propugnador pelo progresso e bem estar daquella boa terra consagra~ 
do em outra homenagem equivalente, dando-se o nome desse bene~ 
merito uberabense adoptivo a uma das officinas do Lyceu de Ubera~ 
ba (magnífica iniciativa que precisa ser, quanto antes, concretizada em 
realidade) seja denominando-se «Borges Sampaio• á futura fazenda 
de selecção de gado indiano do Triangulo Mineiro. 

_De ac~ordo com precedentes do Conselho, propomos que a alie~ 
naçao dos 1mmoveis seja feita por meio de concorrencia publica ob~ 

servadas as disposições legaes a res·peito. ' 
Assim pensando, meu parecer é por que o Conselho Consultivo 

d~ sua _appr~vaç~o á alienação pretendida pelo Governo, mas que essa 
al1enaçao seJa feita por meio de concorrencia publica e que 0 Canse~ 

lho lembre ao Governo, sob a fórma de suggestão, a conveniencia de 
ser prestada ao saudoso Borges Sampaio a homenagem meneio~ 

nada. 
(Muito bem! Muito bem 1) 
--Sem debate, é approvado o parecer, sendo proclamada a se~ 

guinte: 

Conclusão 

com a condição de 
mantenha a homenagem 

O Conselho opina pela venda pretendida, mas 
ser feita em hasta publica, e suggere que se 
á memoria do patrono do estabelecimento. 
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-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão a seguinte: 

Ordem do dia 

1.a parte-A regimental. 
2.a parte-Discussão da peça n. 376 e dos demais processos que, 

devidamente relatados e revistos, forem enviados á Secretaria com a 
precisa antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

247.a Sessão ordinaria, aos 22 de setembro de 
1934 

PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMl'IAIUO: -Acta-Expediente-Voto de congratulações-Discurso do sr. 
Socrates Alvim-Agradecimento.-Discurso do sr. Milton Campos-
Pareceres finaes.-Segunda parte:-Pagamento de addicionaes ao sr. 
Antonio Romualdo Fabregas:__Relatorio e parecer do sr. Annibal. 
Oontijo- Conclusão-Isenção de sellor e impostos para os mostruarios 
destinados á Feira Internacional-Relatorio e parecer do sr. Abilio 
Machado-Conclusão-Venda de terras devolutas-Relatorio e pa-
recer do sr. Annibal Gontij~-Conclusão-Pagamento de addicionaes 
á d. Olympia Cesar de Mesquita-Relatorio e parecer do sr. Julio 
Soare5- Conclusão-Ordem do dia. 

A' hora regimental, é aberta a sessão, com a presença dos srs. 
Milton Campos, Socrates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Dori-
nato Lima, Abilio Machado e Annibal Gentijo. 

A c ta 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 

O sr. Secretario traz ao conhecimento do Conselho, o seguinte 
expediente: 
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Offlclo 

Concessão de terrenos nos suburbios da Capital 

(PEÇA N. 395) 

Em 18 de setembro de 1934. 
Senhor Presidente. 

1197 

Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. os processos an-
nexos, referentes a concessões de terras nos suburbios desta Capital , 
competentemente estudados pelo Consultor Jurídico desta Secretaria, 
cujo parecer se encontra junto, afim de que esse egregio Conselho 
Consultivo emitta o seu respeitavel pronunciamento em definitivo so-
bre a especie de que os mesmos cogitam. 

Aproveito a opportunidade para reiterar a V. Excia. meus pro-
testos de elevada estima e distincta consideração. 

O Secretario da Agricultura, Israel Pinheiro. 
Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, D. D. Presidente do Conselho 

Consultivo do Estado. - Capital. 

Requerimento annexo ao officlo supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Agricultura do Estado de Minas 
Geraes. 

Dizem Benjamim Camargos, Antonio Pantuzzo, Belmiro Frieiro , 
Antonio Sumpani e Antonio Umbelino da Silva, residentes e domici .. 
liados nesta Capital, pór seu advogado abaixo assignado, conforme o 
mandato incluso, que, tendo adquirido a Arthur Joviano e ao succes-
sor deste, José Dias Bicalho, por titulo de compra e venda, lotes de 
terrenos, situados na ex-colonia Carlos Prates, ruas denominadas Pla-
tina, Turfa, Turmalina, Calcedonia, nesta Cidade e de numeros dezoi-
to, dezenove, vinte, do quarteirão n. 1; e numeras dezesete, dezenove, 
vinte, do quarteirão n. 2; e numeros vinte, vinte e um, vinte e dois , 
vinte e tres, do quarteirão n. 10, e numero quarenta e nove do quar-
teirão n. 7; tudo conforme planta e documentos existentes em um pro-
cessado desta Secretaria de Estado, affecto á respectiva Secção de 
Terras, vêm solicitar a devida venia para as considerações que abaixo 
adduzem perante V. Excia., afim de obterem do esclarecido espirito 
de V. Excia. como movimento de Justiça, o reconhecimento do direi-
to dos Supplicantes, a limpide7. da boa fé com que - por via de ins-

7 

; 
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trumentos adequados e forma licita, foram adquiridos pelos Supplican-
tes o tlominio e a posse dos ditos lotes de terreno; e, dest'arte, con-
seguirem que o Governo do Estado de Minas Geraes lhes dê a com-
petente ractificação da compra e venda feita pelos Supplicantes. 

§ - Os Supplicantes estão ameaçados no seu patrimonio, de vez 
que sob o fundamento de não terem os mesmos construido nos allu-
didos terrenos durante a vigencia de um determinado prazo que se 
lhes concedeu para tal, esta Secretaria de Estado considera inexisten-
tes a cfv feita pelos Supplicantes a outrem, julgando-se com o direito 
de levar a publico pregão a propriedade alheia. Não se justificaria, 
não se justifica, nem se justificará em tempo algum essa situação, an-
te a robustez de varios argumentos, uns de ordem jurídica, outros de 
ordem moral. Entre uns e outros menor não será o de que o Esta-
do, appondo-se á ractificação pleiteada, tem - todavia - cobrado os 
respectivos impostos; e esse facto f!. bastante significativo. 

§ - Em maio de 1913, o Governo do Estado de Minas vendeu 
a Arthur Joviano parte aos iotes ns. 149 e 150, da antiga Colonia 
Carlos Prates, tendo o adquirente, conforme foi verificado mais tacde, 
deixado de satisfazer a ultima prestação do preço da cjv, que não 
fôra precedida da necessaria auctorização legislativa. Em 1927 - 14 
annos mais tarde - constatado tudo isso, e mais que o adquirente 
A. Joviano havia dividido o terreno em lotes, vendendo-os a diversos 
que nos mesmos construíram casas, obteve o Governo, do Congresso 
Mineiro, a lei n. 1.130, de 1929, pela qual, regularizadas as vendas 
feitas, foram estabelecidas, para segurança da posse aos adquirentes 
de boa fé, as seguintes condições: 

a) pagamento do debito de A. Joviano, na forma estipulada pela 
dita lei; 

b) terem os adquirentes construido casa nos respectivos terrenos 
ou satisfazerem essa exigencia dentro de um anno. Esse prazo fol 
mais tarde prorogado por mais um anno, lei n. 1.186, de 13 de outu-
bro de 1930. 

§ - Os Supplicantes, por circumstancias varias, todas indepen-
dentes de sua vontade, infelizmente, não puderam satisfazer as con-
dições impostas pelas leis 1.130, de 1929, e 1.186, de 1930, princi-
palmente na parte referente á construcção de predios. E isso importa 
para os Supplicantes . na ameaça constante do PARECER firmado pelo 
douto e illustre sr. Consultor J uridico da Secretaria da Agricultura, 
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que se lê a fls . 240 do seu livro •PARECERES", 1932, in-verbis: •Os • 
lotes não edificados, até a expiração do prazo prorogado, quer com· 
ponentes da parte adquirida pelo sr. J. D. B .• quer componentes da 
parte do antigo lote 149, da ex-colonia •Carlos Prates", directamente 
vendidos pelo primitivo concessionario, deverão reverter ao domínio 
do Estado, de accordo com a invocada lei. 

Far-se-á, para isso, necessaria uma verificação, in-loco, por parte 
da competente secção technica, pela qual venha a esta Secretaria o 
conhecimento do numero exacto dos lotes que preencham as exigen· 
cias da lei e daquelles aos adquirentes dos quaes escape direito á 
revalidação,.. (Parecer de 5 de janeiro de 1932, apresentado ao Exmo. 
Sr. Secretario). A ameaça da REVERSÃO DA PROPRIEDADE ALHEIA 
AO DO MINI O DO ESTADO constituirá uma violencia, uma iniquida· 
de, uma extorsão; nunca um procedimento que se justifique á luz do 
J?ireito. Si havia vicio de origem ou defeito fundamental na transacção 
inicial de Arthur Joviano com o Governo Estadual, em 1913, a cor-
recção imposta em 1929-1930 pecca tambem pelo erro de origem, pela 
desproporcionalidade da sua extensão e pela violenta aggressão aos 
comezinhos princípios de direito e justiça. Si á transacção inicial de 
Arthur Joviano com os poderes do Estado faltava a annuencia legisla-
tiva, impunha-se a nullificação, ou a ractificação dos actos praticados; 
nunca a imposição de condições pelo legislador estadual á plenitude 
do direito de propriedade. A incompetencia do legislativo estadual 
nesse campo é manifesta. 

§ - Das cinco maneiras de •perda da posse,. em nossa codifi-
cação civil, nenhuma vale contra os Supplicantes; pelo contrario, al-
guma dellas é bem capaz de se erguer contra o Estado de Minas, no 
caso em apreço. E dos modos de •acquisição da propriedade immo-
vel" (art. 530, c. c.) e de •acquisição de posse» (art. 493, c. c.), o justo 
titulo, a boa fé, o exercício ininterrupto do direito, a transcripção do 
titulo de transferencia, etc., se apresentam, no. caso em apreço, de 
modo inilludivel, em favor dos Supplicantes. 

Além destas, outras circumstancias - quaes as da cobrança e pa-
gamento dos respectivos impostos territoriaes - impõem ao espírito 
pratico de V. Excia. uma solução em que, não deixando de pesar a 
absoluta jurisdicidade do direito dos Supplicantes, seja meditada uma 
formula equanime, emparelhando, no mesmo pé de egualdade, todos 
os successores de boa fé de Arthur Joviano e José Dias Bicalho. 

J 
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Porque, tambem, não será razoavel que o Estado abroquelle~se na 
rigidez de um texto legal discutível em sua origem, para dar a alguns 
tudo o que pleitearam; a uns poucos, menos favorecidos da fortuna, e 
que por isso mesmo, além de outros motivos, não puderam satisfazer 
as condições impostas pelo legislador mineiro, negar até mesmo o di~ 

reito de satisfazer essas mesmas condições, dentro das limitações de 
um novo prazo aberto _aos Supplicantes para tal. 

Nestes termos, confiantes no alto criterio de V. Excia., os Suppli~ 
cantes aguardam que V. Excia. auctorize a revalidação do e/v dos lotes 
acima descriptos, sem maiores delongas e prejuízos tanto para o Es-
tado de Minas Geraes, quanto para os Supplicantes, bastando para isso 
que se faça ouvir, apenas, a voz da JUSTIÇA! 

E. R. M. 

P. p. deferimento . 

Bello Horizonte, 10 de abril de 1934. - P. p. Raymundo M. de 
Oliveira. 

Parecer do sr. Consultor Juridico 

Bello Horizonte, 14 de agosto de 1934. 

N. 431 Exmo. Sr. Secretario da Agricultura.-Benjamin Camar~ 

gos, Antonio Pantuzzo, Belmiro Frieira, Antonio Umbelino da Silva, 
adquirentes, ao Cel. José Dias Bicalho, de terrenos comprehendidos 
nos lotes 149 e 150 da antiga colonia Carlos Prates, primitivamente 
vendidos ao Cel. Arthur Jovian.o, requerem, pelo seu advogado dr. 
Raymundo Marques de Oliveira, a revogação do despacho que orde~ 
nou a venda em hasta publica dos lotes de que são possuidores, e não 
edificados dentro em os prazos constantes das leis 1130, de 1929, e 
1186, de 1930. 

A especie está definida em parecer desta consultoria, (pag. 240 
da colletanea respectiva) e tem o seu historico no processo sob a epi~ 

graphe "CONCESSÃO DE TERRAS NO CALAFATE, Processo n. 696". 
E', em sinthese, a seguinte: 
Constatado que os lotes em assumpto (149 e 150), vendidos por 

esta Secretaria a Arthur Joviano, em 1913, o tinham sido sem auto-
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rização legislativa, resolveu o Congresso, por força da lei 1130, de 
outubro de 1929, revalidar~lhes a venda, da qual eram cessionarios, 
já então, o CeJ. José Dias Bicalho e os que a elle e a Arthur Joviano 
haviam adquirido subdivisões dos mesmos lotes, mas com a condição 
de que os terrenos ainda não edificados o fossem dentro em_ o prazo 
de um anno, sob pena de não aproveitar aos inadimplentes da con~ 
dição o convalescimento da inoperante venda inicial. 

O prazo foi prorogado por egual espaço de tempo, pela lei 1186, 
de 1930, e, expirado, verificou-se que dentre os possuidores em ar~ 
gumento havia alguns, inclusive os supplican.tes, terem deixado de preen-
cher a exigencia, consequentemente ao que ordenou o Sr. Secretario 
da Agricultura fossem a hasta publica os terrenos que lhes diziam 
respeito. 

Dos despachos houve recurso para o Presidente Olegario Maciel, 
que confirmou a decisão, não se tendo verificado tempestivo recurso 
para o Chefe do Governo Provisorio. 

Encerrada, assim. a via dos recursos administrativos, invocam os 
supplicantes a attenção do Sr. Interventor Federal para os aspectos 
de equidade que julgam contidos na especie, abundando nas allega-
ções já formuladas na sua exposição ultima e atinentes, sobretudo, â 
premencia da crise financeira e á escassês de recursos, precisamente 
no período em que se lhes impunha a edificação dos terrenos, como 
á desegualdade de tratamento que dessa circumstancia adveiu para os 
adquirentes dos mesmos, e por effeito da qual, a uns se outorga a 
garantia definitiv.J das posses em que se encontravam, a outros se a 
ecusa, a despeito dos dispendios nellas invertidos. 

Assim exposto o que se deduz da petição de fls., passo a exter-
nar sobre o mesmo a minha opinião. 

Nada tenho a adduzir ás considerações que, sobre as preliminares 
de direito, me foi dado emittir em occasião opportuna. 

Afeiçoaveis ou não aos mandamentos jurídicos da posse, traçaram 
os decretos 1130 e 1186 uma conducta a ser observada em referenda 
á confirmação da venda dos lotes em argumento. 

Si attentatorios a direitos de que se julgavam garantidos, cumpria 
aos supplicantes promover pelos meios peculiares o pronunciamento da 
insubsistencia dos alludidos decretos: 

Não pronunciada a respectiva inconstitucionalidade, está em pleno 
vigor a efficacia do que elles determinam. 
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Sob o aspecto da equidade, entretanto, não seria insusceptivel 
de acolhimento o que pretendiam os supplicantes, attenta a conside-
ração de que, na realidade, coincidiu com um dos períodos de mais 
accentuada crise financeira e ecpnomica o prazo dentro em o qual 
deveriam ser edificados os terrenos de que cogitamos, e, ainda, a de 
que, tão modicamente vendida que o foi a área total respectiva, não 
seria justo que na reversão de algumas das suas subdivisões preten-
desse o Estado obter a differença de preço que, realmente, devesse ser 
attribuido áquella area, cogitando, sobretudo, de possuidores, na sua 
maioria, pobres, e que nessas acquisições inverteram as suas parcas 
economias. 

Effectivamente, abstração feita do imperativo das leis acima ci-
tadas e da opportunidade que ao Estado se enseja de rehaver peque-
na fracção de um todo que tão generosamente alienara, não vislumbro 
prejuízo em que a edificação de taes terrenos, interessando tanto ao 
Estado quanto aos adquirentes, tenha sido levada a effeito em 1932 ou 
1933, ao envez de 1931. 

Occorre-me, em summa, opinar que, aos poderes publicas do Es-
tado, que tão liberal se revelou em tres opportunidades concernentes 
ao assumpto, não seria repugnante que acolhesse sob o mesmo crite-
rio aquelles que, por forÇa de simples circumstancia material de 
tempo, não lograram sanção legal e definitiva para as justas espe-
ctativas de direito em que se encontravam em face de acquisições para 
as incertezas da qual contribuíra o proprio Estado com o alienar, pri-
mitivamente, sem as cautelas e prescripções constitucionaes, a área em 
argumento. 

Si, a despeito de encerrado o prazo dos recursos de ordem admi-
nistrativa para o caso em analyse, lograsse este a attenção do sr. In-
terventor Federal no que se lhe afigurasse encerrar de ponderavel 
equidade, penso que poderia a especie ser feita ao Conselho Consul-
tivo do Estado, no respeitavel pronunciamento do qual, viria a re-
pousar a solução ultima, qualquer que ella fosse, do que pleiteiam os 
signatarios da exposição de fls. 

E' o meu parecer, que submetto á douta revisão de V. Excia., a 
quem reitero os meus sentimentos de elevado apreço e estima. 

11!. Potkier 111 onteiro, Consultor Jurídico. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 395, distribuída aos Sr.s 

Dorinato Lima, Abilio Machado e Socrates A1vim, respectivamente, re-
lator, 1. o e 2. 0 revisores. 
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Officio 
Pagam ento de addicionaes a AuresUndo Paula Rabello 

(PEÇA N. 396) 

N. 437 Bello Horizonte, 19 de setembro de 1934. 
Sr. Presidente 

Remettendo a V. Excia. o processo de addicionaes da lei n. 425. 
de 1906, a que tem direito o sr. Aureslindo de Paula Rabello, profes-
sor aposentado da la. escola de Divisa Nova, no município de Cabo 
Verde, consulto sobre a possibilidade da abertura do credito de um 
conto oitocento1) e sessenta e cinco mil quinhentos e dezeseis réis 
1:865$516) de sua gratificaégo do periodo de 9 de maio de 1928 ao 
fim do corrente anoo de 1934. 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração. 
Noraldino Lim a, Secretario da Educação e Saude 

Publica 
Ao Sr. Preidente do Conselho Consultivo-CAPITAL 

Requerimento annexo ao offl'clo supra 
-

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. 
Aureslindo de Paula Rabello, aposentado no cargo de professor 

da la. escola de Divisa Nova, Município de Cabo Verde, vem reque-
rer a V. Excia. o pagamento da gratificação addicional a que tem di-
reito, conforme a certidão junta. 

Nestes termos, 
P. deferimento 

Bello Horizonte, 4 de setembro de 1934. 

P. P. Thomaz Naves 
-0 processo passa a constituir a peça n. 396, distribu!da aos 

srs. Annibal Gontijo, Julio Soares e Abilio Machado, respectivamente. 
relator, 1 o e 2. o revisores. 

Voto de congratulações 

O sr . . Soerates Alvim-Pedi : a palavra, sr. Presidente, para 
congratular-me com o Conselho, pela distincção que ao mesmo aca-
ba de ser conferida em virtude da escolha de tres de seus illustres e 
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dignos membros, para representarem o povo mineiro na Assembléa 
Constituinte do Estado, que deverá se reunir após as eleições de 14 
de outubro proximo (Mui to bem!) 

O gesto dos politicos mineiros, vindo procurar no seio desta cor-
poração tres de seus representantes para collaborarem na elaboração 
da Carta Constitucional do Estado, equivale, sem duvida, a uma ele-
vada homenagem a todos nós prestada, homenagem que muito nos 
distingue e desvanece (Muito bem!) 

Cumpro, pois, prazeirosamente, o dever de congratular-me com 
o Conselho e com os nossos companheiros que foram alvo dessa 
distincção, formulando, ao mesmo tempo, os mais sinceros votos por 
que, na Assembléa Constituinte, SS. Excias. continuem a prestar a 
Minas e ao Brasil os relevantes serviços que á nossa terra e á nossa 
patria têm prestado no Conselho Consultivo. E' o que esperamos do 
alto valor intellectual, da aprimorada cultura e do grande patriotismo 
de SS. Excias. (Apoiados geraes. Mui to bem!) 

Formulando, pois, os mais ardentes votos pelo successo desses 
novos e tão esperançosos candidatos á Constituinte Mineira, peço a 
V. Excia., sr. Presidente, fazer constar da acta de nossos trabalhos de 
hoje este voto de congratulações. 

(Muito bem!) 
- Consultada a Casa, é ap'provado o requerimento. 

Agradecimento 

O sr. Milton Campos - A mim attingem, em grande par-
te, as palavras generosas que acabam de ser proferidas pelo sr. Con-
selheiro Socrates Alvim e que muito me honram, assim como aos 
meus illustrados companheiros, senhores Abilio Machado e Dorinato 
Lima. 

O SR. ABILIO MACHADO-Pelos quaes V. Excia. tambem fala• 
neste momento. 

O SR. DORINATO LIMA-Apoiado. 
O SR. MILTON CAMPOS-Cumpro, pois, o grato dever de agra-

decer as expressões tão amaveis que S. Excia. teve para comnosco. 
O SR. SOCRATES ALVIM-De inteira justiça e muito sinceras. 
O SR. MILTON CAMPOS-Comprehendemos muito bem que a 

nossa escolha foi, de certo modo, effectivamente, uma homenagem 
prestada ao Conselho, porque, se algum apreço merecemos ... 
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O SR. SEBASTIÃO LIMA-V. Excia. e os demais coJJegas indi-
cados têm, todos, merecimento proprio. (Apoiados geraes). 

O SR. MILTON CAMPOS- .•• esse vem, em grande parte, da 
projecção que nos dão os trabalhos desta Casa. 

O SR. SOCRATES ALVIM-A homenagem prestada ao Conse-
lho vem justamente do merito de VV. Excias. Devemol-a, pois, an-
tes de tudo, aos illustres e prezados companheiros. (Apoiados ge-
raes). 

O SR. MILTON CAMPOS-De facto, o trabalho desinteressado 
que realizamos aqui, pela causa publica, não póde deixar de desper-
lar a attenção de todos os que se preoccupam com a v ida do Estado. 
E no convívio do Conselho Consultivo temos sempre um estimulo 
para exercer, com a maxima boa vontade, as funcções que nos in-
cumbem, porque em cada conselheiro encontramos um amigo e um 
companheiro dedicado aos interesses conectivos. O que nos compete 
agora é prometter que, se formos eleitos, saberemos honrar, pelo me-
nos procuraremos honrar o Conselho Consultivo, levando para a As-
sembléa Constituinte as mesmas elevadas inspirações que animam os 
trabalhos desta Casa. 

(Mui to bem! Muito bem !) 
Não havendo mais quem queira usar da palavra, é encerrado o 

expediente e annunciada a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

· O sr. Dorlaato Lima apresenta o seguinte 

Parecer n. 352 

Concessão de terrenos destinados ao povoado do Jacintho 

{PEÇA N. 352) 

O Conselho Consultivo, após examinar devidamente o assumpto 
constante da peça n. 352, opina favoravelmente á solicitação do sr. 
Secretario da Agricultura, para a concessão de uma area de terras 
de 1.119.750 metros quadrados, destinada ao povoado de cJacintho»• 
districto de Salto Grande, município de Jequitinhonha, na forma do 
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Capitulo X, do Regulamento baixado com o Decreto n. 8.201, de 

1928. 
Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 22 de setembro de 

1934. 
Dorinato Lima, relator. 
O parecer é approvado e assignado pelos srs. Conselheiros. 
_Devolva-se a peça com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-

rio da Agricultura. . _ o Sr. Soerates .A.lvim apresenta, egualmente, o segumte 

Parecer n. 353 
Isenção de impo_stos pleiteada po'r Archangelo Maletta & Filhos 

(PEÇA N. 366) 

Attentamente examinado o processo constante da peça n. 366, 
relativo ao pedido de isenção de impostos estaduaes e mumc1paes 
que incidem sobre o «Grande Hotel», pedido feito por seus proprie-
tarios srs. Archangelo Maletta & Filhos. 

Considerando que. em face das difficuldades financeiras do Esta-
do e da Prefeitura da Capital, não se justificaria a concessão de favo -
res dessa natureza, mesmo porque encontra-se a nossa Capital regu-
larmente servida de taes estabe1ecimentos; 

considerando, entretanto, serem excessivos, em relação ao «Gran-
de Hotel • , os tributos fiscaes lançados pela Prefeitura e referentes ao 
corrente exercido, 

delibera 0 Conselho Consultivo suggerir ao Governo do Estado 
e ao sr. Prefeito de Bello Horizonte, como solução intermedia e equi-
tativa ao pedido em apreço, sejam mantidos em relação ao hotel dos 
peticionarios, durante cinco annos, a partir de 1934, inclusivé, os l~n
çamentos fiscaes relativos a 1933, desde que o actu~l valor_ locahvo 
do respectivo predio não seja excedido e emquanto nao surgir na Ca-
pital, dentro do período desta concessão, hotel melhor que o dos srs. 
Archangelo Maletta & Filhos. 

Sala das Sessões, aos 22 de setembro de 1934. - Socrates Al-

flim, · relator. . o parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheuos. 
_Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer ao sr. Prefeito 

da Capital. . _ 
O sr. Soerates .A.lvim apresenta, ainda, o segumte 
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Parecer n. 354 
Alienação de immoveÜJ do .Apprendizado Agricola «Borges 

Sampaio" 

(PEÇA N. 380) 

Tendo em conta as razões constantes da discussão da peça n. 
380, relativa ao pedido de auctorização para a venda dos immoveis 
onde funccionou o Apprendizado Agrícola •Borges Sampaio", em 
Uberaba, e os meritorios fins a que se destinam os recursos que fo-
rem apurados na venda desses immoveis,- -delibera o Conselho Con-
sultivo auctorizar a dita venda, suggerindo ao Governo a convenien-
cia de ser mantida a homenagem prestada ao patrono do referido 
estabelecimento de assistencia technica e social, dando-se o seu no-
me a outra instituição congenere. 

Sala das Sessões, aos 22 de setembro de 1935.-Socrates Alvim 
relator. • 

O parecer é approvado e assignado pelos conselheiros. 
- Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachy-

graphicas, ao sr. Secretario da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 
Pagamento de addicionaes ao sr. .Antom·o Romualdo 

Fabregas 

(PEÇA N. 376) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra 
ao sr. Annibal Gontijo, que sobre a peça n. 376, apresenta o seguinte 

Relatorio 
O sr. Secretario da Educação e Saude Publica em officio de 9 

deste, consulta o Conselho Consultivo do Estado sobre a possibilidade 
da abertura de um credito especial, na importancia de 432$300, para 
pagamento de addicionaes da lei n. 425, de 1906, a que tem direito 
o professor Antonio Romualdo Fabregas, da Escola de Luminarias, 
município de Lavras, no periodo de 5 de abril de 1932, ao ultimo de 
dezembro de 1933 

Acompanham o referido officio urna certidão de contagem de tem-
po e outros documentos necessarios ao pronunciamento do relator. 
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Fica assim relatada a peça que passo ao- exmo. sr. conselheiro 
Julio Soares, 1.0 revisor. . 

Bello Horizonte, 21 - 8 - 1934 . - A nm bal Gontijo, relator· 

Parecer 
O sr. Annlbal Gontijo - Sr. Presidente, o pagamento de 

addicionaes a funccionarios publicas é materia já iterativamente dis-
cutida e ventilada no seio do Conselho. Julgo, pois, não ser necessa-
rio adduzir sobre o assumpto quaesquer considerações, limitando-me a 
declarar que sou favoravel ao pagamento dos addicionaes reclamados, 
pagamento que se deverá realizar pela verba cEventuaes • da Secreta~ 
ria da Educação. Na hypothese de se achar essa verba exgottada, sera 
então aberto credito especial, uma vez que o comporte a situação do 
Thesouro. 

( Muito bem! Mu.ito bem !) 
- Sem debate é approvado o parecer e adaptada a seguinte 

Conclusão 
o Conselho opina favoravelm~nte ao pagamento dos addicionaes 

reclamados pelo sr. Antonio Romualdo Fabregas, pagamento que de-
verá ser feito pela verba •Eventuaes,. da Secretaria da Educação e 
Saude Publica. 

Na hypothese de se achar essa verba exgottada, será aberto cre-
dito especial, de accordo com as possibilidades do Thesour~. 

_ Volta 0 processo ao relator para redigir o parecer final. 

d ll l·mpostos para os m ostruarios destinados á Isenção e se os e 
Feira Internacional 

(PEÇA N. 386) 

E' annunciada a discussão da peça n. 386, sendo dada a palavra 
ao sr. Abilio Machado, que apresenta o seguinte 

Relatorio 
Havendo 0 sr. Secretario da Agricultura lembrado ao das Finan-

ças a conveniencia, como de grande alcance para a prop~ganda . do 
Estado, de serem isentos de sellos e impostos os mostruanos desh~~
dos á Feira Internacional de Amostras, submette o ultimo, por offtClO 
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· de 3 do corrente (fls . 4), a suggestão ao pronunciamento do Conselho ' 
Consultivo. 

Segundo parecer a fls. 6, cdos regulamentos em vigor, nos respe-
ctivos capítulos, não constam isenções para o caso em apreço, ha-
vendo, entretanto, precedentes nesse sentido, entre os quaes o respei-
tante á Exposição da Feira Agro-Pecuaria e Industrial do Triangulo 
Mineiro, realizada em Uberaba, conforme se vê do decreto n. 11.398 
de 14 de junho deste anno •. 

A isenção do decreto citado referia-se a impostos de industrias e 
profissões e bebidas e sello qe diversões para todos que exercessem 
actividades commerciaes ou explorassem divertimentos publicas ou jo-
gos permittidos dentro do recinto da Exposição promovida pela Pre-
feitura de Uberaba, vigorando pelo prazo de 30 dias (fls. 5). 

Fica assim relatada a peça, que passo ao 1.0 revisor, sr. conse-
lheiro Annibal Gontijo. 

Bello Horizonte, 12 de setembro de 1934. - Abilio Machado, 
relator. 

Parecer 

O sr. Ablllo Machado- Eis o meu parecer : 
Por suggestão do sr. Secretario da Agricultura, o titular das Fi• 

nanças ouve este Conselho sobre a conveniencia de se isentarem de 
impostos e sellos os mostruarios destinados á Feira Internacional de 
Amostras. 

Ninguem desconhece hoje a utilidade das feiras de amostras, quan-
do bem organizadas, como a de que trata o processo em estudo. 

Através dellas póde ser feita a mais intensa e proveitosa propa-
ganda dos varios productos industriaes e agrícolas do Estado, favore-
cendo-se, assim, as actividades commerciaes deste e a obra da nossa 
expansão economica, em todos os sentidos. 

Justo me parece, portanto, o favor lembrado para aquelles que se 
incumbem de tarefa tão promissora para o desenvolvimento da pro-
ducção mineira. 

A' vista do exposto, opino pela isenção de impostos alvitrada 
pelo titular da Agricultura. 

( Mui f.o bem! Mui to bem!) 
- Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a pa-

lavra, é o mesmo approvado, sendo adaptada a seguinte 
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Conclusão 

o Conselho opina favoravelmente â isenção alvitrada pelo sr. 
Secretario da Agricultura. 

- Volta 0 processo ao relator para redigir o parecer final. 

Vend a de terras devotutas 

(PEÇA N. 390) 

Entra em discussão a peça n. 390, sobre a qual o sr. Annibal Gon~ 
tijo apresenta o seguinte : 

Relatorio 
Em obediencia ao disposto na letra ce• do art. 10 do decreto n. 

20.348, de 29 de agosto de 1931, o sr. Secretario da Agricul.tura~ por of~ 

fi · 657 de 14 do corrente, solicita ao Conselho auctonzaçao para 
CIO n. , -

da de lotes de terras devolutas constantes da relaçao que o mes~ a ven - 11 ·tu d 
mo olficio acompanha e pela qual se ver~~a que estao e es SI a os 
nos municípios de Patos, Araguary e Jeqmtinhonha. 

0 Deste modo relatada a peça, passo-a ao sr. 1. revisor, conse~ 
lheiro Abilio Machado. 

Bello Horizonte, setembro de 1934. - Annibal Gontijo, relator. 

Parecer 

0 .&Jllllbal Gontijo - Os lotes para cuja venda solicita 
c sr.t ·0 da Agricultura auctorização do Conselho estão situa~ 

0 sr. ,:.ecre an . . 
dos em zona pastoril e suas áreas não excedem â maxima determma~ 

· - pelo Regulamento de Terras do Estado. Meu pare~ 
~~w~. á 

t to e. no sentido do Conselho opinar favoravelmente ven~ cer, por an , 
da dos mesmos lÓtes. 

(Muito bem! Muito bem!) 
d debate, sendo proclamada a se~ O parecer é approva o sem 

guinte 

Conclusão 

o Conselho opina favoravelmente á venda das terras e~ que~tão. 
_ Volta 0 processo ao relator para redigir o parecer fmal. 
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Pagamento de addicianaes a d. Olympia _Cesar de MesqmM 

(PEÇA N. 391) 

E' annunciada a discussão da peça n. 391, sobre a qual o sr. Ju~ 
lio Soares apresenta o segui!lte 

Relatorio 

O sr. Secretario da Educação e Saude Publica remette ao Conse~ 
lho, por officio n. 420, de 13 do corrente, o processo de addicionaes 
da lei n. 425, de 1906, a que tem direito a professora d. Olympia 
Cesar de Mesquita, da 2 . a escola urbana, mixta, de Guaxupé, na im~ 
portancia de I :245$995. 

Do processo constam o requerimento da peticionaria, a certidão 
de apuração de tempo e o calculo da porcentagem devida, feito pela 
Secretaria da Educação. 

Assim rela tada a peça, passo-a ao sr. 1. 0 revisor, conselheiro So~ 
crates Alvim. 

Bello Horizonte, setembro de 1934 . - Julio Soares, -relator. 

Parecer 

O Sr. Julio Soares:- Sr. Presidente, do f processo constam 
documentos comprobatorios da legitimidade do direito da requerente á 
percepção dos addicionaes da lei n. 425, de 1906. Nessas condições, 
meu parecer é por que sejam pagos pela verba cEventuaes • da Se~ 
cretaria da Educação os addicionaes reclamados, sómente sendo aber-
to credito especial na hypothese dessa verba não comportar o mesmo 
pagamento. 

(Muito bem ! Muito bem !) 
-Sem debate é approvado o parecer, adoptando-se esta 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente ao pagamento dos addicionaes 
a que se refere a peça n. 391, pagamento que deverâ ser feito pela 
verba « Eventuaes • da Secretaria da Educação e Saude Publica, sendo 
aberto credito especial caso essa verba não comporte a despesa res~ 
pectiva. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 
a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças, que, devidamente relatadas e revistas, forem presen-
tes á Secretaria com a precisa antecedencia. 

-Levanta-se sessão. 

248.a sessão ordlnaria, aos 25 de setembro de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUMMAUIO:- Acta:-Expediente.-Pareceres finaes.~Segunda part~.- P~ 
gamento de addicionaes a d. Damores Vtctoy .-Relatono e pa_ 
recer do sr. Dorinato Lima. -Conclusão.-Pagamento de addt-
cionaes a d. Josina Alves da Silva Barroso.- Relatorio e pare-
cer do sr. Dorinato Lima.-Conclusllo.-Pagamento de con~as 
da Prefeitura da Capital.-Relatorio e parecer do sr. Sebastião 
Lima.-Conclusão.-Ordem do dia. 

A' hora regimental é aberta a sessão com a presença dos s_r~. 
Milton Campos, Sacrates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Abtbo 
Machado, Dorinato Lima e Annibal Gontijo. 

A c ta 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
' 

O Sr. Secretario traz ao conhecimento do Conselho o seguin-

te expediente : 

Requerimento 

Do professor Agostinho Penido, pedindo revisão de sua aposen-

tadoria. 
-Dirija-se ao governo do Estado. 
Continuimdo o expediente e não havendo quem tome a palavra, 

é annunciada a 
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Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O Sr. Annlbal Gontljo apresenta o segt:.5nte. 

Parecer n. 355 

Pagamento de addicionaes a ..Antonio Romualdo Fabregas 

PEÇA N. 376 

Ao Conselho Consultivo foi presente um officio do sr. Secretario 
da Educação e Saude Publica, enviando o processo de pagamento 
de addicionaes da lei n. 425, de 1906, solicitado pelo sr. Antonio 
Romualdo Fabregas, professor da escola de Luminarias, municipio de 
Lavras. Esses addicionaes são relativos ao período que decorre de 
5 de abril de 1932 ao ultimo de dezembro de 1933. 

Examinado o assumpto e reconhecido o direito do peticionaria, ' 
resolveu o Conselho opinar favoravelmente ao pagamento dos addi-
cionaes reclamados, pagamento que deverá ser feito pelo verba cEven-
tuaes • da Secretaria da Educação e Saude Publica, sómente abrindo-
se credito especial, de accordo com as possibilidades do Thesouro, 
si essa verba estiver exgottada. 

Bello Horizonte, 25 de setembro de 1934. - Annibal Gontijo, 
relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
Devol·..ra-se a peça, com o relatorio e parecer, ao Secretario da 

Educação e Saude Publica. 
O Sr. AbiUo Machado apresenta, egualmente, o seguinte 

Parecer n. 356 

Isenção de sellos e impostos para os mostruarios destinados â 
Feira Internacional 

(PEÇA N. 386) 

Na conformidade do relatorio lido e do parecer approvado na 
ultima sessão como -consta das notas tachygraphicas com este envia-
das, o Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes resolve na 
peça n. 386, opinar favoravelmente á suggestão do sr. Secretario da 

8 



1214 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Agricultura no sentido de se isentarem de impostos e sellos os mos· 
truarios ds productos mineiros na Feira Internacional de Amostras. 

Bello Horizonte, 25 de setembro de 1934.- Abilio Machado • 
relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygraphi· 

cás ao sr. Secretario das Finanças. 
O Sr. A.nnlbal Gontljo, apresenta ainda o seguinte 

Parecer n. 357 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 390) 

O sr. Secretario da Agricultura, de accordo com o disposto na le-
tra ce• do decreto 20.348, de 29 de agosto de 1931, solicitou ao Con· 
selho aucto rização para vender lotes de terras devolutas, que são es· 
pecificados na relação que acompanha seu officio n. 657, de 14 do cor· 
rente. Esses lotes se acham situados em zona pastoril e suas áreas 
não excedem á maxima determidada para creação pelo Regulamento 
de Terras do Estado. 

Assim, o Çonselho Consultivo opina favoravelmente á venda dos 
mesmos, pois que essa venda obedece aos preceitos legaes que regem 
o assumpto. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Bello Horizonte, 25 de 
setembro de 1934.-Annibal Gontijo, relator. 

O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta· 

rio da Agricultura. 
Finalmente o sr. Julio · Soares apresenta o seguinte 

Parecer n. 358 
Pagamento de addicionaes á d. Olympia Cesar de Mesq1ita 

(PEÇA n. 391) 

Após o exame do processo que constituiu a peça n. 391, o Con-
selho Consultivo é de parecer que sejam pagos á d. Olympia Cesar 
de Mesquita, professora da 2.• escola urbana, mista, de Guapé, os ad-
dicionaes a que tem direito, a partir de 15 de abril, de 1931 ao ultimo 
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de dezembro do corrente ~o de 1934, devendo o pagamento ser feito 
pela verba cEventuaes ,. , da Secretaria da Educação. Na hypothese 
dessa verba não comportar o referido pagamento, será, então, aberto 
credito especial para esse fim. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Bello Horizonte, 25 de 
setembro de 1934.- Julio Soares, relator. 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. Con· 
selheiros. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-
rio da Educação e Saude Publica. 

Não havendo mais pareceres finaes a serem apresentados, passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 

Pagamento de addicionaes á d. Damores Victoy 

(Peça n. 373) 
E' dada a palavra ao sr. Dorinato Lima, relator da peça n. 373, 

que sobre a mesma apresenta o seguinte: 

Re!atorlo 
O sr. Secretario da Educação e Saude Publica, por officio n. 92, 

expedido em 2 do corrente, encaminha ao Conselho o processo rela-
tivo ao pagam~nto de addicionaes da lei n. 425, de 1905, na impor· 
tancia de 451$000, á auxiliar da directoria do grupo de Itaúna- Da-
mor~s Victoy. Solicita o sr. Secretario ao Conselho, que emitta parecer 
sobre a possibilidade de ser aberto o necessario credito em favor da 
referida funccionaria. Do processo constam o requerimento desta e 
a certidão de contagem de tempo, assim como uma informação da 
Secretaria das Finanças, declarando nada ter a oppor á abertura do 
citado credito, por se tratar de quantia pequena e para pagamento de 
addicional já legalmente concedida. 

Dest'arte, relatada a peça, submetto-a ao exame do sr. conselhei-
ro Abilio Machado, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, .... de agosto de 1934.-Dorinato Lima, relator. 

Parecer 
O Sr. Dorlnato Lima:- Sr. Presidente, o processo em apre- · 

ço enviado a este Conselho pelo sr. Secretario da Educação e Saude 
Publica, e que se refere ao pagamento de addicionaes da lei n. 425, 
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de 1906, na import~ncia de 451 000, a professora Damores Victoy, 
auxiliar da Directoria do grupo escolar de ltaúna, acha-se devidamente 
documentado, por isso que do mesmo constam o requerimento da re-
ferida professora, a certidão de contagem de tempo e a informação 
favoravel da Secretaria das Finanças. 

Trata-1:e de uma funccionaria que, no serviço do Estado, consu-
miu seus melhores dias, através de mais de tres decennios, em benefi-
cio do ensino e que tem ainda a amparar a sua pretenção a lei ci-
tada. 

O direito da requerente é liquido e incontestavel. 
Deante do exposto, sou de parecer que o Conselho auctorize o pa-

gamento da gratificação pleiteada, pagamento esse que deverá ser feito 
pela verba «Eventuaes » da Secretaria da Educação, abrindo-se credito 
especial, caso essa verba se encontre exgottada. 

(Muito bem! Mui to bem !) 
Posto em discussão o parecer e não havendo quem queira usar 

da palavra, é o mesmo approvado, sendo proclamada esta 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente ao pagamento dos addicionaes 
requeridos, suggerindo seja o mesmo feito por conta da verba «Even-
tuaes • da Secretaria da Educação. Caso essa verba não compàrte o 
mesmo pagamento, será então aberto credito especial para esse fim. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Pagameuto de addicionaes a d. Josina Alves da Silaa Barroso 

(PEÇA N. 379) 

Em seguida, é annunciada a discussão da peça n. 379, sobre a 
qual o sr. Dorinato Lima apresenta o segubte 

Relatorlo 

O sr. Secretario da Educação e Saude Publica, por officio n. 388, 
de 22 do corrente, dirige· se ao Conselho, consultando-o sobre a pos-
sibilidade da abertura do credito de 309$324, para pagamento de addi-
cionaes a que tem direito d. Josina Alves da Silva Barroso, professora 
effectiva da escola districtal mixta de Braunas, município de Gua-
nhães. 
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.. Ao processo acompanham a certidão de apuração de temp~ de 
exercido da peticionaria e a informação da Secretaria das Finanças, 
declarando nada ter a oppôr á abertura do referido credito, visto tra-
tar-se de pequena quantia e para pagamento de gratificação addicio-
nal já legalmente concedida. 

Relatado, assim, o processo, passo-o ao 1.0 revisor sr. conselhei-
ro Annibal Gontijo. 

Bello Horizonte, agosto de 1934. - Dorinato Lima, relator. 

Parecer 

O sr. Dorinato Lima·- Sr. Presidente, ·o processo que cons-
titue a peça n. 379, como se verifica pela leitura do relatorio que 
acabo de fazer, é inteiramente semelhante ao que foi ha pouco julga-
do pelo Conselho. O processo está egualmente documentado, sendo 
a pretenção da requerente amparada pelo mesmo dispositivo legal da 
lei n. 425, de 1906. 

Não preciso, pois, entrar em maiores detalhes para opinar, como 
opino, favoravelmente ao pagamento de addicionaes a d. Josina Alves 
da Silva Barroso, professora effectiva da escola districtal, mixta, de 
Braunas, município de Guanhães. Esse pagamento será feito pela ver-
ba cEventuaes " da Secretaria da Educação, abrindo-se credito espe-
cial, caso essa verba não comporte a despesa respectiva. 

(Muito bem! Mui to bem!) 
- Sem debate é approvado o parecer e proclamada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho adapta, quanto á peça n. 379, a mesma conclusão já 
votada quanto á peça n. 373. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Pagvmento de contas da Prefeitura da Capital 
(PEÇA N. 393) 

Finalmente é annunciada a discussão da peça n. 393, sendo dada 
a palavra ao sr. Sebastião Lima, que apresenta o seguinte 

Relator! o 
Em officio n. 21, de 18 do corrente mez, o sr. Prefeito Municipal 

de Bello Horizonte, na fórma das disposições do Codigo dos Interven-
tores, pede a este Conselho auctorização para a abertura de um credito 
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especial de 286:984$502, destinados ao pagamento de diversas contas 
relativas ao exercido de 1932 . . 

Acompanham o officio do sr. Prefeito dois grossos volumes de 
processos de contas, vindas desde 1930 e abrangendo ainda o exerci-
cio de 1933, com informações das diversas secções da Prefeitura, des-
pachos das auctoridades competentes e relações discriminadas das 
importancias que deixaram de ser pagas em cada departamento mu-. 
nicipal por falta da necessaria dotação orçamentaria. 

Chamado a opinar no final do longo processado, declarou o sr0 

director da Despesa e Contabilidade da Prefeitura, a fls. 128 do L-
volume dos documentos, que acha laconicas, confusas e anodynas ali 
gumas das informações prestadas; mas, desde que as contas foram 
todas examinadas e revistas convenientemente pela Directoria Gera 
de Obras, Receita e Patrimonio, entende que é indispensavel e urgente 
a abertura de um credito especial para o acerto final do balanço do 
exercício de 1933 e principalmente para regularizar o estado das finan-
ças municipaes. Termina o sr. director da Despesa o seu parecer com 
o resumo de todas as contas a liquidar, na importancia exacta de ...• 
286:984$502. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Annibal Gon-
tijo, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 21 de setembro de 1934. - Sebastião Lima, re-
lator. 

Parecer 
O sr. Sebastião Lima - Sr. Presidente. Examinei com o 

devido cuidado todos os documentos que a Prefeitura Municipal de 
Belio Hürizonte nos remetteu, para justificar a abertura do credito es-
pecial que solicitou. 

São, como disse no relatorio, dois grossos volumes, contendo o 
primeiro um grar1d.e numero de contas miudas, de proveniencias di-
versas, vindas desde 1930 e abrangendo ainda parte do exercido de 
1933, todas revistas e informadas. 

O segundo volume contém diversas contas de obras parcelladas 
e pequenos fornecimentos feitos pela Cia. Brasileira de Estradas Mo-
dernas, (além do calçamento contractado da Capital, na importancia 
total de 95:132$797, na qual tem-se de deduzir 54:505$400 que a Cia. 
deve á Prefeitura, de aluguel de terrenos, pedreiras, rolos de compres-
sores, etc. 
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Fui pessoalmente â Prefeitura, e lá verifiquei tudo, obtendo infor-
mações satisfactorias da Directoria de Despesa e Contabilidade. 

O actual prefeito fez uma obra de verdadeiro saneamento na si-
tuação financeira de sua repartição. 

Mandou que cada chefe de departamento municipal apresentasse 
pela respectiva secção uma relação completa dos diversos debitos an-
tigos da Prefeitura, reclamados constantemente pelos credores e que 
até agora não tinham podido ser pagos, enfeixando-se tudo em um 
resumo que somma 286:984$502. 

Acho que era indispensavel a providencia tomada, para não fica r 
abalado o credito da Prefeitura, e para fazer cessar o prejuízo que estão 
tendo os credores com tão prolongada demora nos pagamentos de suas 
contas. 

Por outro lado, estou informado de que, apesar do orçamento des· 
equilibrado e deficitario, a Prefeitura dispõe actualmente dos recursos 
necessarios para fazer face a esses pagamentos, devido ao emprestimo 
contractado com a Caixa Economica Federal, o qual está sendo forne-
cido em prestações. 

Sou, pois, de parecer que o Conselho opine favoravelmente á 
abertura do credito especial pedido, na importancia de 286:984$502· 

(Muito bem! Muito bem!) 
Sem debate, é approvado o parecer, sendo proclamada a se-

guinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente â abertura do credito a que 
se refere a peça n. 393. . 

Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Ordem do dia 

Não havendo mais materia a ser tratada, o sr. Presidente disigna 
para a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, 
discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem pre-
sentes á Secretaria, com a precisa antecedencia. 

- Levanta-se a sessão. 
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294a . Sessão ordinaria aos 29 de Setembro de 1934 
PRESIDENTE:-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SU~IMARIO:-Acta - Expediente - Communicaçao - Pdreceres fin aes _ 
Segunda parte: - Venda de terras devolutas - Relataria - Preli-
min_ar proposta pelo Sr . Mil tom Campos - Conclusão - Isençiio 
de Impostos pleiteada por Feliciano A. de Souza - Adiamento -
Pagamento de addicionaes a Aureslindo de Paula Rabello - Re-
lataria e parecer do sr. Annibal Gontijo - Conclusão - Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, verificada a presença dos srs. Milton Campos 
Socrates Alvim, Julio Soares, Annibal Gontijo, Sebastião Lima e 
J?orinato Lima, é aberta a sessão. 

A c ta 
Lida a acta da sessão anterior, é aprovada sem observações. 

Expediente 
O sr. Secretario procede á leitura do seguinte expediente : 

Officio 
Inseção de impostos para os sm·vtços aeronauticos 

(PEÇA N. 397) 

-Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes.-N: 3.542. 
-27 de setembro de 1934. , 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Remettendo-vos o incluso processo em que o Ministro da Via-

ção pede isenção de impostos estaduaes para os serviços aeronauti-
cos, bem como para os materiaes e combustíveis a elles destinados, 
solicito o douto parecer desse Conselho sobre o assumpto. 

Apresento-vos protestos de estima e consideração.-Fabio Mal-
danado, Director Geral do Thesouro. 

O officio do Mlnisterio da Viação 
-Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.-N. 680.-

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1934. 
Do Ministerio da Viação e Obras Publicas, ao sr. Interventor Fe-

deral no Estado de Minas Geraes. 
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Tenho a honra de submetter á apreciação de V. Excia. uma co-
pia do officio n. 95 de 22 de fevereiro ultimo, em que o Departa-
mento de Aeronautica Civil solicita que os Estados baixem decretos 
isentando de impostos e taxas os serviços aeronauticos e os . mate-
riaes e combustíveis a elles destinados. 

Tratando-se de uma solicitação que, uma vez attendida, virá be-
neficiar o desenvolvimento da aviação civil em nosso paiz, muito 
agradeceria a V. Excia. a attenção que á mesma puder ser dispensada. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos da 
minh~ elevada estima e mais distincta consideração. - Fernando 
Augusto Brandão. Encarregado do expediente na ausencia do 
Ministro da Viação e Obras Publicas. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 397, dis tribuida 
aos srs. Socrates Alvim, Milton Campos e Sebastião Lima, respecti-
vamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Offlcio 
Isenção de impostos pleiteada por nma fabrica de palitos 

(PEÇA N. 398) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes.-R/4 3.587. 
-Bello Horizonte.-··Em 28 de Setembro de 1934.-Remettendo um 
processo. 

Senhor Presidente. 
Submetto á esclarecida apreciação desse Conselho o presente 

pedido de Arnaldo José de Paula, relativo a isenção de impostos pa-
ra uma fabrica de palitos de madeira, que o mesmo pretende explo-
rar em Juiz de Fóra, 

Apresento-vos protestos de estima e consideração. - Fabio Mal-
danado. - Director Geral do Thesouro. 

Ao sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. - Capital. 

Requerimento annexo ao officio supra 
Exmo. Sr. Secretario das Finanças do Estado de Minas Geraes. 

-Bello Horizonte. 
Respeitosas saudações. 
O signatario do presente, Arnaldo José de Paula, estando mon-

tando nesta Cidade de Juiz de Fóra, á Rua Floriano Peixoto, n. 416, 

18LIOTEc· 
;.ROUI. O PUBLIC•l , 

; 
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uma fabrica de palitos de madeira, para palitar dentes, tendo, para 
is.,;o, adquirido recentemente, dos melhores fabricantes, na Alie manha, ma, 
chinismos mordernissimos, baseado no Decreto n. 10.062- Artigo- 51 
- cujo decreto manda conceder licença gratuita de Impostos, de In, 
dustrias e Profissões, a todas as industrias novas e que se installarem 
dentro do Estado e, como a industria acima referida é a 1.a a func-
cionar neste Estado, e a 2. a no Brasil, por já existir uma na Ca-
pital do Paiz, vem mui respeitosamente requerer de V. Excia. isen-
ção maxima do alludido imposto, de accordo com o quanto prescre, 
ve o supra citado Decreto. 

Nestes termos espera favoravel. - Deferimento. 

Juiz de Fóra, 9 de fevereiro de 1934. - Arnaldo Jos~ de Pau, 
la. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 398, distribuída aos 
srs. Julio Soares, Dorinato Lima e Annibal Gontijo, respectivamente 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Offlclo 

Alienação dos immoveis pertencentes a Escola «Padre Sacra, 
mento» 

(PEÇA N. 399} 

-Secretaria da Agricultura dp Estado de Minas Geraes. - N. 
1. 704. - Em 28 de setembro de 1934. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 
Nos termos de que dispõe a alinea «a», artigo 10, do Decreto Fe, 

dera!, n. 20 .348, de 29 de agosto de 1931, do Governo Provisorio, ain, 
da em vigor, v~nho solicitar dos egregios membros desse Conselho 
a necessaria auctorização para que possa esta Secretaria alienar, em 
globo, os immoveis, inclusive terrenos, pertencentes á Escola cPa-
dre Sacramento•, sita em Chagas Doria, município de São João D'El 
Rey, por não convir ao Estado a permanencia, no !Ocal daquelle es, 
tabelecímento. 

Com o producto dessa renda poderá esta Secretaria adquirir ou, 
tros terrenos, mais ferteis, mais salubres, e apropriados, no mesmo 
município, transferindo para a zona escolhida a Escola «Padre Sa, 
cramento,, com reaes vantagens para o amparo á infancia desva-
lida. 
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Apresento a V. Excia. os protestos de minha estima e subido 
apreço. - Israel Pinheiro.- Secretario da Agricultura. 

-0 officio passa a constituir a peça n. 399, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Abilio Machado e Milton Campos, respectivamen, 
te, relator, 1. 0 e 2.0 revisores. 

Communlcação 
O Sr. Milton Campos:-Communica que o sr. Abilio Machado, 

por motivo justo, não comparece á sessão. 
-0 Conselho fica sciente. 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O SR. DORINATO LIMA:-Lê e passa á Mesa o seguinte: 

Parecer n. 359 
Pagamento de addicionaes a d. Damores Victoy 

(PEÇA N. 373} 
O Conselho Consultivo, tendo sido chamado a se pronunciar so, 

bre o pagamento de addicionaes, na importancia de 451$000, a d. Da, 
mores Victoy, auxiliar da Directoria do grupo de Itaúna, é de pare, 
cer que esse pagamento seja feito pela verba cEventuaes• da Secre, 
taria da Educação e Saude Publica, sendo aberto credito especial, caso 
a referida verba não comporte a despesa respectiva. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo · do Estado de Minas 
Geraes, em Bello Horizonte, aos 29 de de setembro de 1934. 

Dorinato Lima, relator. 
O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. conselheiros 

sendo tambem vot<• vencedor o do sr. Abilio Machado. 
Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario 

da Educação e Saude Publica. 
O sr. Dorlnato Lima: lê e manda á Mesa o seguinte: 

Parecer n. 360 
Pagamento de addicionaes a d. Josina .Alves da Silva Bar· 

roso 
(PEÇA N. 379} 

Consultado o Conselho, pelo sr. Secretario da Educação e Sau, 
de Publica, sobre o pagamento de addicionaes, na importancia de 
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309$324, a d. Josina Alves da Silva Barroso, professora effectiva da 
.~scola districtal, mista, de Braúnas, município de Guanhães, opina fa-
voravelmente a esse pagamento, pela verba «Eventuaes" daquella Se-
cretaria, abrindo-se credito especial na hypothese da mesma verba, 
não comportar o referido pagamento . 

Sala das sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
29 de setembro de 1934.-Dot·inato Lima, relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros, sen-
do tambem voto vencedor o do sr. Abilio Machado. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e -parecer, ao sr. Secretario 
da Educação e Saude Publica. 

O sr. Miltom l'ampos lê e envia á Mesa o seguinte: 

Parecer n. 361 

Pagamento de contas da Pt·e Jeitu1·a da Capital 

(PEÇA N. 393) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, a que foi 
presente o pedido de auctorização feito pela Prefeitura Municipal de 
Bello Horizonte para a abertura de um credito especial destinado ao 
pagamento de todos os seus debitas fluctuantes, vindos desde 1930, 
1931 e 1932, e abrangendo ainda parte do exercido de 1933, tendo 
examinado com o devido cuidado 'os documentos remettidos, e 

considerando que todas as contas foram revistas e conferidas pelos 
diversos departamentos da Prefeitura por ellas responsaveis; 

considerando que é inadiavel e urgente o pagamento dessas con-
tas, para evitar-se a continuação de prejuízo que estão tendo os cre-
dores com tão prolongada demora, e mesmo para consolidar o credi-
to da Prefeitura; 

considerando que, apesar de estar com o seu orçamento desequi-
librado e deficitario, dispõe actualmente a Prefeitura dos recursos neces-
sarios para effectuar esses pagamentos, devido a uma operação finan-
ceira contractada com a Caixa Economica Federal; 

resolve opinar favoravelmente sobre a abertura do credito pedido, 
na importancia de 286:984$502. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 29 
de setembro de 1934.-Sebastião Liwa, relator. 
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O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. con-
selheiros, sendo tambem voto vencedor o do sr. Abilio Machado. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Prefeito 
da Capital. 

Segunda parte da ordem do dia 
Venda de ter1·as devolutas 

(PEÇA N. 372) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, entra em discus-
são a peça n. 372. 

O sr. Sebastião Lim~ Sou relator da peça, cujo relatorio, 
ainda do saudoso conselheiro Werna Magalhães, é o seguinte (lê): 

Relatorio 
O sr. Secretario da Agricultura, em officio de 7 do corrente, so-

licita auctorização do Conselho Consultivo, para a venda em hasta 
publica, de nove lotes de terras devolutas de área superior a 100 he-
ctares e situados em Jequitinhonha, Araguary, Raul Soares e Manhuas-
sú. Acompanha o officio uma relação discriminativa das áreas, la-
gares, districtos, municípios e nomes dos· occupantes. 

Todos os lotes distam mais de 6 kilometros da séde do districto 
de paz. Dois delles, um em Jequitinhonha e outro em Araguary, têm 
por área mais de 500 hectares e não consta do processo si os terre-
nos são de cultura ou criação. 

Passo o processo assim relatado ao sr. conselheiro Milton Cam-
pos, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 16 de agosto de 1934.- Werna Magalhães, re-
lator. 

Adopto o relatorio supra. Passo o processo ao sr. conselheiro Do-
rinato Lima. 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 15-IX-34.-Milton Campos. 

Preliminar 
O sr. Milton Campos: Adaptado o relatorio, foi revisto o pro-

cesso e passo a dar o meu voto. 
O Conselho, mais de uma vez, tem resolvido que, quando as in-

formações que acompanham os processos relativos á venda de terre-
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nos devolutos, não satisfaçam, rigorosamente, as exigencias ds Decre-
ta 8.201, que é o Regulamento de Terras do Estado, convem pedir es-
clarecimentos complementares ao Governo. Ora, da relação dos ter-
renos, junta ao processo, constam dois lotes que têm área maior de 
500 hectares, sem, entretanto, se dizer si esses lotes se destinam á 
agricultura ou á criação. E o art . 61, do re~erido Regulamento dispõe 
que ca maior porção de terras a vender-se ao mesmo comprador não 
poderá exceder de 500 hectares para agricultura, e 4 mil para creação 
e 50, numa zona de 6 kilometros em redor das cidades, villas e sé-
desde districtos de paz :o . Assim, vê-se que, sem os esclarecimentos 
necessarios, o Conselho não poderá formar juizo seguro para decidir 
sobre a peça em discussão. Proponho, pois, esta preliminar, que sub-
metto ao exame dos srs. Conselheiros. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-Posta em discussão a preliminar, é ·sem debate approvada 

adoptando-se a seguinte: 

Conclusão 
O Conselho solicita ao sr. Secretario da Agricultura, esclareci-

mentos complementares sobre a venda de terras devolutas a que se 
refere a peça n. 372. 

Isenção de impostos ' pleiteada por Feliciano .A. de Souza 

(PEÇA N. 385) 

Deixa de entrar em discussão, por se achar ausente o relator, sr. 
Abilio Machado, a peça n. 385, sobre isenção de impostos pleiteada 
por Feliciano Augusto de Souza. 

Pagamento de addicionaes a .A uresli ,.do de Paula Rabello 

(PEÇA N. 396) 

Finalmente, entra em discussão, a peça n. 396, sobre a qual o sr. 
Annibal Gontijo apresenta o seguinte: 

Relatorio 
O sr . Secretario da Educação e Saude Publica, em officio n. 437, 

de 19 do corrente, consulta o Conselho sobre a possibilidade da aber-
tura do credito de 1:865$516, para que sejam pagos ao sr. Aureslindo 

ESTADO DE MINAS GERAES 1227 

de Paula Rabello, professor aposentado da primeira escola de Divisa 
Nova, no município do Cabo Verde, a gratificação addicional da Jej. 
425, no período que decorre de 9 de maio de 1928, ao fim do cor: 
rente anno de 1934. 

Ao processo está junta certidão de apuração de tempo, pela qual 
se verifica ter o requerente completado 30 annos de exercido liquido 
no magisterio a 8 de maio de 1928. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. Julio Soares 1.0 revisor. 
Bello Horizonte, 24 de setembro de 1934.-.Annibal Gontijo, 

relator. 

Parecer 

O sr, Ánnibal Oontijo: Sr. Presidente, de accordo com as 
exigencias da lei, o sr. Secretario da Educação e Saude Publica em 
officio dirigido ao Conselho, solicita o pronunciamento deste sob~e a 
p.ossibilidade de ser aberto credito especial para pagamento de addi-
cwnaes ao sr. Aureslindo de Paula Rabello, professor aposentado da 
escola de Divisa Nova, município de Cabo Verde. Do processo con-
sta~ . documentos comprobatorios do direito do referido professor, aos 
ad~cwnaes que pleiteia, de sorte que, por se tratar de assumpto já 
mmtas vezes aqui ventilado e debatido, eu me dispenso de adduzir 
sobre o mesmo maiores considerações. Limito-me a declarar que 
meu parecer é por que se attenda ao peticionaria, sendo-lhe pago, 
pela verba «Eventuaes:o, da Secretaria da Educação, os addicionaes a 
que tem direito. Caso a referida verba não comporte esse pagamen-
to, abrir-se-á, então, credito especial para esse fim, de accordo com as 
possibilidades do Thesouro. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-Sem debate é approvado o parecer, adoptando-se a seguinte: 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente ao pagamento dos addicionaes 

reclamados pelo professor Aureslindo de Paula Rabello, devendo esse 
pagamento ser feito pela verba «Eventuaes", da Secretaria da Educa-
ção e Saude Publica. Caso a referida verba não comporte a despesa 
respectiva, será aberto credito especial, de accordo com as possibili-
dades do Thesouro. 

-Volta o. processo ao relator, para redacção do parecer final. 
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Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são da peça n. 385, e das demais materias que, devidamente relata-
das e revistas, forem presentes á Secretaria, com a precisa antece-
dencia. 

-Levanta-se a sessão. 
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250.• Sessão ordlnaria, aos 2 de outubro de 1934 
PRESIDENTE - Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO - Sr. Julio Soares. 

SUl\IMJUIIO:-Acta- Expediente - Communlcações - Parecer final - Segun-
da parte: - Isenção de impostos pleiteada por Feliciano A. de Sou· 
za- Adiamento- lndemnização a Albino Gonçalves dos Santos-
Relatorio e parecer do Sr. Annibal Gontijo- Conclusão - Paga-
mento de addicionaes a Antonio Pedro Tavares- Adiamento - Or-
dem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Julio 
Soares, Sebastião Lima, Dorinato Lima e Annibal Gontijo. 

Nfio se achando presente o sr. Milton Campos, assume a presi-
dencia o sr. Socrates Alvim, que declara aberta a sesssão e convida 
para secretarial-a o sr. Julio Soares . 

A c ta 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. Soerates .A.Ivim traz ao conhecimento do Conselho o 
seguinte expediente: 

OffiClo 

Credito supplementar ao orçamento da D. de Saude Puúlica 

(PEÇA N. 400) 

Secretaria da Educação e Saude Publica. - Bello Horizonte, 1.0 

de outubro de 1934. 
Sr. Presidente do Conselho Consultivo, -De ordem do sr. Secre-

tario da Educação e Saude Publica, envio a V. Excia. o incluso pro-
cesso para que esse Conselho dê ao Governo do Es~ado autorização 
para abertura de um credito supplementar ás diversas verbas orça-
mentarias desta Directoria. 

; 
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Reitero a V. Excia protestos de estima e consideração. 
Mario Alvares da SiltJa Campos, Director da Saude Publica. 

Memorial . 

Directoria da Saude Publica do Estado de Minas Geraes. - Bello 
Horizonte, 27 de setembro de 1934. 

Exmo. Sr. Secretario.- Dois motivos principaes determinam o pe_ 
dido de credito supplementar, que ora faço. Primeiro, a falta de dados 
positivos (despesa real feita durante o ultimo anno em cada um dos 
tens do orçamento da Saude Publica) que permittissem uma previsão 
bastante approximada para o corrente exercício; depois, a recommen-
dação que recebemos de fazer cortes nas verbas, sem supprimir ser-
viços. Accresce ainda que os serviços de Saude Publica, pela sua pro-
pria natureza, são, em grande parte, contigentes, escapando a uma 
previsão tanto quanto possível approximada, mormente no nosso Es-
tado onde os serviços de estatística sanitaria e de epidemiologia são 
ainda deficientes, apesar do muíto que se tem feito com os parcos 
recursos de que dispõe o orçamento da Saude Publica. 

Durante o corrente anno houve grande numero de surtos epide-
micos de febre typhoide,' em varias localidades do interior, o que exi-
giu grande movimentação de pessoal e despesas vultosas com vacci-
nas. Muitas notificações de doenças infecto-contagiosas (diphteria, va-
ríola, typho exanthematico) foram feitas de diversos pontos, determi-
nando providencias rapidas desta Directoria, afim de evitar a sua pro-
pagação. 

Quanto ás despesas com o serviço de prophylaxia da Lepra, so-
mos forçados a desenvolvei-os cada dia. 

O serviço de Malaria, com a secção que acompanha a construcção 
da estrada Figueira a Theophilo Ottoni, teve o seu orçamento ligeira-
mente sobrecarregado. 

A verba 19-B 8 teve uma dotação insignificante no actual orça-
mento deante do que d'ella exigem os serviços da Capital e seus arre-
dores e Colonia Sta. Isabel. E' preciso que se accentue que, na Di-
rectoria de Saude Publica, é bem controlado o gasto de combustível. 

Antes de terminar, quero frisar que o augmento de 331:600$000 
é compensado, em grande parte, pela economia · feita na verba 24-B 
19 que apresentará certamente um grande saldo, pela impossibilida-
de em que estamos de gastai-a até o fim do anno, impossibilidade de-
terminada pelo atrazo dos projectos e orçamentos dos Ieprosarios a 
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s-e construirem e, principalmente, por constituir a citada verba uma 
parcella ridícula em face do vulto das obras a que se destina, não 
sendo aconselhavel inicial-as sem contar, para o futuro, com recursos 
sufficientes para leva-Ias a termo. 

Saudações attenciosas. -Mario Alvares da S il·va Campos, Dire-
ctor da Saude Publica. 

Dlrectoria da Saude Publica do Estado de Minas Geraes 

A Directoria de Saude Publica do Estado de Minas Geraes pre-
cisa, por escassez de verba votada no corrente exercício, da impor-
tancia de 331:600$000 pelas seguintes verbas: 

VERBAS 
19-B 1 

19-B 5 
19-B 8 

19-B 9 

Expeàiente e Eventuaes da Directoria e suas depen-
dencias ....... .... ............ . ........................ . 

Despesas de prompto pagamento .... ............ .. . . . 
Acquisiçao de vehiculos, reparos, combustível e acces-

sorios ...... .. ................ . .. .. .... ... . •...... ... 
Acquisiçao de vaccinas diversas, sOros e medica-

mentos .•.................. .. ......... ........•••••. 
19-B 10 Acquisição de vaccinas anti-variolicas e exames bacte-

riologicos ... .••••.••.. .....................•••.. . 
19-B 11 Acquisição do uniformes para o pessoal da Directoria 

e Policia de focos de mosquitos .. . . .... ......... .. 
19-B 13 Serviço antirabico da Capital ........ · · · .............. . 
19-B 14 Ma. ~erial para o serviço de policia de focos de mos-

quitos .... .......... .. . .. .. ..... ... ..... .... .. . 
19-B 17 Medicame>ntos, drogas e expediente para o Hospital 

Cicero Ferreira ..................................... . 
19-B 18 Dietas, roupas e miudezas para o Hospital Cicero Fer~ 

19-B 20 

22-B 1 
22-BS 
22-B 10 
22-B 12 
24-B 7 

24-B 8 
24-B 9 
24-B 11 
24-B 12 

reira . .......... ..... .... .... ... . ................. . . . 
Material para expurgo, desinfectantes e miudezas para 

o Desinfectorio e Garage ........................... . 
Expediente e eventuaes (Centros de Saude. Capital) .. 
Centros de Saude (typo 1 e 2) ........................ .. 
Postos de hygiene .. . ..... ...... . ... ........ .. ......... . 
Sub-Postos . . . . • • • • . • . . . . . . • . . ..................... . 
Expediente e prompto pagamento da Colonia Santa 

Isabel.. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luz, telephone e força, idem, idem .... .••• •...• ... . 
Combustível, oleo e accessorios, idem, idem . .. ... . 
Medicamentos e drogas, idem, idem .••.... .....•. . •. 
Laboratorio ... . ... . ...... ............... ..... ..... .. 

2:000$000 
3:000$000 

50:000$000 

17:000$000 

13:000$000 

8:000$000 
12:000$000 

2:000$000 

15:000$000 

12:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

23:000$000 
22:000$000 
20:0C0$000 

2:500$000 
3:500$000 

20:000$000 
10:000$000 
2:000$000 
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25-B 1 

25-B 2 
25-B 3 

19-A 4 
24-A 3 

24-A 4 
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Materiaes dive rsos, ferramentas, oleo e verde pariz 
para o serviço de Malaria .............. . ..... · · · · · · 

Medicamentos e drogas para o serviço de Malaria ... . 
Eventuaes do Serviço de Malaria . .. . · . ... · · . . .. .. .. . 

TOTAL ..... . ..... . ... . .. . . . . · •••••• ····· .. . . · 

Diari as a funcciona rios em serviço da Directoria .... . 
Folha de pagamento do pessoal extranumerario (Colo-

nia Santa Isabel) .. . . · .... · · .... · . · · · · · . · · · · · · · · 
Folha de pagarr.ento de diaristas Pm 5 mezes a 2:500$ 
Para pagamento de requisições ás Finan ças pela ver-

ba soccorros publicas .... .. . ..... . . . .. .. .. . . · · · · ·· 

TOTAL .. ............•. . .... . . .... ·· · ········ 

10:000$000 
12:000$00o 

5:000$000 

268:000$000 

25:000$000 

16:500SOO 
12:500$00~ 

9:600$000 

331:600$000 

- 0 processo passa a constituir a peça n. 400, di stribuída aos 
srs. Julio Soares, Dorinato Lima e Milton Campos, respectivamente• 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officlo 

Credito para installação do M atadouro Modelo 

(PEÇA N. 401) 

Prefeitura de Bello Horizonte. - Bello Horizonte, 2 de outubro 
de 1934. - N. 22. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D . Presidente do Conselho 
Consultivo. 

Os serviços para installação do Matadouro Modelo, com excepção 
unica das fol has operarias do antigo Matadouro, vêm sendo empe-
nhados e pagos pela verba 16, Eventuaes, do § 2. 0

• 

Acontece, porém, que o estado actual daquella dotação orçamen-
taria não comporta mais os gastos com o apparelhamento desse no-
vo serviço municipal. 

Tratando-se de um bem patrimonial que não deixará de produ-
zir renda in ":lustrial proporcionada ao seu vulto, em beneficio do era-
rio publico municipal, venho, por este, solicitar desse egregio Conse-
lho a necessaria autorização para a abertura de um credito especial 
da quantia de Rs. 600:000$000 (seiscentos contos de réis). . 

Essa importa~cia terá a seguinte applica ção: acquisição de vehl-
culos de transporte, tanto para carne como para outros productos, 
assim como para manutenção de uma linha de omnibus da cidade ao 
Matadouro; construcção de uma canalização d'agua da cidade ao es-
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tabelecimento; idem, de uma linha telephonica; tapumes dos terrenos 
e sub-divisões; roçada desses terrenos para formação de pastagens; 
desobstrução do ribeirão Pampulha para evitar os inconvenientes das 
enchentes; reparos da estrada de rodagem que liga a cidade ao Mata-
douro; pavimentação de pateos e curraes; reforço das cercas destes, 
por serem ellas frageis; construcção de um galpão para salga e depo-
sito de couros, por ser exígua a sala a este fim destinada; acquisição 
e installação de um autoclave de capacidade suficiente ao serviço do 
estabelecimento, pois a existente não preenche essa condição; e ou-
tros reparos de conserva e reparos. 

Com a abertura do referido credito, ficará a Prefeitura apparelha-
da para levar a termo emprehendimento de grande monta para o 
progresso da Capital, beneficio da população e das rendas municipaes. 

Na espectativa de que esse illustre Conselho considere com sym-
pathia e interesse o assumpto, sirvo-me do ensejo para reiterar a 
V. Excia. protestos de estima e consideração. 

Soares de Mattos, Prefeito. 

Informações 

Senhor Prefeito.-Os serviços que V. Excia. houve por bem de-
terminar fossem feitos para installação do Matadouro Modelo vêm -
a excepção unica das folhas operarias do antigo- sendo empenhadas 
e pagas pela verba 16-Eventuaes, do § 2. 0 - Prefeitura de Bello 
Horizonte, ( o orçamento vigente. 

Acontece, porém, que o esbdo actual daquella dotação orçamen-
taria não comporta mais os gastos com o apparelhamento daquelle no-
vo serviço municipal. 

Tratando-se de um bem patrimonial que não deixará de produzir 
uma renda industrial proporcional ao seu vulto, em beneficio do era-
rio publico municipal, permittimo-nos lembrar a V. Excia, a conve-
niencia de abertura de um credito especial, que nos faculte elemen-
tos capazes de levar a bom termo tão imprescindível melhoramento. 

E assim ajuizando, aguardamos de V. Excia a palavra final neste 
caso. 

Directoria da Despesa e Contabilidade, 17 de setembro de 1934. 
-Longobardo Bandeira. 

Sr. Prefeito.- Em cumprimento ao vosso despacho, devo decla-
rar-vos que, para os serviços ·de installação do Matadouro Modelo, 
reputo necessario um credito de.seiscentos contos, assim especificado: 
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Pessoal . 
Material. 
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80:000$000 
520:000$000 600:000$000 

O total desse credito terá a seguinte applicação: acquisiQão de 
vehiculos de transporte, tanto para carne como para outros productos, 
assim como para manutenção de uma linha de omnibus da cidade ao 
Matadouro; construcção de uma canalização d'agua da cidade ao es-
tabelecimento; idem, de uma linha telephonica; tapumes dos terrenos 
e sub-divisões; roçada desses terrenos para formação de pastagens; 
desobstrução do ribeirão Pampulha para evitar os inconvenientes das 
enchentes; reparos da estrada de rodagem que liga a cidade ao Ma• 
tadouro; pavimentação de pateos e curraes; reforço das cercas destes 
por serem ellas frageis; construcção de um galpão para salga e de-
posito de couros, por exigua a sala a este fim destinada; acquisição e 
installação de uma autoclave de capacidade suficiente ao serviço do 
estabelecimento, pois a existente não preenche essa condição: e ou-
tros trabalhos de conserva e reparos. 

Pedimos-vos toda a urgencia na obtenção desse recurso, para 
que as obras jâ iniciadas e em andamento não sejam paralisadas, 
com grande prejuízo pa~a o erario municipal. 

BeBo Horizonce, 29 de Setembro de 1934.-Joaquim de F iguei-
redo, Encarregado do Serviço de Matadouros. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 401, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Abilio Machado e Annibal Gontijo, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Offlclo 
Desapropriação de terrenos e bemfeitorias no Barreiro de Araxti 

(PEÇA N, 402) 

Interventoria Federal do Estado de Minas Geraes. - Bello Hori-
zonte. - Em 2 de outubro de 1934. 

N. 1905.- Solicitando abertura de credito. 
Sr. Presidente.- Passando ás mãos de V. Excia. os respectivos 

processos, solicito desse Conselho a abertura de credito na importan-
cia de 2.604:198$550, para occorrer ás despesas de desapropriação de 
terrenos e bemfeitorias no Barreiro, em Araxá, de accordo com a 
avaliação procedida por peritos e parecer do Sr. Advogado Geral do 
Estado. 

/j 

'I· 
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Reitero a V. Excia. os meus protestos de _elevada estima e dis-
tincta consideração.-Benedicto Valladares, Interventor federal. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, D. D. Presidente do Conse-
lho Consultivo do Estado. 

CAPITAL 

A avaliação do immovel 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-Bello Horizonte, 19 de 
setembro de 1934 . - N. 219. 

Exmo. Sr. Secretario da Agricultura. -Tendo sido designado 
para, no impedimento do sr. dr. Advogado Geral do- Estado, promo-
ver os termos finaes do processo de desapropriação dos terrenos 
destinados á cidade balnearia de Araxá, e sendo necessaria a avalia-
ção do immovel, afim de que o respectivo preço fosse offerecido aos 
proprietarios interessados, como base do processo judicial, na falta 
de accordo, este gabinete incumbiu dessa providencia preliminar os 
srs. drs. Fausto Alvim e José Carvalho Lopes, que fizeram parte da 
commissão encarregada dos estudos e planos das obras, os quaes em 
trabalho minucioso e detalhado com os esclarecimentos completos, 
adaptando um criterio racional para a avaliação, estimaram o preço 
dos terrenos, numa área total de 2.751.136 m2, inclusive o do ma-
nancial da Bacia dos Agudos, na importancia de 2.604:198$550, sen-
do 777:300$300 correspondentes ás bemfeitorias. 

Encaminhando a V. Excia esse t rabalho, tenho .a honra de soli-
citar-lhe as providencias necessarias para a abertura do respectivo cre-
dito, afim de que possamos proseguir nos termos ulteriores do precesso. 

Outrosim, rogo a V. Excia. a fineza de determinar que, por in-
termedio dos technicos do Departamento de Trabalho Industria e 
Commercio, se arbitre a quantia a ser paga aos avaliadores drs. Faus-
to Alvim e José Carvalho Lopes. 

Neste ensejo, reitero a V. Excia. os protestos de minha alta esti-
ma e distincta consideração.-Heitor de Souza, Advogado Geral do 
Estado, em substituição. 

Laudo de avaliação 

-·Comissionados pelo Sr. Dr. Advogado Geral do Estado Para 
procedermos á avaliação da area e bemfeitorias, situadas no Barreiro, 
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em Araxá, e desapropriadas em virtude dos decretos ns. 11.410, de 
30 de junho de 1934, e 11.452, de 10 de agosto de 1934, passamos 
a emittir nosso parecer. 

Crlterlo adaptado para a discriminação das areas e 
avaliação dos terrenos e bemfeltorlas 

A primitiva desapropriação do Barreiro, cujo processo tem sof-
frido varias impugnações, deu logar á incursão de condominos da 
sesmaria no quadrado expropriado. O Estado entrou em accordo 
com alguns delles, iniciando logo após varias melhoramentos na es~ 
tancia. 

Os que se julgavam proprietarios, dividiram a area sobre a qual o 
Estado não exercia posse, em villas, convenientemente loteadas. Ope-
raram-se varias transmissões na zona mais proxima das fontes, num 
raio de cem a quinhentos metros, tendo os interessados, na occasião, 
obtido preços bem elevados, conforme se pode constatar nas certi-
dões que acompanham este laudo. 

Levamos em conta esses preços e mais um conjuncto de facto-
res que influem na oscillação dos valores, taes como: a) valorização 
procedente dos melhoramentos introduzidos pelo Estado na Iocali~ 
dade; b) depressão economica c) illiquidez dos titulas dos vendedo-
res; d)-posição topographica e conformação do terreno, etc. etc., 
para obtenção de uma media razoavel. 

Para isso procedemos da seguinte f9rma: 
Tomando como centro o pião da area das fontes, que é o cen-

tro do quadrado expropriado, traçamos uma serie de circumferencias 
concentricas, comprehendendo faixas de largura crescente, á medida 
que as terras vão decrescendo de importancia e valor. 

As corôas circulares assim formadas terminam na linha Mene•es, 
que serve de limite entre a area do domiuio publico e os terrenos ora 
desapropriados. Desse modo, foram delimitadas nove zonas, com a 
definição seguinte: 

Zona I Entre raio 100- 120; abrange 230 ms2. 
• n " ,. 120- 160; )) 4683 ms 2. 
• III • • 160- 220; • 26586 ms 2. 
• IV • • 220- 300 ; • 94040 ms 2. 
" v 1> " 300- 400. " 120471 ms2. ' 
• VI ,. • 400- 520; • 200500 ms2. 

I' 
-~-

l 
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• VII • • 520- 660; » 313815 ms 2. 
• VIII • • 660- 820; » 295260 ms2 
• IX ,. " 820 -1000; c 131551 ms2. 

1187136 ms2. 
Para a determinação do preço, estabelecemos o seguinte: 
Construímos o graphico dos preços em funcção das distancias ao 

centro, tomando para isso os dados das transmissões já realizadas e 
que definem o mesmo graphico até a zona VI exclusivé. Obtivemos 
uma linha quebrada, que figura no disculo de fls. - Com esse ele~ 

1r.ento traçamos uma curva que exprimisse, tanto quanto possível, a 
media dos preços já obtidos pelos vendedores. As faixas não com~ 

prehendidas na linha quebrada foram definidas por extrapolação, isto 
é, prolongando~se a curva segundo a sua tenden ia, mas tendo em 
vista as probabilidades de vendas de lotes nas z.Jnds mais afastadas. 

Nesse graphico figuramos, em cores differentes, as nove fai xas 
mencionadas. A ordenada que definiria o preço unitario de cada 
fa ixa, seria naturalmeute a correspondente ao raio de centro de gra-
vidade da referida faixa, raio que teria o seguinte valor 

(VVR2 +2r2) em que R e r são os raios 

extremos dn zona em questão. 
Um estudo geometrico elementar provaria que o raio media, de~ 

(
R + r ) . . finido pela formula 2 pouco diflere do anterwr. Para zona I, 

em que, evidentemente, essa differença é maior, por serem os raios 
mínimos, acharemos: 

V2 
R+ r =O, ms75 approximadamente, differença que não 

2 

influe no gra fico em ques~ão . 

Fica, assim, justificada a adopção do raio media, ao envez do 
correspondente ao centro de gravidade. Procedendo desse modo, ex-
trahimos do graphico os seguintes valores; 
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Zona I, raio medi o 110 ms. - preço 23$300 por m2. 
.. 11, ,. ,. 140 ms.- .. 16$750 .. .. 
.. 111, .. ~ 190 ms.- .. 10$400 .. .. 
c IV .. ,. 260 ms.- ,. 5$150 ,. .. 
• v ,. .. 350 ms.- ,. 1$750 ,. .. 
.. VI ,. .. 460 ms.- ,. 1$000 .. ,. 
,. VII .. .. 590 ms.- " $750 .. .. 
,. VIII " " 740 ms.- ,. $700 ,. ,. 
.. IX " " 960 ms.- " $600 " .. 

Dado um lote qualquer, o graphico fornecerá immediatamente o 
o seu preço em relação ao centro. 

A area ora desapropriada, comprehendida no quadrado, foi obje· 
cto de uma escriptura de composição, entre parte o Estado e o sr. 
João Jacques Montandon. 

Em virtude de tal titulo, que lhe reconheceu o doininio sobre toda 
area, deverá o Sr. J. Jacques Montandon receber a importancia de 
RS. 1.776:898$250 (mil setecentos e setenta e seis contos oitocentos e 
noventa e oito mil duzentos e cincoenta réis)-correspondente ao to· 
tal de 1.187.136 metros quadrado~, não computadas as bemfeitorias 
que são adeante avaliadas. 

Outros interessados, como Francisco Cavallini, Dr. Affonso Fraga, 
etc., disputam a parte leste do quadardo, comprehendida entre a cli· 
nha Menezes,., e divisas trocadas, por cercas, com o Dr. Montandon 
e outros. 

Damos adeante a descriminação dessas areas, com os respecti· 
vos valores, sem attenção á situação jurídica dos disputantes, que 
não vem ao caso: 

Zona III (3a., occupada por F. Cavallini 
area- 2146 ms2.- preço unitario 10$400 total: 22:318$400 (vinte 

e dois contos trezentos e dezoito mil e quatrocentos réis. 
Zona IV (4. a) occupado pelo mesmo Cavallini e pelo Dr. Affonso 

Fraga: areas (Cavallini) 13855 ms2.- preço unitario 5$150; total: 
71:353$250 (setenta e um contos trezentos e cincoenta e tres mil du· 
zentos e cincoenta réis. Frvga-1970 ms2. - preço unitario 5$150; to· 
tal::_ dez contos cento e quarenta e cinco mil e quinhentos réis 
(10:145$500. 

Zona V (5.a) Cavallini e Fraga. 
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Oavallini- area 32255 ms2. - preço unitario 1$750: total: 
56:446$250 (cincoenta e seis contos quatrocentos e quarenta e seis 
mil duzentos e cincoenta réis). 

Fraga- area 4636 ms2.- preço unitario 1$750; total: 8:113$000 
(oito contos cento e treze mil réis) . 

Zona VI (6.a) Os mesmos. 
Càvallini - area 45760 ms2.- preço unitario 1$000; total: 

45:760$000 (quarenta e cinco contos setecentos e sessenta mil réis). 
Fraga- area 6800 ms2. - preço unitario 1$000; total 6:800$000 

(seis contos e oitocentos mil réis). 
Zona Vll (7a.) Os mesmos. 
Cavallini- area 61360 ms2.- preço unitario $750; total ............ . 

46:020$000 (quarenta e seis contos e vinte mil réis). 
Fraga- area 9226 ms2 - preço unitario $750; total 6:919$500 

seis contos novecentos e dezenove mil e quinhentos réis). 
Zona VIII (8a.)- Francisco Cavallini. 
area- 78300 ms2.- preço unitario $700 reis, total 54:810$000 

(cincoenta e quatro contos oitocedtos e dez mil réis). 
Zona IX (9a.) Francisco Cavallini. 

area 34096 ms2. - preço unitario $600; total 20:457$600 (vinte contos 
quatrocentos e cincoenta e sete mil e seiscentos réis). 

Area total- Cavallini - 267.672 ms2. 
Valor " " 317:165$500 . 
Area total -
V alo r total-

Fraga - 22632 ms2. 
.. - 31:979$000 

Discriminação e avaliação das bemfeltorlas 

1)-Francisco Cavallini 
a) -hotel- compõe·se de dois corpos rectangulares e perpen-

diculares, como se vê na planta de fls. com a area total de 707,85 ms2. 
distribuída em vinte e seis quartos, uma sala de visitas, uma sala de 
jantar, cpsinha e mais dependencias. 

Preço por m2. 292$000, num total de 206:692$200 (duzentos e 
seis contos e noventa e dois mil e duzentos réis). 

b-)- duas casas para empregados, com a area de 144 ms2. 
avaliadas em 72$000 o m2. num total de 10:368$000 (dez contos tre-
zentos e sessenta e oito mil réis). 
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c) - garage do hotel, com 88,20 ms2, avaliada a 40$000 o m2. 
num total de 3.528$000 (tres contos quinhentos e vinte e oito mil réis). 

d) - gallinheú·o, com a area de 36,80 ms2. avaliado em 25$000 
o m2, num total de 920 000 (novecentos e vinte mil réis). 

e f)- curral, com o comprimento total de 89,50 ms no valor de 
20$000 o m., num total de 1 :790$000 um conto setecentos e noventa 
mil réis). 

g) pomar e horta, no alor de 6:000$; 
h) casa de residencia - com a area de 117,92 m2- preço 

200$000 o m2, no valor total de 23:584$000; 
i) garage com 41,30 m2, avaliada a 50$000 o m2, no valor de 

2:065$000; 
j) sobrado -- predio com dois pavimentos, provido de duas per-

cintas de concreto armado, vigas interiores de concreto, telhas fran-
cezas, boa esquadria, inacabado- com a area de 248 m2 avaliado 
em 160$000 o m2 num total de 39:680$000; 

k) aductora d'agua com 800 metros de comprimento, canos de 
1 polegada, pequena barragem, etc, a 10 000 o metro, num valor to-
tal de 8:000$000: 

TOTAL DAS BÉMFEITORIAS DE F. CAVALLINI 

302:627$200. 
2) Armando dos Santos- uma construcção em adobos, co-

berta de telha commum, sem rebocco; duas partes: A- casa com 
30, 25, m2, no valor de 605$000; B. - predio coberta de zinco, a 
25$000 o m2, no valor de 150$. Total dessas bemfeitorias: 755$000. 

3) Raul dos Santos- Uma pequena casa, avaliada em ..• .. , .. 
3.137$600. 

Luiz Chabriz Correa- Sua estimativa, que é razoavel, fls. do 
processo, 108:700$000. 

5) Manoel Lopes, filho de Fortunato Lopes- A- casa com 
area de 57,77 m2, avaliada a 150$000 o m2, no valor de 8:665$500; 
B-Um conjuncto de alicerces, comprimento de 112,10 mts, largura 
0,70; altura média 3,20 argamassa de cal e areia 1 x 3, avaliada em 
100$000 o m3, no valor total de 25:110$400. 
VALOR TOTAL:- 33.775$900. 

6) n:Iagnolia Machado - Construcção de adobo, sem rebocco, 
avaliada em 30$000 o m2, com a area de 32,86, no valor de 985$800. 

7) R icardo FQ'I188ca- Consulto rio e pharmacia com a area de 

127,50, avaliada em 292$000 o m2, no valor de 37:230$000. -Depen· 
dencia avaliada em 752$400. 

8) Dr. Ronan Monteiro - Construcção nova, ladrilhada de ti-
jolos, telha franceza, installação electrica, pé direito de 2 metros, no 
valor de 3:782$000. 

9) Dr. Jacques Montandon 
a) Casa do retiro- com a area de 106,24, avaliada em 140$000 

o m2, no valor de 14:873$600. 
b) Curral de Taboas-Com o comprimento de 212,10 metros. 

sete porteiras, avaliado em 20$000 o metro corrente, no total de 4·242$· 
c) Coberta para bezerros-Area 74,34 m2, avaliada a 7~$oo0 

o m2, no total de 5:203$800. 
d)- Paiol- Com a area de 19, 38 m2, a 50$009 o m2, no va-

lor de 969$000. 
e)-- Pensão das aguas -- Predio com 230 m2, avaliado a 70$000 

o m2,-construcção antiga de adobos, no valor de 16:100$000. 
f)-Garage- com 30m2 a 40$000 o metro no total de 1:200$000; 
g)-Casa de commercio- Com a area de 89, 26 m2 avaliada 

em 80$000 o m2, no valor de 7:141$600 . 
h) Casa de morada- Avaliada em 1:500$000. 
Total das bemfeitorias de Jacques Montandon: 51:230$000. 
10-Dr. Virgílio Fabiano 
a)- Hotel das Pontes- Area 551, 70 m2, a 292$000 o m2, no 

valor de 161:096$400. 
b)-GarageArea de 86, 50, a 40$000 o m2, no valor de3:460$000. 
c)-Oomodo para despejo- Com 30, 45 m2, no valor de 

1:827$000. 
d) Idem para empregados- No valor de 1:929$000 a 60$000 

o m2. 
e) Idem- Area de 35, 64, no valor de 2:851$200 {80$000 

o m2). 
f) Consultoria medico- Area de 51,00 m2. a 300$000 o m2, 

15:300$000. 
g) Adductora dagua- 400 metros de canos de t pollegada, a 

10$000- 4:000$()00. 
Total: 180:361$400. 

11- Dr. Marcilo Mourão- Uma casinha, com a area de 
26,63 m2, a 60$000 o m2, no valor de 1 :597$800. 
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12-José Borges-A-Pensão eSta. Therezinha" area 278,80, a 
150$000 o m2, no valor de 41:820$000. 

B-Garage, avaliada a 50$000 o m2, area de 24, 14 m2, no va-
lor de 1 :207$000. 

c- Casa para empregado, area 15,60 m2, avaliada em 60 o m2, 
no valor de 936$000. Total: 43:963$000. 

Total das bemfeitorias a serem pagas pelo Estado, segundo a 
presente avaliação: 

Rs. 777:300$300 
BACIA DOS AGUDOS- Casa velha da fazenda e area de 

1.564.000 m2, na bacia do corrego dos Agudos, necessario ao abas· 
tecimento da futura cidade balnearia. 

$ 'd d desvalorização da fazenda, Preço - 50:000 000, cons1 era a a 
com a captação desse manancial. . . 

No presente trabalho activemo~nos o ma1s posstvel ás regras 
prescriptas, pelo Cod. Proc. Civil, arts. 1278 .e seus pa~agr~pho~, 
bem assim ás condições especiaes verificadas ~n loco. S1 na~ ah~ 
mentamos a pretenção de apresentar obra perieita, estamos co~v1ctos, 
no entanto, de que forl}ecemos bases seguras para um entendtmento 
rasoavel com os interessados na desapropriação. 

Aproveitamos o ensejo para manifestar ao Exmo. Sr .. Dr. A~vogado 
Geral do Estado, os nossos protestos de estima e cons1deraçao, com 
sinceros agradecimentos pela confiança em nós depositada. 

---
EM TEMPO: -Da gleba que o Estado transferiu ao Dr: J. J · 

Montandon, com a superfície de 1.187, 130 m2, que avaliamos em 
1.776:998$250 devem deduzir~se o seguinte: 

ZONA lli-A Benjamin F. Guimarães- 3.900 m2. 
,. ,. -A Benjamin F. Guimarães Filho, 900 m2, valor: 

10.400 rs. o m2; total, 9:360$000. 
ZONA v- Ao dr. Antonio Mourão Gulmarães-1050 m2-valor: 

1 . 750 rs. o m2; total, 1 :837$500. 
ZONA III- Ao sr. Marcillio Mourão, 900 m2, Valor: 10$400 o 

m2, total 9:360$000. . . . _ 
Zona V-Ao sr. Marcillio Mourão e Manoel Ferreua Gmmaraes-

2.577 m2. Valor: 1$750 o m2- total 4:509$750. 
Zona V -Ricardo Fonseca-600m2. Valor: 1$750 o m2.-Total: 

1:05G$000. 
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' Zona IV - Carlos Smith Junior-1140 m2. V alo r: 5$150 o m2. 

Total 5:871$000. 
ZONA V- Cornelio Machado de Moraes- 600 m2. Valor 

1$750 o m2.- Total 1:050$. 
ZONA ill-Dr. Virgílio Fabiano Alves Filho- 12.000 m2. Va-

lor 10$400 o m2. 
Total: 124:800$000. 
ZONA IV- D. Magnolia Fonseca de Almeida Machado - 600 m2. 

Valor 5$150 o m2 . Total: 3:090$000. 
ZONA V -Dr. Ronam Monteiro-600m2. Valor 1$750 o m2. 

Total: 1:050$000. 
ZONA V- Elias Teixeira da Frota-600m2. Valor. 1$750 o m2. 

To tal: 1 :050$000. 
ZONA IV- José Borges de Araujo- 800 m2. Valor 5$150 o 

m2. Total: 4:120$000. 
ZONA V- Padre Antonio Marcigaglia- Terreno da ~apella-

420 m2. Valor: 1$750 o m2. Total: 735$000. 
ZONA VII- Padre Antonio Marcigaglia- Terreno da Egreja-

360m2. Valor: $750 o m2. Total: 2:700$000. 
ZONA V- Luiz Colombo -3.600 m2. valor 1$750 o m2. Total: 

6:300$000. 
TOTAL- 30.647 m2. no valor de 217:443$250. 
Os preços acima indicados para as diversas areas foram adopta-

dos:segundo o criterio geral que estabelecemos para toda a area a 
ser desapropriada no quadrado. 

Ess~s lotes figuram em transações constantes de escripturas an-
nexas a este laudo, com preços mais altos do que os deduzidos por 
aquelle criterio, sendo justo que os seus proprietarios sejam indemniza-
dos, tendo~se em vista seu custo e accrescimo de juros. Além disso, 
são lotes preferenciaes. 

Não figuram no plano geral de desapropriação o hotel Colombo 
das Thermas, com a sua capella, por serem perfeitamente enquadra-
dos, essas construcções, na planta geral da futura cidade balnearia. 

Bello Horizonte, 16 de setembro de 1934. 
Fausto Alvim.-José Carvalho Lopes. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 402, distribuída aos 

Srs. Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Dorinato Lima, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

2 
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Offlclo 

Con(Jessão de favores ao Banco Mineiro do Café 

(PEÇA N. 403) 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes - Bello Ho-
rizonte, em 2 de Outubro de 1934. 

Sr. Presidente. 
Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. a inclusa expo-

sição de motivos com a minuta de decreto sobre isenção de impos-
tos e concessão ao Banco Mineiro do Café das regalias de que go .. 
zam o Banco de Credito Real de Minas Geraes e o Banco Hypothe-
cario e Agrícola de Minas Geraes, pedindo a V. Excia. se digne sub-
mettel-os á apreciação e pronunciamento desse Egregio Conselho 
Consultivo. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Excia. os protestos do 
meu elevado apreço e distincta consideração. - Benedicto Valia-
dares Ribei1·o, - Interventor Federal. 

Exposição de motivos 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes. - Bello Ho-
rizonte, em 2 de Outubro de 1934. 

Srs. Membros do Conselho Consultivo do E_stado. 
Tenho a honra de submetter á apreciação de V. V. Excias. o in· 

d uso projecto da lei, que concede ao Banco Mineiro do Café isenção 
de impostos e as mesmas regalias de que go;zam dentro do Estado o 
Banco de Credito Real de Minas Geraes e o Banco Hypothecario e 
Agricüla do Estado de Minas Geraes. 

O projecto dispensa justificação. 
Basta tomar-se conhecimento do seu objectivo e de seus fins pa-

ra ser admittido com interesse patriotico. 
O Banco Mineiro do Café constitue um estabelecimento de cre-

dito fundado pelo Instituto Mineiro do Café na Capital da Republica, 
com o capital de cincoenta mil contos de réis, para financiamento 
aos lavradores de café do Estado. 

Visa precipuamente auxiliar aos cafeicultores no custeio das sa· -
fras, com eUes operando a prazo de anno e anno e meio, sob quaes-
quer modalidades, preferentemente com penhor agricola. 
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As taxas de juros que cobra são mínimas; são as estrictámen-
te legaes: de 6°/ o ao anno para os emprestimos destinados ao cus· 
teio agricola, com garantia real - penhor, hypotheca - e de 8° f 0 

ao anno parà os de garantia pessoal. 
Êstas taxas beneficiam grandemente aos lavradores, esses eter· 

nos rertovadore·s da nacionalidarle, que têm sido e serão ainda por 
muitos annos os formadores da riqueza nacional. 

A elles deve o Estado desvelado amparo. 
O Banco, embora com a sua acção circumscripta a poucos mu-

nicipios, por motivos diversos, principalmente por não dispor· ainda 
de uma rede d~ agencias dentro do Estado, já vem realizando nu-
merosas operações de financiamento agrícola e está se apparelhan-
do p;uà desenvolver este genero de emprestimos. 

Para mais facil e mais promptamente attender ás necessidades 
financeiras dos agricultores do Estado, precisa abrir agencias nas di-
versas· zonas cafeeiras de Minas. 

E', pois, justo que lhe seja creada a mesma situação dos dois 
Bancos mineiros citados, o que está em harmonia com a suggestão 
desse Egregio Conselho, contida no seu parecer sobre os orçamen-
tos para o corrente exercício, no qual suggeriu ao Governo a difu-
são de credito bancaria principalmente aos pequenos lavradores. 

Renovo a VV. Excias. os meus protestos de estima e elevado 
apreço. - Beneclicto Valladares Ribeiro, - Interventor Federal. 

Minuta 

DECRETO N. 

Concede ao Banco Mineiro do Café, socie-
dade anonyma com séde na Capital Federal, 
as mesmas vantagens de que gozam, dentro 
do Estado, o Banco de Credito Real de Minas 
Geraes e o Banco Hypothecario e Agrícola de 
Minas Geraes. 

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes, usando das 
attribuições que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro 
de 1930, do Governo Provisorio da Republica, e · de ac_çordo com cr 
Conselho Consultivo do Estado, 
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considerando que o Banco Mineiro do Café, sociedade anonyma 
com séde na Capital Federal auctorizado, a funccionar pela carta pa~ 

tente n. 1.145, de 7 de março do corrente anno, expedida por des-
pacho do Ministro da Fazenda approvando os respectivos estatutos, 
se destina a prestar auxilio financeiro á producção cafeeira do Estado 
de Minas e forma uma instituição connexa com o Instituto para o 
fim de gozar das isenções e facilidades que tenham sido ou venham 
a ser conferidas a este e forem applicaveis á sua actividade; 

considerando que effectivamente os serviços do Instituto são de 
utilidade publica do Estado, sendo-lhes deferidas aquellas facilidades 
e isenções legaes no territorio do Estado ; 

considerando mais que dentre os objectivos estatutarios do Ban-
co Mineiro do Café, todos visando auxiliar a producção, a exporta 
ção e o intercambio dos productos do Estado, destaca-se como fina-
lidade precípua o financiamento a juros modicos, dos cafeicultores 
de Minas, para custeio das safras, mediante garantia de penhor agri~ 
cola, a prazos de colheita a colheita; 

considerando que o Banco Mineiro do Café, operando francamen-
te sob essa modalidade de credito, directa e efficazmente beneficia 
e ampara ao agricultor; 

considerando que cumpre ao Governo incentivar e favorecer a 
assistencia que por essa forma está o Banco Mineiro do Café pres~ 

tando á lavoura mineira ; 
considerando que maior projecção assumirá essa assistencia se, 

disseminando agencias e filiaes pelos nucleos agrícolas do Estado, 
multiplicar e espalhar o Banco suas operações pelo maior numero de 
centros cafeeiros de Minas, 

decreta: 
Art. - 1.0 

- Ficam extensivas ao Banco Mineiro do Café, so~ 
ciedade anonyma com séde na Capital Federal, as mesmas regalias e 
isenções de impostos e taxas, concedidas ao Banco de Credito Real 
de Minas Geraes e ao Banco Hypothecario e Agrícola de Minas Ge~ 

raes pelas leis e decretos do Governo do Estado, para as agencias ou 
filiaes que estabelecer e para suas operações bancarias com os agen-
tes da actividade rural, dentro do territorio do Estado. 

Paragrapho unico. - Ao mesmo Banco, como instituição de cre~ 
dito operando com os ageutes da actividade rural do Estado, são ·re~ 
conhecidas, de accordo com o que dispõe o§ 4.0

, do art. 85, do de 
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ereto n. 24~641. de 10 de julho de 1934, do Governo Provisorio da 
Republica, as reducções de custas e 'senções de impostos, taxas e 
sellos sobre contractos de emprestimos sob penhor agrícola e hypo-
theca rural. 

Art. 2.0 - O Banco Mineiro do Cafe abrirá no curso do anno 
proximo, no mínimo, quatro Agencias ou Filiaes, que serão installa-
das nos centros de maior producção cafeeira. 
. . ·_':Art. 3.0 - O Banco ficará sujeito á fiscalização por parte do Go-
verno do Estado, correndo por conta daquelle as respectivas des-
pesas. 

Art. 4. 0 - Este decreto entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrario. 

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim Õ te-
nha entendido e faça executar. 

Palacio da Liberdade, de outubro de 1934. 
O processo passa a constituir a peça n. 403, distribuída aos srs 

Abilio Machado, Socrates Alvim e Dorinato Lima, respectivamente, 
elator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 

Exploração de madeiras no Municipio de Tlzeophilo Ottoni 

(PEÇA N. 387) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas Ge-
raes. 1.887. 

Encaminha um protesto do sr. Adolpho Sá contra a concessão 
pedida pelo sr. Nagib Abês Ganem. 

Bello Horizonte, 1.0 de outubro de 1934. 
Senhor Presidente. 
Passo ás mãos de V. Excia. a reclamação junta, do sr. Adolpho 

Sá, contra o pedido de concessão feita pelo sr. Nagib Abês Ganem 
para a exploração de madeiras nas mattas marginaes do Rio Pampam, 
no município de Teophilo Ottoni, peqido esse que submetti a exame 

I 

do egregio Conselho Consultivo. 
Si V. Excia. necessitar de esclarecimentos sobre a extincta Com-

panhia Mucury, a que se refere a reclamação, estou prompto a en-
viar-lhe os processos referentes ao assumpto existentes no archivo 
desta Secretaria. 
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Sirvo~me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de mi~ 
nha elevada estima e distincta consideração. - Israel Pinheiro, Se~ 
cret~rio da Agricultura. 

Sr. D . Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Consul~ 

ti v o. 

A reclamação a que se refere o officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Agricultura. 
Diz ADOLPHO SA', que, por compra feita ao dr. Epaminondas 

Ottoni, conforme escriptura no cartorio do Primeiro Officio da cida-
de de Teophilo Ottoni, tornou~se dono de quarenta e tres acções da 
ext1ncta Companhia Mucury, representando a áera de 1.920 hecta res, 
as quaes, no sorteio havido, ficaram localizadas nas leguas ll1 e ,IV, 
como se vê da acta e do mappa respectivo. 

Essas leguas estão situadas na confluencia do rio Pampam com 
o rio Mucury, e \ ~J até o kilometro 8 do rio Pampam, subindo á 
margem esquerda do mesmo. 

De parceria com Adelino Antonio da Silva, o supplicante abriu 
lavoura, fez pastagens e tem casas nesses terrenos, e como não es~ 
teja reconhecida de forma definitiva a validade desse sorteio, devido 
ao protesto havido na occasião e que consta de sua .acta, extendeu 
suas pastagens e bemfeitorias pelas duas margens do rio Pampam, 
a partir de sua foz no Mucury. 

Acontece, porém, que acaba de ser informado de que Nagib 
Abês Ganem requereu ao governo do Estado uma concessão para 
extrahir madeiras que abrange a parte já occupada pelo supplicante, 
como acima ficou explicado, e podendo acontecer que essa con~ 

cessão, apezar de envolver um odioso privilegio, seja dada, vem con-
tra ella clamar, como ora o faz, e requerer que em qualquer hypo-
these fiquem resalvados seus direitos e interesses de accionista e pro~ 
prietario das alludidas terras e das bemfeitorias que nas mesmas 
possue, para todos os fins de direito. 

Protesta juntar sua escriptura ou certidão da mesma, em que 
foi outorgante vendedor o dr. Epaminondas Ottoni e outorgado com-
prador o supplicante, e pede a V. Excia. que a presente reclama-
~ão seja tomada em devida consideração. 

Rio, 27 de setembro de 1934. - Adolpho Sá. 
-Junte-se á peça n . 387. 
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Communlcações 
O Sr. SebastlAo Lima communica que o sr. Milton Cam-

pos, por motivo justo, deixa de comparecer á 'Sessão. 
O Sr. Soerates Alvlm faz identica communicação, quanto 

â ausencia do sr. Abilio Machado. 
-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra, é encerrado o 

expediente e annunciada a 

Apresentação, approvação e asslgnatura de parece-
res finaes 

O Sr. Analbal Gontljo lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 362 
Pagamento de add·icionaes a A w·eslindo de Pa·ula Rabello 

(PEÇA N. 396) 

Examinada a peça. n. 396, sobre pagamento ao professor aposen-
tado da primeira escola de Divisa Nova, município de Cabo Verde, 
sr. Aureslindo de Paula Rabello, de gratificação addicional da lei n. 
425, no periodo de 9 de maio de 1928 ao fim do corrente anno de 
1934, na importancia de 1:805$516, opina o Conselho Consultivo fa-
voravelmente ao mesmo pagamento pela verba cEventuaes•, da Se~ 

cretaria da Educação e Saude Publica, ou por credito especial, que 
será aberto de accordo com as possibilidades do Thesouro, caso a 
referida verba não c,)mporte a despesa respectiva. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 2 de outubro de 
de 1934. - Annibal Gontijo, relator. 

-0 parecer é approvado e logo assignado pelos srs. conselhei-
ros, sendo tambem voto vencedor o do sr. Milton Campos. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-
rio da Educação e Saude Publica. 

Segunda parte da ordem do dia 
I8e'nção d e impostos pleiteada por Felíciano A. de Sou•a 

(PEÇA N. 385) 
Da segunda parte da ordem do dia consta, em primeiro logar, 

a discussão da peça n. 385, sobre isenção de impostos pleiteada por 
Feliciano Augusto de Souza. 
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Não se achando, porém, presente o relator, sr. Abilio Machado, 
fica a discussão adiada. 

Indemnização a Albino Gonçalves dos Santos 

(PEÇA N. 388) 

· Annunciada a discussão da peça numero 388, o sr. Annibal 
Gontijo apresenta o seguinte 

Relatorio 

Em officio n . 20, de 10 do corrente, o sr. prefeito da Capital 
solicita do Conselho auctorização para abrir um credito de . . ... ..• 
19:156$934, de modo a ficar a Prefeitura habilitada a pagar ao sr. 
AJbino Gonçalves dos Santos a indemnizaçãc a que está sujeita por 
sentença judiciaria, conforme se verifica do processo que o referido 
officio acompanha. 

Desse processo consta certidão da sentença judiciaria, pela qual 
se vê que a indemnização é originada pelos prejuízos que advieram 
a Albino Gonçalves dos Santos e sua mulher, da captação, para Bel-
lo Horizonte, da aguada d~ que ha muitos annos tinham servidão 
em Capão dos Porcos, no districto de lbirité, deste termo. 

A Prefeitura foi condemnada a pagar aos auctores, a titulo de in-
demnização, 24:900$000, menos 3:000$000, referentes ao valor do 
immovel e 3:348$000, valor dos machinismos alli montados e cons-
tantes de moinho e serra para madeiras, accionados por uma roda 
cPelton». 

A indemnização importaria, pois, em 18:552$000. 
A Prefeitura appellou, tendo sido negado provimento á appella-

ção, e mantida a sentença appellada, ccujos fundamentos, estão con-
forme a lei e a prova .produzida» (fls. 12). 

Requereu, então, o auctor, por seu procurador, ao sr. prefeito 
da Capital, o pagamento de 18:552$000, caccrescidos das custas em 
primeira e segunda instancias, importando tudo em 19:450$500,. 
(fls. 4). 

Ouvido o sr. Advogado da Prefeitura, opinou este para que fos-
se paga não a importancia requerida e sim a de 19:156$934, assim 
discriminada : 
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IQdemnização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .... 
Custas em proporção ...•...•...•.. . ....•.. 
Custas de certidão e accrescidas . ... .... , •• 

18:552$000 
440$334 
164$600 

Somma... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:156$934 

1253 

Solicita, então, o sr. prefeito ao Conselho a necessaria aucto-
rização para abrir um credito especial, de modo a poder ser paga 
ao peticionaria esta quantia. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. Milton Campos, 1.0 re-
visor. 

Bello Horizonte, 17 de setembro de 1934. - Annibal Gontijo, 
relator. 

Parecer 

O Sr. Annibal Gontljo : - Sr. Presidente, pelo relatorio 
que acabo de ler, verifica desde logo o Conselho que se trata de 
assumpto sobre o qual já foi proferida sentença judiciaria e que é 
submettido á nossa apreciação, apenas em obediencia a dispositivo 
do decreto 20.348, de 29 de agosto de 1931. 

Dispenso-me, pois, de adduzir sobre o caso maiores considera-
ções, limitando-me a declarar que meu parecer é no sentido do Con-
selho conceder ao prefeito da Capital a auctorização que solicita pa-
ra abrir _credito especial que o habilite a fazer o pagamento da in-
demnização de que se trata. 

(Muito bem I) 
Sem debate, é approvado o parecer, sendo adoptada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á abertura de credito especial 
para pagamento da indemnização a que se refere a peça n . 368. 

Volta o processo ao relator, para redacção do parecer final. 

Pagamento de addicionaes ao engenheiro Antonio P. Tavares 

{PEÇA N. 392) 

Figura ainda na ordem do dia a peça n. 392, sobre pagamento 
de addicionaes ao engenheiro Antonio Pedro Tavares. 

A discussão, porém, fica adiada, por não se achar presente o 
relator, sr. Milton Campos. 



il25 CONSEUHO GONSUL'It1VO DO 

Não ha'l.lendo mais nada a se tratar, o sr. presidente (!esigna 
para a proxima sessão a seguinte 

Ordem do dia 
PRIMEIRA PARTE - A regimental. 
SEGUNDA PARTE - Discussão das peças ns. 385 e 392, e 

das demais materias que, devidamente relatadas e revistas, fOTem 
enviadas á Secretaria com a precisa antecedencia. 

Levanta-se a sessão. 

25ta sessão ordinaria, aos 6 de outubr-O de 1934 
PRESIDENTE - Sr. Socrates Alvim . 
SECRETARIO - Sr. Julio Soares. 

SUM!'vlARIO: - Acta - Expediente - Pa recer fin al -Segunda parte: lloenção 
de impostos pleiteada por Feliciano A. de Souza - Relatorio e pa-
recer do sr. Aunibal Machado - Conclu .:10 - Pagamento de ad-
dicionaes ao engenheiro Antonio P . Tavares - Adiumento - Aber-
tura de credito para a installação do Matadouro Modelo - Relato-
rio e parecer do sr. Sebastião Lima - Conclusão - Concessão de 
favores ao Banco Mineiro do Café - Relatorio e parecer do sr. 
Abilio Machado - Em enda do sr. Socrates Alvim - Conclu são -
Volta ao expediente - Pareceres tinaes - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Socrates Alvim, 
Julio Soares, Sebastião Lima, Abilio Machado, Dorinato Lima e Anni-
bal Gontijo, faltando, por motivo justificado, o sr. Milton Campos. 

A c ta 
E' lida -e approvada, sem -observações, a acta da sessão an-

terior. 

·Expediente 

O Sr. Secretario traz ao conhecimento do Conselho o se-
guinte expediente: 

Offlclo 

Pagamento de addi cionaes a d. Maria Péres 
(PEÇA N. 404} 

Secretaria da Educação e Saude Publica. Officio n. 126. Expe-
dido pela 12~ Secção. 
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Bello 'Horizonte, 27 de ·Setembro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas 

Geraes. -Capital. 
Passo ás mãos de V. Excia. o processo incluso, relativo ao pa-

gamento de addicionaes requerido pela professora effectiva do grupo 
escolar de Carmo do Rio Claro-Maria Péres, e peço-lhe parecer so-
bre a abertura do necessario credito para a indemnização solicitada. 

Com alto apreço e consideração. 
N oraldino Lima, Secretario da Educação e Saude Publica. 

"Requerimento annexo do offlcio supra 
Exmo. Sr. 'Dr. Secretario da Educação e Saude Publica.- Maria 

Péres, professora do grupo escolar de Carmo do Rio Claro, por seu 
procurador abaixo assignado, vem mui respeitosamente requerer a V. 
Excia. o pagamento de addicionaes de 10 ° j 0 sobre seus vencimentos, 
de accordo com a lei n. 425, de agosto de 1906, e para isto reune a 
certidão da contagem de tempo e tambem a nota de procuração. 

Nestes termos, 
P. Deferimento. 

Bello Horizonte, 14 de Dezembro de 1933.-0 procurador, Ge-
raldo Armond Viegas. 

-O processo passa a constituir a peça n. 404, distribuída aos 
srs. Annibal Gontijo, Socrates Alvim e Sebastião Lima, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 

Reajustamento de vencimentos do p essonl admin ist1·ativo da 
Guarda Civi·l e da Inspecton·a ele Vehiculos 

(PEÇA N. 405) 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes. Bello Hori-
zonte. 6.063. Em 2 de Outubro de 1934. 

Senhor Presidente.-Tenho a honra de passar ás mãos de V. 
Excia., com as exposições apresentadas pelo senhor Superintendente 
da Guarda Civil e da lnspectoria de Vehiculos, duas minutas de de-
creto sobre o reajustamento dos vencimentos do pessoal administrati-
vo daquellas corporações e dos guardas civis e fiscaes de vehiculos, 
pedindo a esse Egregio Conselho se digne manifestar-se a respeito, 
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Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exia. os protestos de mi-
nha elevada estima e distinta consideração. 

Benedicto Valladares, Interventor Federal. 
A Sua Exia. Sr. Dr. Milton Campos, Presidente do Conselho 

Consltivo do Estado de Minas Geraes. Capital. 

Exposição 
Superintendenda do Serviço de Vehiculos e Gurda Civil 
Bello Horizonte, 2 de Outubro de 1934. N. 1.244. 
Senhor Chefe de Policia.-Em obediencia à determinação verbal 

de V. Excia. só hoje posso apresentar-lhe um ligeiro esboço de refor-
ma da Guarda Civil e Inspectoria de Vehiculos da Capital, assegu-
rando ao pessoal das duas Corporações a aposentadoria, nos termos 
da Constituição Federal e fazendo um augmento de vinte por cento 
sobre os vencimentos de todo o pessoal. 

Cumpre-me dizer a V. Excia. que os quadros não foram augmen-
tados, havendo, apenas, uma majoração na dotação orçamentaria de 
452:544$000 para a Guarda Civil e 96:960$000 para a Inspectoria de 
Vehiculos. 

E' muito justo o pequeno augmento que se projecta fazer, pois 
com o encarecimento vertiginoso da vida na Capital, esses servido-
res do Estado luctam com serias difficuldades, sendo obrigados a res-
tringirem as despesas, com sacrifício muitas vezes de saude, para 
não desmerecerem no conceito publico e de seus superiores. 

Pedindo a V. Excia. para encaminhar essa justa pretenção do pes-
soal da Guarda Civil e Inspectoria de V ehiculos ao Sr. Interventor 
Benedicto Valladares Ribeiro, espero que V. Excia. não poupará es-
forços para qu.e se satisfaça essa velha aspiração desses humildes e 
dedicados servidores do Estado. Valho-me do ensejo para renovar a V. 
Excia. meus sentimentos de alto apreço e distincta consideração. 

O Superintendente, Gumercindo do Valle. 

Exposição 
Superintendencia do Serviço de Vehiculos e Guarda Civil. -

N. 1.244 - Bello Horizonte, 2 de outubro de 1934. 
Sr. Chefe de Policia, 
Tenho a honra de submetter á elevada apreciação de V. Excia. o 

decreto que reorganiza o quadro dos funccionarios titulados da Guarda 
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Civil e da Inspectoria de Vehiculos da Capital, equiparando os seus 
vencimentos aos correspondentes a cargos identicos da Secretaria; do 
Interior. 

A reforma esboçada em 1929 foi procrastinada sob o fundamento 
de que haveria uma reorganização geral dos serviços affectos á Se-
cretaria do Interior, reorganização essa que já foi levada a effeito no 
corrente anno. 

Ainda não houve tambem, desde a data em que foram creados 
os serviços em apreço, nenhuma melhoria, de forma que os venci-
mentos actuaes desses servidores do Estado não correspondem ao 
crescente encarecimento da vida nesta Capital. 

A remodelação ora proposta e que ha muito vem sendo objecto 
de cogitação, representa uma medida de equidade e pode ser consi-
derada como um complemento da reforma geral procedida ha pouco 
nessa Secretaria. O reajustamento é feito com as proprias rendas da 
Repartição que o reclama. O art. 219 do Regulamento de Vehiculos, 
baixado com o decreto n. 7.575, de 13 de abril de 1927, auctoriza 0 
governo a empregar as rendas da Inspectoria no aperfeiçoamento do 
serviço. Essa renda importa annualmente em noventa contos de réis, 
em média. Com parte della, terá V. Excia. o necessario para realizar 
o reajustamento. 

Com a presente reforma não ha creação de Jogares novos, mas 
apenas nivelação de vencimentos e mudança de nome na designação 
de cargos já existentes e regularmente preenchidos, de accordo com 
os Regulamentos em vigor. 

A V. Excia renovo os meus sentimentos de elevada estima e 
mui distiacta consideração. 

O Superintendente, Gumercindo do V alie, 3. o delegado auxiliar. 

Minutas 

DECRETO N . . ... 

Reajusta os quadros do pessoal titulado da Guarda Civil e da Inspe-
ctoria de Vehiculos da Capital, equiparando os seus vencimentos 
aos dos funccionarios com cargos identicos nas demais secções 
da Secretaria do Interior. 

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes, usando das 
attribuições que lhe são conferidas pelo decreto federal n. 11.327, de 
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11 de novembro de 1930, do Governo Provisorio da Republica, de-· 
ereta: 

Art. O pessoal da Secção Administrativa da Guarda Civil e·Cen· 
trai da Inspectoria de V:ehiculos da Capital obedecerá -quanto á cate· 
goria funccional, á classificação em vigor nas Secções da Secretaria 
do Interior, sem augmento de pessoal effectivo. 

§ 1.0 Na categoria de chefe de secção serão aproveitados os 
actuaes. Nos logares de 1 . 0 e 2. o officiaes, bem como nos de ama· 
nuenses e auxiliares de 1.a e 2.8 classes, em ambas as secções, serão 
aproveitados os escripturarios e auxiliares de escripta constantes dos 
respectivos quadros, obedecido o c_riterio de merecimento e antigui· 
da de. 

§ 2.0 Um dos actuaes porteiros da Superintendencia passarli a 
ter a denominação de continuo, com vencimentos. corresponderrtes a 
cargos identicos da Secretaria do Interior. 

Art. 2.° Ficam equiparados os vencimentos dos funccionarios da 
Secção Administrativa da Guarda Civil e da Secção Central da Inspe· 
ctoria de Vehiculos da Capital, constituídas de accordo com o artigo 
supra, aos correspondentes a cargos identicos das demais secções da 
Secretaria do Interior. 

Pf:tragrapho unico. O Chefe do Serviço Medico, o dentista e o 
Intendente da Guarda Civil, bem como o lnspector Geral do Corpo de 
Fiscaes de Vehiculos, terão fixados, respectivamente, os seus venci· 
mentos, em doze coutos de réis (12:000$000), oito contos e quatrocen· 
tos mil réis (8:400$000), doze contos de réis (12:D00$000) e nove con· 
tos e seiscentos mil réis (9:600$000). 

DECRETO N ..... 

Manúa destacar da ·rubrica - Rendas da Inspectoria de Vehicu· 
-los - da Secretaria das Finanças, as importancias respectivamente de 
6:030$000 (seis contos e trinta mil réis) e 9:540$000 (nove contos qui· 
nhentos e quarenta mil réis) para accrescer ás verbas 10-A-1 e 11-A-1. 
da Secretaria do Interior. 

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes, usando de 
attribuições que lhe confere o decreto n. 19·398, de 11 de novembro 
de 1930, pelo Governo Provisorio da Republica, manda destacar da 
rubrica da Secretaria das Finanças - Rendas da Inspectoria dê Ve· 
hiculos - as importanciaS, respectivamente, de seis -contos e trinta mil 
réis (6:030$000) e nove contos quinhentos e quarenta mil réis• •• • • 
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(9:540$000) para accre scer ás verbas 1 O-A-1 e 11· A-I, da Secretaria 
do Interior-~ 

Os Secretarias de Estado dos Negocios do InterroT e das- Finan· 
ças assim o tenham entendido e façam executar. 

Superintendenciado Ser:viço de- \lehiculos e Guarda Civil 

DECRET{) N ..... 

Fixa o. effectivo da Guarda Civil e da Inspectoria de Vehiculos da 
Capital e assegura aos membros das corporaçõ.es a aposenta. 
do ria. 

. O . l~terventor Federal no Estado de Minas Geraes, usando das 
attnbmç<>es. que lhe são conferidas pelo decreto fede-ral n. 11.327, d~ 
11 de novembro de. 1930, do Governo Provisorio da Republica e ce 
accordo oom os decretos. ns. 8.846, de 24 de outubro de 1928, 7.946 
de 29 de sete~bro de 1927 e 10.492, de 10 de setembro de 1932, fi. 
xan~o o effectJvo da Guarda Civil e da Inspectoria de Vehiculos da 
Capttal, decreta o seguinte: 

Art.. 1.' 0
_ A Guarda Civil d a Capital compor~se-á de seis (6) che. 

es de dtvtsao, treze (13) fiscaes de tUima, vinte e seis (2.6) fiscaes. 
r<;mdantes, duzentos (200) guardas civis de 1.a classe, trezentos (300) 
de 2.a classe e duzentos e cincoenta (250) de 3 a 1 . c asse. 

Art.. 2.o A Inspectoria de Vehiculos da Capital compor-se-á de 

1 
(um) a~udante do lnspector Geral, 6 (seis) inspectores de turma,. 9) 
nove) ftscaes motocyclistas, 35 (trinta e cinco) fiscaes de 1 a 1 45 (q t · . ) · c asse, uaren a e cmco de 2.a classe e 70 (setenta) de 3.a cl Art 3 o F' asse. 

· · tcan asseguradas as vantagens da aposentadoria ao 
ressoai das duas corporaç~es, nos termos do art. 170 da Constitutição 
Federal, entrando em vtgor os vencimentos da tabella que vae an 

nexa 
Os Secretarias dos Negocios do Interior e das Finanças assim 0 

enham entendido e façam executar. 

Superintendencla do Serviço de Vehlculos e Guarda CJvll 
GUARDA CIVIL 

Tabella de vencimentos 

Gh.efe. de d' · -JVIsao ... . .....•.... 
Mensal 

600$000 
480$000 Fiscal de turma . . . ........ . ... 

Annual 
7:200$000 
5:760$000• 
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Fiscal rondante .......•........ 
Guarda Civil de 1. a classe ..... . 
Guarda Civil de 2.8 classe ... _ .• 
Guarda Civil de 3.a Classe -... • 

432$000 
312$000 
276$000 
240$000 

INSPECTORIA DE VEHICULOS 

Tabella de vencimentos 

Ajudante do inspector geral .... . 540$000 
Inspector de turma . . ......... . 480$000 
Fiscal de motocyclista .........• 360$000 
Fiscal de La classe .. _ .... . . .. . 312$000 
Fiscal de 2. a classe ..... - .....• 276$000 
Fiscal de 3.a classe ....... - .. . 264$000 

5:184$000 
3:744$000 
3:312$000 
2:880$000 

6:480$000 
5:760$000 
4:320$000 
3:744$000 
3:312$000 
2:880$000 

- O processo passa a constituir a peça n. 405, distribuída aos 
rs. Abilio Machado, Dorinato Lima e Julio Soares, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Offlcio 
Do dr. Julio Ferreira de Carvalho communicando que tomou 

posse e entrou em exercido do cargo de Procurador, interino, do 
Trribunal Regional Ele ~toral d'este Estado, para o qual foi nomeado 
por decreto de 25 de setembro proximo passado. 
-Inteirado. Agradeça-se. 

Telegramma 
Do sr. dr. Benedicto Valladares Ribeiro, interventor federal, com. 

municando que, por ter obtido do sr. Presidente da Republica, quinze 
dias de licença, transmittiu o governo do Estado ao Secretario das 
Finanças, sr. dr. Ovidio de Abreu. 

Do sr. dr. Ovidio Xavier de Abreu scientificando que, designado 
pelo sr. Inter~entor Federal, tomou posse do cargo de Interventor Fe-s 
deral, interino. 

-Inteirado, agradeça-se. 

Convite 
Da União dos Empregados do Commercio, por uma commissão 

composta dos srs. Paulo Baeta Neves e Marinho Vianna, convidando 
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para uma recepção em sua séde, aos srs. drs. Benedicto Valladares e 
Carlos Luz. ' 

O Conselho fez-se representar. 
Não havendo quem queira usar da palavra no expediente, pas~ 

sa-se â 

Apresentação, approvação e asslgnatura de pareceres 
flnaes 

O Sr. ADDibal Gontljo apresenta o seguinte 

Parecer n. 363 

Indemnisação a Albino Gonçalves dos Santos 

(PEÇA N. 388) 

Tendo sido a Prefeitura da Capital condemnada, por sentença 
judiciaria, a pagar ao sr. Albino Gonçalves dos Santos a indemniza-
ção de 19:156$934, é o Conselho Consultivo de parecer, após detido • exame da materia, que seja attendida a solicitação do sr. Prefeito no 
sentido de ser aberto o credito necessario que o habilite a fazer face 
a esse pagamento. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 6 de outubro de 1934. 
Annibal Gontijo-relator. 
O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Prefeito da 

Capital. 

Segunda parte da ordem do dia 
Isenção de impostos pleiteada por Feliciano A. de Sousa 

(PEÇA N. 385) 

Da segunda parte da ordem do dia consta, em primeiro logar, a 
discussão da peça n. 385, sobre o qual o sr. Abilio Machado apre-
senta o seguinte 

Relatorlo 
Feliciano Augusto de Souza requereu ao prefeito da Capital, em 

2 de março deste anno, isenção de impostos, até então, com funda-
3 
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mento no artigo 7, letra «h•, da lei municipal n. 329, cpor haver 
cedido gratuitamente, para abertura de uma rua, área de terreno no 
valor approximado de vinte contos de réis » (fls. 11}. 

Segundo a informação de fls . 12, seu debito de impostos, era, 
na occasião, de 4:74Q$700. 

Todos os pareceres foram contra a sua pretenção, allegando-se 
que a isenção pleiteada só tem cabimento quando para impostos re-
ferentes a predios situados onde houve a doação de terreno á Pre-
feitura, o que não se verifica no caso do peticionaria (fls 13-22}. 

Em 7 de junho, Feliciano voltou a solicitar a isenção a que se 
julgava com direito (fís. 25), no que ainda não foi integralmente sa-
tisfeito. Melhor examinado o seu pedido, concluiu-se, na Prefeitura• 
que o requerente tem um predio á rua Ramal, numero 1902, onde 
tambem cedeu terreno á Prefeitura, conforme se vê da informa-
ção de fls. 3 verso :. (fls. 29}, opinando-se pela isen r,: ão apenas dos 
impo tos relativos ao dito predio, de 1930 a 1934, bem como a um 
barracão alli situado, durante o mesmo período de tempo, tudo na 
importancia de 709S300 (fls. 20-30). 

Em officio do Secretario da Prefeitura, de 31 de Agosto ultimo, o 
Prefeito da Capital pede ao Conselho se manifeste sobte o assumpto 
(fls. 2). 

Assim relnto a peça, qu passo ao 1. 0 revisor, sr. conselheiro 
Socrates A1vim. 

Bello Horizonte, 10 de Setembro de 1934-Abilio L}fachado, re-
lator. 

Parecer 

O S r . Abilio Mach~do-0 sr. Feliciano Augusto de Souza, 
tendo doado á Prefeitura da Capital terrenos . para abertura de uma 
rua, requereu isenção dos impostos que á mesma devia, na impor-
tancia de 4:749$700, como já informou o relatorio que venho de ler-
Fel-o com fundamento no art. 7 letra «h•, da lei municipal n. 329. 
Na Prefeitura, entretanto, depois de varias informações contrarias ao 
supplicante, resolveram opinar que elle tinha direito a uma isenção 
correspondente apenas aos impostos referentes a uma casa e barracão 
situados no local dos terrenos doados. Como, porém, o supplicante 
affirma que os terrenos cedidos gratuitameate á Prefeitura são de 
valor superior a 20:000$000, e eu estou informado de que elle, ho]e, 
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é um homem arruinado, que só possue um predio, e~se ~es~o gra-
vado de hypotheca, acho que poderíamos opinar, por eqmdade, que 
e lhe concedesse a isenção integral de 4:749$700, no caso dos terrenos 
~or elle cedidos valerem, pelo m:nos: ta~to ~u~to essa importancia, 
e, em caso contrario, que a isençao va ate o hmlte, apenas, do preço 
real dos ditos terrenos. Este é o meu parecer. 

(Muito bem! Muito bem!} 
Sem debate, é approvado o parecer, adaptando-se a seguinte 

Conclusão 

o Conselho é de parecer que, por equidade, se conceda a isenção 
de impostos pleiteada por Feliciano Augusto de Souza, u~na vez. que 
0 preço real dos terrenos por elle cedidos gratuitamente a. Prefeitura 
seja egual, pelo menos, ao seu debito e, em caso contrano, que a 
isenção vá apenas ao limite desse valor. 

-Volta 0 processo ao relator, para redacção do parecer final. 

d · · g he•ro "nlonio P. Tavares Pagmnento de ad tcw naes ao en en ~ .d 

PEÇA N. 392 

Figura tambem, na ordem do dia, a discussão da peça n. 392, ~o
bre a abertura de credito para pagamento de addicionaes ao engenheuo 
Antonio Pedro Tavares. 

Não se achando, porém, presente o relator, sr. Milton Campos, 
fica a discussão adiada. 

A!Jm·tura de e1·edito p a·ra i nstallação do Matadouro Modelo 

PEÇA N. 401 

E' annunciada a discussão da peça n. 401, sobre a qual o sr. 
Sebastião Lima apresenta o seguinte 

Relatorio 

Em officio n. 22, de hontem, o sr. P refeito da Capital solicita do 
Conselho Consultivo auctorização para a abertura de um credito es-
pecial de 600:000$, destinado ao pagamento das u_l~imas .despesas para 
a installação do Matadouro Modelo, visto como Ja esta exgottada a 
verba •Eventuaes • , pela qual estavam sendo pagas essas despesas, 
que não tinham dotação orç~mentaria. 
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Esclarece o sr. Prefeito, que são as seguintes as despesas a cus-
tear-se com o credito pedido: acquisição de vehiculos de transporte e 
manutenção de uma linha de omnibus para o matadouro, canalização 
d'agua e linha telephonica para o estabelecimento; tapumes dos ter-
renos e sub-divisões; roçada para formação de pastos; desobstrucção 
do ribeirão Pampulha, para evitar enchentes; reparos da estrada de ro-
dagem; pavimentação dos pateos e curraes; reforço das cercas dos 
curraes; construcção de um galpão para salga e deposito de couros; 
acquisição e installação de um autoclave de maior capacidade, e ou-
tros reparos para conserva. 

Acompanham o officio do sr. Prefeito as informações prestadas 
pelo director da Despesa e Contabilidade e pelo engenheiro encar-
regado do serviço do Matadouro, por onde se verifica que são ur-
gentes as providencias solicitadas, afim de começar a funccionar quan-
to antes esse importante proprio municipal. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Abilio Ma-
chado, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 3 de outubro de 1934.-Sebastião Lima, relator. 

Parecer 

O Sr. Sebastião Lima:- Sr. Presidente, como sabemos, o 
Matadouro Modela está concluído e entregue á Prefeitura desde abril 
de 1932. 

Alli está á margem do Pampulha, completamente improductiva e 
sem prestar serviço algum, ha mais de dois annos, aquella obra gran-
diosa, que custou aos cofres da Prefeitura o sacrifício de quasi 6.000 
contos de réis, deteriorando-se com a acção do tempo e desafiando a 
maldade ingenita dos desoccupados, inimigos de tudo que é obra pu-
blica. 

Não devemos discutir agora a inopportunidade de um dispendio 
tão avultado em momento de convulsão política e de aperturas fi-
nanceiras; não devemos criticar mais a escolha do local sem os ele-
mentos indispensaveis a uma obra dessa natureza. 

Si foi um erro, este está consumado, sem mais remedio. 
Agora, o que devemos fazer é pôr, quanto antes, em funcciona-

mento esse importantíssimo departamento da Prefeitura, para que pro-
duza renda que compense ao menos parte do ·capital empatado, bene-
ficiando a população e contribuindo para o progresso de Bello Hori-
onte. 
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Para esse fim, falta relativamente não muita cousa; pois com 
600:000$ promette o sr. Prefeito concluir os ultimas retoques de ada-
ptação e custear todas as despesas necessarias para a inauguração im-
mediata do serviço no novo proprio municipal. 

Felizmente, segundo recente noticia official, já o governo federal 
estã cogitando do ramal da E. F. Central que deve servir ao Mata-
douro Modelo, partindo da estação do Horto Florestal. 

Por outro lado, o sr. Prefeito tem em estudos um plano para in-
dustrializar a exploração do novo estabelecimento, de modo que pro-
duza melhor renda. 

Como fiz ver por occasião da discussão de outros creditas pedi-
dos, a Prefeitura está. com seu orçamento em deficit; mas tem o re-
curso do emprestimo contractado com a Caixa Economica Federal, do 
qual pouco se tem utilizado. 

O dispendio de mais 600:000$, embora avultado, irá evitar á Pre-
feitura prejuizc. muito maior, se deixar-se de inaugurar já o novo Ma-
tadouro. 

Coherentes, pois, com as suggestões de economia que no começo 
deste anno fez o Conselho Consultivo ao governo do Estado, eu sou 
de parecer que se concorde com a abertura do credito especial soli-
citado. (Muito bem! Muito bem!) 

Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é 
o mesmo approvado, sendo adaptada esta 

Conclu-são 

O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito especial 
de 600:000$, destinado ao pagamento das ultimas despesas para a 
installação do Matadouro Modelo, podendo a importancia respectiva 
ser coberta com o emprestimo contractado pela Prefeitura com a 
Caixa Economica Federal. 

Volte o processo ao relator, para redacção do parecer final. 

Concessão de favores ao Banco Mineiro do Café 

(PEÇA N. 403) 

Finalmente, entra em discus&ão a peça n. 403, sendo dada a pa-
lavra ao relator, sr. Abilio Machado, .que apresenta o seguinte 
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Relatorio 

Em officio de 2 do corrente, o sr. Interventor Federal , dr. Benedi~ 
cto Valladares Ribeiro, submetteu á apreciação e pronunciamento des~ 
te Conselho a exposição de motivos, com a minuta do respectivo 
decreto, obre isenção de impostos e concessão, ao Banco Mineiro do 
Café, das regalias de que gosam os bancos de Credito Real de Mi~ 
na Geraes e Hypothecario e Agrícola do Estado de Minas Geraes 
(fls. 2). 

Na exposição de motivos predita e nas considerações que ante ~ 

cedem o projecto de decreto (fls. 3 a 6), está justificada ~ providen -
cia, mostrando~se que ella vem trazer grandes beneficios á nossa la~ 
voura, pois o Banco Mineiro do Café tem a alta finalidade de finan~ 
ciar no Estado um dos productos que mais concorrem para a riqueza 
economica de nossa terra. 

Esse instituto de credito "visa precipuamente auxiliar aos cafeicul~ 
tores no custeio das safras, com elles operando a prazo de anno e 
anno e meio, sob quaesquer modalidades, preferentemente com penhor 
agricola ". 

As taxas de ju ~os que cobra, são miniinas: 6 ° I o ao anno, paB 
os emprestimos de wsteio agrícola; e de 8 o I o . para os de garantia 
pessoal . 

Já. presta bons serviços aos lavradore de café, estando cmpe~ 
nhado em abrir agencias nas diversas zonas cafeeiras do Estado. 

O que se pretende conceder ao Banco em apreço , está em har~ 
mania, accrescenta a exposição que vimos resumindo, com a sugges~ 

tão do Conselho Consultivo, quando, ao tratar dos orçamentos para o 
corrente exercic:o, lembrou ao governo a conveniencia da maxima dif~ 
fusão do credito bancaria. para favorecer principalmente a~ pequenos 
lavradores. 

O Banco Mineiro do Café, sociedade a 1onyma, com capital con~ 
sideravel, auctorizada a funccionar pela carta patente n . 1.145, de 7 
de março deste a nno, do mesmo modo que o Instituto que o creou, 
se organizou para prestar serviços que são, numa palavra, de utilida-
de publica no Estado, em cujo territorio é justo, po..tanto, que se lhe 
defiram as facilidades de acção e isenção legaes em exame, já conce-
didas, desde muito, a outros dois bancos mineiros. 
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Passo a peça, deste modo relatada, ao 1.0 revisor, sr. conselheiró 
Socrates Alvim. 

Bello Horizonte, 3 de outubro de 1934. - A Mlio Machado, 
relator. 

Parecer 
O Sr. Abilio Mach ado - Como se vê do relataria lido, pre-

tende o Governo do Estado conceder ao Banco Mineiro do Café, fun-
dado pelo Instituto do mesmo nome, com o capital de 50 mil contos 
de réis, os favores de que já gosam, ha muito, dois outros estabeleci~ 

mentos no Estado : o de Credito Real e o Hypothecario e Agrícola, por 
manterem a mbos cartei ras de emprestirnos á lavoura. 

Justifica~se a concessão ao novo banco de meios e facilidades de 
acção que o tornem poderoso instrumento de propulsão do nosso 
progresso economico, a través de constante, efficiente e bem orienta· 
da protecção aos legitimas in tere ses de uma das lavouras que mais 
beneficiam a riqueza publica entre nós. Os favores sobre que nos pro-
nunciamos, são os mesmos de que gosam institutos que, tendo varias 
outras finalidades, não poderão ser tão uteis aos nossos agricultores 
quanto o Banco Mineiro do Café, que se constituiu para cuidar espe-
cialmente do financiamento das safras da maior e mais productiva la-
voura do Estado. Assim, negar agora tae favores seria praticar ver~ 
dadeira injustiça. 

Parece-me razoavel que o no ·o banco fique sujeito á fiscalização 
do Governe' do Estado, pois o interesse deste na orientação e desdo-
bramento das operações de credito do primeiro é evidente, accrescen~ 
do que as despesas com isso não serão feitas pelo Thesouro Mineiro, 
como consta do art. 3 . 0 , do decreto em apreço . 

Em resumo, tratando~se de providencia de indiscutivel vantagem 
para a obra do desenvolvimento economico de Minas Geraes, pelo am-
paro, que ella traduz, á producção agrícola do Estado, opino que o 
Conselho se manifeste á mesma favoravel. 

(Muito bem ! Muito bem!) 

Discussão 

- Em discussão o parecer. 
O Sr. Soerates AEvim - Como 1. 0 revisor, meu voto é por 

que se approve a medida proposta,. com a condição, porém, de que 
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o Banco mantenha as taxas de juros ét que se refere o brilhante pare· 
cer do Conselheiro relator, isto é, 6 a 8 ° I 0 , nos ernprestirnos â lavou-
ra. Com esta pequena emenda, dou meu voto ao parecer do -sr. conse-
lheiro Abilio Machado, e consulto mesmo S. Excia si está de accordo 
com a medida que proponho. 

O SR. ABILIO MACHADO - V. Excia. propõe que se mante-
nham os favores apenas emquanto o Banco sustentar as taxas de 6 
e 8 ° f 0 , para os seus emprestirnos á lavoura 1 

O SR. SOCRATES ALVIM - Perfeitamente. 
O SR. ABILIO MACHADO - Acho optirna a sua suggestão e 

estou inteiramente de accordo com a mesma. 
·- Não havendo mais quem torne a palavra, encerra-se a discus-

são, sendo approvados o parecer do relator e a emenda proposta pelo 
sr. Socrates Alvirn, adoptando-se a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á expedição do decreto que 
trata da concessão de favores , ao Banco Mineiro do Café, devendo, 
porém, esses favores vigorar emquanto o Banco mantiver as taxas 
de 6 e 8 ° I o para os seus ernprestimos á lavoura. 

O processo é de~olvido ao relator, para redacção do parecer 
final. 

Volta ao expediente 

O Sr. Abllio Machado requer se volte ao expediente, afim 
de serem apresentados pareceres finaes sobre as peças ns. 403 e 385, 
ha pouco discutidas. Quanto â primeira, o requerimento se justifica, 
porque se trata de assurnpto de interesse collectivo, uma vez que se 
refere á maior fonte de nossa producção; quanto á segunda, porque já 
se retardou por duas sessões o desfecho do processo, por ausencia 
forçada do relator. 

- O requerimento é approvado unanimemente, sendo dada a pa· 
lavra ao mesmo sr. Conselheiro, que lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 384 
Concessão de favores ao Banco Mineiro do Café 

Considerando, após detido exame da peça n. 403, que o decreto 
minutado a fls. 6-7, sobre isenção de impostos e concessão, ao Banco 
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Mineiro do Café, das regalias de que já gosam dois outros institutos ; 
de credito no Estado, representa providencia de utilidade inequívoca 
para o nosso progresso economico, o Conselho Consultivo do Estado 
de Minas Geraes resolve dar parecer favoravel á expedição do mesmo 
e encaminhar ao governo, como digna de apreciação, a suggestão 
do sr. conselheiro Socrates Alvim, no sentido de vigorarem os favo-
res acima apenas em quanto o Banco mantiver as taxas de 6 e 8 ° I o 

para os seus emprestimos á lavoura. 
Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 6 de outubro de 1934. 

- Abilio Machado, relator. 
O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. conselhéiros. 
- Devolva-se a peça com o relatorio e parecer, ao sr. Interven· 

tor Federal. 
O Sr. Ablllo Machado apresenta ainda o seguinte 

Parecer n. 365 
Isenção de impostos pleiteada por Felic'l·ano A. de Sou•a 

PEÇA N. 385 

Tendo em vista a allegação do sr. Feliciano Augusto de Souza 
de que os terrenos por elle cedidos gratuitamente á Prefeitura, para 
abertura de uma rua, valem mais de 20:000$000, quando seu debito 
é inferior a 5 contos, e considerando o mais que consta do parecer 
verbal approvado na sessão de hoje, delibera o Conselho Consultivo 
do Estado de Minas Geraes opinar, por equidade, que se conceda a 
isenção pleiteada pelo requerente, uma vez que o preço real dos ditos 
terrenos seja egual, pelo menos ao do debito do interessado, e, em 
caso contrario, que ella vá apenas até ao limite desse valor. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 6 de outubro de 1934. 
- Abilio Machado, relator. 

O parecer é approvado, e, em seguida, assignado pelos srs. con-
selheiros. 

- Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. prefeito 
da Capital. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental, da ordem do dia, dis-
cussão da peça n. 392 e das materias. que, devidamente relatadas e 
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revistas, , forem presentes á Secretaria com a precisa antecedencia. 
- Levanta-se a sessão. 

252.a sessão ordinarla, aos 9 de outubro de 1934 

PRESIDENTE 
SECRETARIO 

Sr . Milton Campos. 
Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO: - Acta - Expediente - Desapropriação de terrenos em Barreiro 
do Araxá - Declaração de suspeição dos srs. Socrates Alvim e An-
nibal Gontijo - Recusa do Conselho - Parecer final - Segunda 
parte: Pagamento de addicionaes ao engenheiro Antonio P. Tava-
res- Relatorio e parecer do sr. Milton Campos- Conclusão -
Ali enação dos immoveis pertencentes á Escola o:Padre Sacramento" 
- Relatorio e parecer do sr. Sebastião Lima - Conclusão - Ex-
ploração de madeiras no município de Theophilo Ottoni - Adia-
mento da discussão - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham -se presentes os srs. Milton Campos, 
Socrates Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Julio Soares, Abilio 
Machado e Annibal nontijo. 

- Abre-se a sessão. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. Secretari9 procede á leitura do seguinte expediente: 

Offlcio 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 406) 

-Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes. Bello 
Horizonte. Em 4 de oufubro de 1934. 2234. 

Pedindo uma auctorização. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 
O processo que segue junto a este se refere a terras que o Es-

tado mediu com o intuito de vendei-as em hasta publica. Vedando, 
entretanto, a letra e do art. 1.0 do decreto n. 20.348, de 29 de agos-
to de 1931, a venda de lotes cujas areas ultrapassem a 100 hectares, 
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sem previa auctorização do Conselho Consultivo do Estado, venh~ 
solicitar desse Conselho aquella auctorização, antes de levai-as á basta 
publica. 

Esse lote está situado em zona pastoril e, por isso, a sua area 
não excede á maxima para criação de que trata o art. 61 do decreto 
n 8.201, de 1928. 

Aproveito a apportunidade para apresentar a Vossa Excellencia 
meus protestos de elevada consideração e estima. 

O Secretario da Agricultura, Israel Pinhei1·o da Silva. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 40ô, distribuída aos 

Srs. Socrates Alvim, Sebastião Lima e Annibal Gontijo, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Desapropriação de terrenos em Barreiros e Araxá 

PEÇA N. 402 

9 Sr. Socrates Alvim:-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra o sr. conselheiro So-

crates Alvim. 
O Sr. SOCRATES ALVIM:-Sr. Presidente, depois de haver exa-

minado a peça n. 402, que me foi distribuída para relatar, verifique 
que o principal interessado no assumpto é meu amigo particular, além 
de meu companheiro de directoria, em uma sociedade de que ambos 
fazemos parte, sociedade na qual esse meu amigo occupa um cargo 
de mais elevada hierarchia que o meu. Sentir-me-ia, portanto, 
como bem com prehende o Conselho, em situação d verdadeiro 
constrangimento para dar parecer sobre uma questão que de perto 
interessa a esse meu prezado amigo e companheiro . 

Nessas condições, declarando-me suspeito, peço a v. exc., sr. Pre-
sidente, que me substitua na distribuição do processo, de accordo 
com o Regimento da Casa . 

O SR. MILTON CAMPOS:-0 Conselho acaba de ouvir o reque-
rimento formulado pelo sr. Socrates Alvim. E' evidente que s. exc. 
não seria nunca suspeito para emitir parecer sobre qualquer questão 
sujeita ao nosso exame, porque é habito seu inspirar-se sómente no 
interesse publico (Apoiados geraes). 

Entretanto, si o Conselho quizer attender aos escrupulos de s. exc., 
conceder-lhe-ei a dispensa solidtada e nomearei para a peça n. 402 
novo relator, 
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O Sr. Annlbal Oontljo:-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra o sr. conselheiro An-

nibal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTUO:-Parece-me, sr. Presidente, excessi-

vo o escrupulo do nobre conselheiro sr. Socrates Alvim, affirmando 
suspeição no julgamento da peça n. 402. O facto de s. exc. se de-
clarar amigo do interessado, não póde evidentemente, impedil-o de 
funccionar como relator da mesma peça. As decisões de s. exc., 
como acaba de accentuar o nosso illustre presidente, são sempre ins-
piradas no interesse publico e a sua probidade o colloca acima de 
qualquer suspeição. (Apo iados ge'raes). 

Na hypothese do Conselho reconhecer procedente o motivo alie· 
gado por s. exc., tambem eu, sr. Presidente, como primeiro revisor do 
processo, teria de affirmar suspeição e, certamente, mais do que os 
de s. exc., se legitimariam os meus escrupulos, de vez que além de 
amigo, sou até parente de um dos principaes interessados. 

Sendo assim, peço a v. exc., submetter, egualmente, ao Conselho 
o motivo que venho de allegar e que, julgado procedente, dispensar-
me-á de servir como 1.0 revisor da peça em questão. 

O SR. MILTON CAMPOS:-Submetto á Casa os requerimentos 
dos nobres Gonselheiros. 

{i Sr. Socrates .Aivlm:-Pela ordem, sr. Presidente. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra. pela ordem, o sr. 

Socrates Alvim. 
O SR. SOGRA TES AL VIM:-Sr. Presidente, muito agradeço a de-

claração de v. exc., apoiada pelos meus illustrados collegas, de que, 
apesar dos motivos por mim allegados, eu não seria considerado sus-
peito para me pronunciar sobre o assumpto consubstanciado na peça 
n. 402. Peço, entretanto, licença para ponderar ao Conselho que, muitas 
vezes, uma simples questão de apparencia é sufficiente para colocar-
nos em situação de constrangimento. Alleguei que o principal inte-
ressado, além de meu amigo particular, é tambem meu companheiro 
de directoria em uma sociedade a que ambos pertencemos. Ora, todos 
sabemos que, nas associações, graças ao intimo convivia existente 
entre os consocios, se estreitam fortemente as relações daquelles que as 
constituem. Isso ainda mais se accentua, em se tratando de membros 
das directorias de taes associações. No ambito limitado destas, o 
individuo tem frequentes opportunidades de manifestar sua solidarie· 
dade aos demais consocios, o que não se verifica na vida commum, 
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no amplo ambiente da sociedade em geral, onde os amigos não se 
acham tão intimamente ligados por essa solidariedade, que constitue 
a força das associações. Para julgar, pois, determinado caso com a 
necessaria liberdade de acção, não basta estar o julgador effectiva· 
mente acima de qualquer suspeição: é preciso tambem que se salvem 
as apparencias, de modo a ficar afastada toda e qualquer desconfiao· 
ça da parte do publico, inclinado, não raro, a enxergar complacencias, 
sinão mesmo connivencias em questões de dinheiro, como a de que 
trata o processo em apreço. 

O SR. ABILIO MACHADO:-V. exc. é pessoa illustre e de gran· 
de passado. (Apoiados geraes. Muito bem!). 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Muito agradecido; eu não desejo que 
se desconfie de minha isenção de animo no julgamento de qualquer 
processo. Eis porque peço licença á Casa para insistir no meu apêl-
lo e espero que os illustrados collegas julgarão procedentes os moti-
vos allegados, sendo eu dispensado de pronunciar-me sobre a peça 
n. 402 . 

O Sr. Milton Cainpos:-Submetto á Casa o pedido de excu-
sa dos srs. conselheiros Socrates Alvim e Annibal Gontijo. Cabe ao 
Conselho dizer si são ou não procedentes os motivos allegados, de 
accordo com o paragrapho 3.0 do art. 9.0 do Regimento, que assim 
dispõe: 

cSó mediante motivos declarados e reconhecidos proce-
dentes pelo Conselho, poderão seus membros dar-se de sus· 
peitos ou ser considerados taes" . 

O sr. conselheiro Abilio Machado como se manifesta 1 
O SR. ABILIO MACHADO:-Acho que ambos os nossos collegas 

estão acima de qualquer suspeição. 
O SR. MILTON CAMPOS:-V. excia., então, recusa os motivos? 
O SR. ABILIO MACHADO:-Recuso. 
O SR. MILTON CAMPOS:-E o sr. Julio Soares? 
O SR. JULIO SOARES:-Tambem eu. 
O SR. MILTON CAMPOS:-0 sr. Sebastião Lima 1 
O SR. SEBASTIÃO LIMA:- Tenho verdadeiro pesar em não at· 

tender os nossos dois presados collegas, mas recuso, egualmente os 
motivos allegados, pois ss . excias. estão acima de qualquer suspeita. 

O SR. MILTON CAMPOS:-E o sr. Dorinato Lima 1 
O SR. DORINATO LIMA:-Eu, pela mesma maneira, não julgo 

procedentei os motivos. 
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o SR. MU..TON CAMPOS:-Deste modo, o Conselho não acha 
procedentes os motivos allegados e deixa de acceitar a excusa dos 
nossos collegns que, assim, funccionarão no processo. . 

Continuando 0 expediente e não havendo mais quem queira usar 
da palavra, passa-se a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
flnaes 

o S r. Sebastião Li!ma -lê e pas~a á Mesa o seguinte 

Parecer n. 336 
Abertura de credito para a i nstallação elo Matadouro lllodelo 

{PEÇA N . 401) 

0 Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, a que . foi 
presente 0 pedido de auctorização feito pelo sr. Prefeito da. Capital, 

bertura de um credito especial de rs. 600:000$000, destmado ao para a . 11 - · 
pí?.gamento das ultimas despesas necessarias para a msta aça~ Imme-
diata do Matadouro Model(_) de Bello Horizonte, tendo exammado o 

t com a devida attenção como se vê das nota-s tachygra-assump o ' . f 1 
phicas que este acompanham, é de parecer que se opme avorave • 
mente sobre a abertura do credito pedido. , 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Honzonte, 9 
de outubro de 1934. 

Sebastião Lima, relator. . 
0 parecer é approvado e logo assignado pelos srs. conselheuos. 
- Devolva-se a peça, com o relataria, parecer e notas tachygra· 

phicas, ao Sr. Prefeito da Capital. 

Segunda parte da ordem do dia 

Pagamento ele addicionaes ao engenheiro Antom·o P. Tavares 

(PEÇA N. 392) 

d d. f a em primeiro lugar, a Na segunda parte da ordem o 1a 1gur • 
discussão da peça n. 392, sobre a qual o sr. Milton Campos apresen· 
ta o seguinte 
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Relatorlo 

O engenheiro Antonio Pedro Tavares, chefe technico do Departa-
mento de Obras Publicas da Secretaria da Agricultura, requereu e obte-
ve a declaração de seu direito á gratificação addicional concedida pela 
1ei n. 425, de 1906, por ter completado trinta annos de serviço. Para 
pagamento dessa gratificação no periodo de 13 de dezembro de 1932 
a 31 de dezembro de 1933, na importancia de 1:623$300, o Secretario 
da Agricultura, em officio de 4 de dezembro de 1933, consultou a 
Secretaria das Finanças sobre a possibilidade da abertura de um cre· 
dito especial. Não tendo recebido ainda a resposta a essa consulta 
e na falta de verba propria para o custeio da despesa, o Sr. Secre-
tario da Agricultura, em officio de 14 do corrente, pede ao Conselho 
examine a possibilidade de ser a importancia referida paga pela verba 
ceventuaes ,. do orçamento da Agricultura. 

Assim feito o relataria, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. con-
selheiro Dorinato Lima. 

BeUo Horizonte, 26-IX-934.-Milton Campos. 

Parecer 

O S1•. Milton "ampos:-Como viu o Conselho pelo relatorio, 
trata-se de pagamento de addícionaes, já reconhecido como direito do 
funccionario de que trata a peça e o Secretario da Agricultura pro-
põe fazer esse pagamento, que é pequeno, na importancia de 1:623$300, 
pela verba cEventuaes,. do actual orçamento daquella Secretaria. Ora, 
precisamente isso é que o Conselho tem aconselhado em outros casos 
identicos, sem entretanto, o haver conseguido, devido a difficuldades de 
ordem contabilistica que, como verificamos, na Secretaria da Agricul· 
tura não occorre. Nesta~ condições, eu opino favoravelmente ao 
pagamento em apreço. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-Em discussão o parecer e não havendo quem queira usar da 

palavra, é o mesmo approvado, sendo adaptada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer qLie os addicionaes a que se refere a 
peça numero 392 sejam pagos pela verba cEventuaes• da Secretaria 
da Agricultura. 

-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final 
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Alienação dos Immovei8 pertencentes á escola 
"Padre Sacramento'' 

(PEÇA N. 399) 

Annunciada a discussão da peça numero 399, o sr. Sebastião 
Lima apresenta o seguinte 

Relatorlo 

Em officio n. 1.701, de 26 de setembro ultimo, o sr. Secretario da 
Agricultura, nos termos do determinado no artigo 10 do decreto do 
Governo Provisorio, n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, solicita do 
Conselho Consultivo auctorização para alienar em globo os immo-
veis, inclusive terreno, pertencentes â Escola Padre Sacramento, situa-
da em Chagas Doria, município de São João d'El-Rey, por não convir 
ao Estado a permanencia da Escola naquelle local. 

Com a importancia da venda, allega o sr. Secretario, poder-se-á 
adquirir outras terras mais ferteis, mais salubres e apropriadas, no 
mesmo município, para se transferir a Escola Padre Sacramento, com 
reaes vantagens para o amparo â infancia desvalida. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Abilio Ma-
chado, primeiro revisor. 

Bello Horizonte, 3 de outubro de 1934. - Sebastião Lima, 
relator. 

Parecer 
O Sr. SebastlAo Llma:-Sr. Presidente. Diz o art. 17 da nova 

Constituição da Republica, promulgada a 16 de julho ultimo: 
"E' vedado á União, aos Estadfils, ao Districto Federal e aos Mu-

nicipios: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. ... ....... . .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ................. . 

IV, alienar ou adquirir immoveis ou conceder privilegio, sP.m lei 
especial que o auctorize": . 

Baseados neste dispositivo da nossa Carta Magna, alguns Con-
selhos Consultivos municipaes têm ultimamente opinado contra pedi-
dos de alienação de immoveis e de previlegios, por não haver lei 
especial auctorizando--o. 
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. _E' differente o casso que estamos estudando, porque aqui con-
sbtmmos o Conselho Consultivo do Estado e não só do município. 

. Conform~ o aviso que em telegramma circular de 31 de julho 
ultimo expediu o sr. Ministro da Justiça, emquanto não forem pro-
mul~adas as Constituições dos Estados, estes se regem ainda pelo 
Codigo dos Interventores, continuando os Conselhos Consultivos com 
as mesmas attribuições anteriores, e exercendo ainda os Interventores 
o poder executivo e o poder legislativo, na forma disposta pelo art. 
11, § 1. 0 , do decreto do Governo Provisorio a· 19.398, de 11 de no-
vembro de 1930. 

Assim sendo, pode o Interventor Federal em Minas, com assen-
timento do Conselho Consultivo do Estado, baixar um decreto -lei 
determinando a venda do immovel da actual Escola Padre Sacramen-
to e a acquisição de outro immovel, para onde deva ser transferida 
a dita Escola. 

Dirimida, portanto, essa preliminar, vou emittir meu parecer so-
bre a peça n. 399. 

Não tendo vindo com todos os esclarecimentos precisos o officio da. 
Secretaria da Agricultura, fui pessoalmente àquella Secretaria e lá 
colhi todas as informações do Director do Departamento resp,ectivo· 

A Escola Padre Sacramento pertencia até ha pouco â Secretaria da 
Educação e Saude Publica, tendo passado no orçamento deste anno 
para a Secretaria da Agricultura, devido aos seus fins especiaes, pois 
é uma escola agrícola, destinada ao amparo e eduçação da infancia 
desvalida. 

No local em que se acha actualmente, a Escola não tem terreno 
para cultura e nem agua em quantidade sufficiente; de modo que os 
alumnos ficam prejudicados, por não poderem praticar na terra o que 
apprendem nos livros. 

O Governo teve um offerta de rs. 60:000$000 pelo predio da Es-
cola, e estou informado de que com essa importancia se poderá ad-
q~irir no mesmo município de S. João d'El~Rey outro immovel apro-
pnado para cultura, com a area de 30 alqueires e agua abundante, 
o_nde se poderâ localizar a Escola com grande vantagem para o en-

. smo agrícola. 
Nessas condições, eu opino que se conceda a auctorização pedida 

para, mediante decreto do sr. Interventor Federal, alienar-se o predio 
e terreno da Escola Padre !Sacramento; mas com a formalidade da 

4 
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hasta publica e estabelecido o preço minimo de rs. 60:000$000 que 
já foi offerecido, adquirindo-se no mesmo município outro immovel 
apropriado, para onde possa ser transferida a Escola mais conve-
nientemente. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Posto em discussão o parecer e, consultados a respeito , mani-

festam-se favoravelmente ao mesmo os srs. Conselheiros, sendo pois 
proclamada a seguinte: 

Conclusão 

O Conselho approva a alienação pleiteada, mas mediante a for-
malidade rla hasta publica e pelo ·preço minimo de 60:000$000 quan-
tia essa que será destinada a acquisição de outro. immovel apropria-
do no mesmo município. 

Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

E xploração de nzadei'ras no m unicípio ele 
T!zeopltilo Otton'i 

(PEÇA N. 387) 

O sr. Socrates Alvim: - Sr. Presidente, já estava feito 
meu relataria sobre a peça 387, quando o Conselho recebeu, envi-
ado pelo sr. Secretario da Agricultura, um protesto relativamente á 
area de terreno a 9ue se refere a peça. Depois disso, recebi tambem 
um telegramma tratando da mesma questão e, ainda hoje, tive co-
nhecimento de que devo receber amanhã outro documento esclare-
cendo o mesmo assumpto, de modo que parece conveniente seja 
adiada a discussão do processo para a proxima sessão, afim de que 
tome conhecimento da nova reclamação, que espero receber amanhã. 
Peço, pois, a v. excia. consultar a Casa se concede este adiamento 
comquanto já o processo esteja em meu poder desde alguns dias. A 
demora como se vê, não depende do relator e sim da circumstancia 
a que acabo de me referir. 

M-wi to bem! Muito bem! 
Consultada a Casa, é approvado o requerimento, ficando, por 

isso, adiada a discussão. 
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Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa 

para a proxima sessão além da parte regimental da ordem do dia, 
discussão da peça n. 387 e das demais materias que, devidamente 
relatadas e revistas, forem presentes á Secreta ria com a necessaria 
antecedencia. 

Levanta-se a sessão. 

253.a Sessão ordinarla, aos 13 de Outubro de 1934 

PRESIDENTE : 
SECRETARIO: 

Sr. Milton Campos 
Sr. Socrates Alvim 

SUl\IMARIO: - Acta - Ex pediente -- S'!:ploração de madeiras no mun!ci pio 
de Theophilo Ottoni - Communicação do sr. So rates Alv1m -
Pareceres fi naes - 2.a parte- Concessao de favores ao café doado 
a institu ições de candnde do Estado - Relatorio e pa ~ecer do sr. 
Sebastião Lima - Conclusão - Reajustamento de ve nCimentos do 
pessoal administrativo da Inspec toria de Vehiculos e dos Gua rdas 
Civis - Relatorio e parecer do s r. Abilio Machado - Conclusão -
Ordem do dia. 

A ' hora regimental, é aberta, a sessão com a presença dos srs . 
Milton Campos, Socrates Alvim, Sebastião Lima, Julio Soares, Abilio 
Machado, Dorinato Lima e Annibal Gontijo. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem obse rvações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O sr. Se~retario: - Proced á leitura do seguinte expe-

diente : 

Ofiicio 

Favores pleitead os pelo synd icato dos Emp1·egados em Iloteis e 
R estaurantes 

PEÇA N. 407 

Prefeitura de Bello Horizonte - N. 23- Bello Horizonte, 11 de 
outubro de 1934.- Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente 
do Conselho Consultivo. 
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Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. o incluso proces-
so, no qual o Syndicato dos Empregados em Hoteis, Restaurantes e 
congeneres pede cancellamento do debito relativo ao terreno no qual 
construiu a sua Séde Social. 

Já esse Conselho beneficiou o supplicante com a moratoria de 
dous annos, para pagamento desse debito. 

Allegando, porém, difficuldades diversas, volta o mesmo solici-
tando o perdão da divida. E' de considerar-se, em abono da con-
cessão pleiteada, o facto de já haverem sido concedidos terrenos á 
Sociedade Mineira de Engenheiros e á União dos Empregados do 
Commercio. 

Com essas considerações, peço a V. Excia. digne-se submetter 
o assumpto á apreciação desse illustre Conselho, cujo douto parecer 
orientará a solução a dar-se ao caso. 

Reitero a V. Excia. protestos de alta estima e distincta consi-
deração. 

Soares de Mattos, prefeito. 

Requerimento annexo ao o f f i cio suppra 

Bello Horizonte, 3 de setembro de 1934.-Exmo. Sr. Dr. Prefei-
to da Capital. 

O Syndicato dos Errlpregados em Hoteis, Restaurantes e Conge-
neres ex-União Internacional, reconhecido pelo Ministerio do Traba-
tho, lndustria e Commercio de accordo com o decreto 19.770, de 19 
de março de 1931, tendo recorrido ao digno antecessor de V. Excia. 
pedindo e cancellamento da divida do terreno arrematado em hasta 
publica de conformidade com a lei n. 357, no qual construiu sua sé-
de social, não obtendo, em parte, o favor solicitado, porque o Con-
selho Consultivo, a cujo exame foi affecto o caso concedeu, não a 
annulação da divida, mas moratoria por dois annos. 

Exmo. Sr. Prefeito.- Havendo expirado o prazo de suspensão 
dos pagamentos em agosto recem-findo, e perdurando, ainda, os mo-
tivos que forçaram esta sociedade a pleitear a medida em apreço, pois 
que a falta de trabalho, oriunda da terrível crise que avassala todos 
os ramos de actividade, exiguidade de salarios percebidos pela maio-
ria dos que trabalham neste ramo de commercio, escassez de turis-
tes á capital, de um lado ; e de outro as despesas forçadas que é 
obrigado a fazer, conforme está consignado no annexo a este, põem 
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este syndicato na contingencia de novamente vir á presença de V. 
Excia. renovando o pedido acima. 

Sociedade beneficente que é, mezes ha que a verba dispendida 
com auxílios a socios enfermos attinge a sommas elevadas se bem 
que as beneficencias pagas sejam ainda bastante insignificantes, da-
dos os -fundos exíguos disponíveis. Neste instante em que os go-
vernantes veem promovendo o amparo ás associações ricas e pode-
rosas, augmentando-lhes os seus já opulentos patrimonios, não cre-
mos que V. Excia. creará obstaculos ao que ora lhe solicitamos. 

Exmo. Sr.-O Syndicato dos Empregados em Hoteis, Restauran-
tes esperam de V. Excia. 

Respeitosas saudações 
Justiça! 

Antonio de Azevedo Fortes, presidente. 
José Calixto de Oliveira, secretario. 

-O processo passa a constituir a peça n. 407, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Milton Campos e Abilio Machado, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

E xploração de madeiras no municipio de 
T heophilo O ttoni 

PEÇA N. 387 

O sr. Socrates .A.Ivlm-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS - Tem a palavra o sr. Conselheiro So-

crates Alvim. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Sr. presidente, relativamente, á peça 

n. 387, que trata da exploração de madeiras no município de Theo-
philo· Ottoni, e cuja discussão foi adiada na sessão passada, a meu 
requerimento, devo informar á Casa que ainda não estou de posse 
das informações que espero receber e que visam esclarecer o as-
sumpto. 

- O Conselho fica inteirado. 
Continuando o expediente e não havendo mais quem queira 

usar da palavra, passa-se á 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O sr. Milton Campos apresenta o seguinte 
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PARECER N. 367 

Pagamento d e adcl iaionaes ao engenheiro Antonio P ed1·o 
Tavares 

(PEÇA N . 392) 

O Conselho Consultivo do E::. tado de Minas Geraes, depois de 
devidamente examinada a peça n. 392, apresentada pelo sr. Secreta-
rio da Agricultura , sobre paaamento de addicionaes, na importancia 
de 1:623$300, ao engenheiro Antonio Pedro Tavares, é de parecer 
seja feito o dito pagamento pela verba «Eventuaes », na forma proposta 
pelo sr. Secretario. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1934.-Milton Campos, pre-
sidente e relato r. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs . conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relato rio e parecer, ao sr. Secre-

tario da Agricultura. 
O sr. §~i:rastião L ·rm.i!l apresent· y eg·ualmente, o seguinte 

PARECER N. 368 

Allienação dos i?mnovéis p ertencentes á escola «P adre Sac?·a-
11l8 nto • 

O Conselho Consultivo do Estado de l\l'liJ1as Geraes , estudou d -
vidamente o pedido de auctorização que lhe faz o sr. Secretario da 
Agri ultura, para alienar em globo os immoveis, inclusive terrenos, 
pertencentes á Escola .: Padre Sacramento », situada em Chagas Daria, 
município de S . . João d'El-Rey; e 

considerando que a nossa Constituição Federal, em seu artigo 17. 
alínea IV, prohibe aos Estados alienar ou adquirir immoveis sem lei 
especial que o auctorize; mas 

considerando . que, conforme o avi o que em telegramma ci rcular 
de 31 de julho ultimo expediu o sr. Ministro da Jus iça, emquanto 
não forem promulgadas as Constitui ·ões dos Estados e estes ·e re-
gem pelo Codigo dos Interventores, continuando os Con '"elhos Con-
sultivos com as mesmas attribuiçõe anteriore e exercendo o lilter-
ventores o poder executivo e o poder legislativo, na forma disposta 
pelo artigo 11, § 1.0 do decreto do Governo Provjsorio n. 19.398, de 
11 de novembro de 1930; e 
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considerando que a Escola «Padre Sacramento• é um Instituto 
de ensino agrícola destinado ao amparo e educação da infancia des-
valida; 

considerando que no local em que se acha actualmente installa-
do, essa Escola não tem terreno para cultura e nem agua em quan-
tidade sufficiente ; 

considerando que o Governo do Estado já teve uma offerta de 
60:000$000 pelo predio e terreno da Escola ; 

considerando que cem essa importancia se pôde adquirir no 
mesmo município de S. João d'Et-Rey outro immovel apropriado para 
cultura onde se localize a Escola com maior vantagem para o ensino 
agrícola e para os almnos internados : 

é de parecer que o Governo do Estado fiqu e auctorizãdo a por 
um decreto-lei, mandar vender em hasta publica o predio e terreno 
da Escola «Padre Sacramento•, estabelecido o preço mínimo de 
60:000$000, adquirindo-se no mesmo município outro immovel apro-
priado para ser transferida a Escola mais conveniente. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em ~Bello Horizonte, 
aos 13 de outubro de 1934.-Sebastião L 1.mfl, relator. 

O parecer é app rovado e, em seguida, assignado pelos sr . con-
selheiros . 

-Devolva-se a pe<.:a, acompanhada do relatorio e parecer, ao 
sr. Secretario da Agricultura. 

2.a Parte da Ordem do dia 

Concessci,o de fa vo?YJS ao caf é doado n instituições d e 
ca?'idacle do Estad o 

(PEÇA N. 389) 

Passando-se á 2.a parte da ordem do dia, é dada a palavra ao 
sr. Sebastião Lima, relator da peça n. 389 que sobre a mesma apre-
senta o seguinte 

Relatorio 

Em oificio n. 3.009, de 12 deste mez, o sr. Secretario das Fi -
nanças, em nome do sr. Interventor federal, remette ao Conselho 
Consultivo dois pedidos de isenção de imposto de exportação e taxas 
para 1.500 saccos de café, da •quota de saarifiaio• , doadas pelo 
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Departamento Nacional de Café a instituições de caridade do Estado. 
O primeiro pedido é representado por uma carta do sr. Secreta-

rio das Finanças, em que se tran~mitte o appello feito pelo prefeito 
de Muriahé, para a exportação de 500 saccas de café que alli estão, 
doadas á Sociedade de Protecção aos Lazaros, daquella cidade. 

Ouvida a respeito, a 2.a secção da Secretaria das Finanças pres-
tou as seguintes informações : 

«Podemos informar que a concessão não encontra apoio em lei, 
e o Governo não pode officialmente encampar a exportação de cafés 
de cquota de sacrificio•, adquiridos pelo D. N. C. para destruição, 
afim de restabelecer a posição estatística do producto, em virtude de 
accordos assignados com os Estados productores, e que ora são 
doados ás tociedades beneficentes,.. 

O S". dr. Ovidio de Abreu, Secretario das Finanças, despachou 
afinal r.os seguintes termos : 

«Si não é legal, não é possível». 
-O segundo pedido é representado por um officio-requerimento 

da Directoria do Hospital-Asylo S. Vicente de Paulo, administrado 
pela Conferencia dos Vicentinos de Manhumirim, solicitando isenção 
do imposto para 1 . 000 saccas de café doadas pelo D. N. C., e de-
clarando francamente que ,esse cefé é destinado a ser exportado para 
o Rio de Janeiro, afim de ser lá negociado. 

Esse segundo pedido teve egualmente informações desfavoraveis 
da 2.a secção da Secretaria -das Finanças, da Directoria da Receita e 
do director geral do Thesouro do Estado. 

A~sim relatado, passo o processo ao sr . conselheiro Milton Cam-
pos, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 20 de setembro de 1934.-Sebastião L ima, 
relator. 

Parecer 

O sr. Sebastião Lima-Sr. Presidente, juntamente com meus 
dignos companheiros revisores, estudei demoradamente os pedidos 
de isenção de impostos de que trata a peça n. 389, e creio que con-
seguimos elucidar a questão por todas as suas faces. 

Como se sabe, é o café o producto mais importante da lavoura 
nacional, e a sua exportação constitue ainda a base principal do or-
çamento do nosso Estado. 
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Com o intuito patriotico de combater a superproducção e nivelar 
os stocks em proporção que favorecesse mais a melhoria dos preços 
nos mercados exportadores, o governo federal, em 22 de novembro de 
1932, baixou o decreto n. 22.121, determinando que cada Estado pro-
ductor de café recolhesse obrigatoriamente aos armazens do Departa-
mento Nacional do Café, uma quota da respectiva producção, para ser 
retirada da exportação. 

Pela resolução n. 41, de 8 de junho de 1933, o Departamento 
Nacional do Café determinou que essa quota, que ficou denominada 
cquota de sacrificio•, fosse fixada em 40°/0 da producção na safra de 
1933 e 1934, para ser vendida no Departamento, ao preço de 30$000 
por sacca de 60 kilos. 

Posteriormente, em 11 de julho de 1933, o governo do Estado de 
Minas, ouvido o Conselho Consultivo, expediu o decreto n. 10.983, 
isentando do imposto e taxas de exportação o café dessa quota çte 
sacrificio, que fosse despachado para fóra do Estado, com destino aos 
armazens do Departamento, e no art. 2.0 desse decreto explicou que 
essa isenção não aproveitaria ao café da quota que viesse a ser ex-
portado para o exterior ou fosse negociado fora do Estado. 

Foi dessa quota de sacrifício, depositada nos seus armazens e 
já isenta de impostos, que o Departamento Nacional retirou uma 
partida de 1 . 500 saccas, fazendo doação dellas á Sociedade de 
Protecção aos Lazaros, de Muriahé, e ao Hospital Asylo de S. Vicen-
te de Paulo, de Manhumirim. 

Desejando apurar em dinheiro a importancia desses donativos e 
negociar o café no Rio de Janeiro, onde alcançará melhor preço, as 
duas instituições de caridade pleiteam agora do Estado a isenção do 
imposto de exportação e taxas relativas, afim de obterem maior ren-
da para suas obras de beneficencia. 

A Secretaria das Finanças não encontrou artigo de lei ou regula-
mento que auctorize essa isenção, e, por isso, indeferiu os pedidos. 

Examinando, agora, o assumpto com mais calma, acho que os 
pedidos são attendiveis. 

A isenção pleiteada representa um lucro cessante de 18:000$000' 
que deixam de entrar para os cofres do Estado, calculado o impos-
to a 12$000 por sacca de café. 

Embora seja bastante precaria a situação financeira do Estado 
I 

que lucta com não pequeno deficit .no seu orçamento, o · sacrificio 
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desses 18:000$000 não é grande,· e é largamente compensado pela be-
nemerencia dos fins a que se destina a isenção. 

Além disso, o Estado já havia aberto mão desses impostos, pelo 
dec. 10.983. 

O café da quota de sacrifício estava pago e entregue ao Depar-
tamento Nacional, que podia muito bem destruil-o, queimando-o ou 
ldnçando-o ao mar, como fazia a principio. 

Tendo, porém, o Departamento, muito bem inspiradamente, aliás• 
resolvido doar esse café ás duas instituições de caridade, acho que 
o Estado não deve contrariar a boa vontade do doador, exigindo o 
pagamento dos impostos que já estavam perdoados. 

Ha outro lado da questão, que tambem estudamos: é a respon-
sabilidade que cabe ao Estado, contrariando o plano de valorização 
do café, estabelec:do pelo governo federal, caso esse café seja ex-
portado pa ra o extelior. 

Por intermedio de v. exc., sr. Presiden e, procurei ouvir o De-
partamento Nacional do Caf_; , que é o supremo responsavel pela po-
lítica de valorização, vi ada pelo governo, e o Departamento infor-
mou que a doação foi feita sem condições, podendo o café ser ven-
dido no Rio de Janeiro. 

Resta, finalmente, o inconv~niente que póde se dar, de ir a 
isenção aproveitar sómente ao intermediaria comprador; mas lá temos 
no Ri ü o Institudo Mineiro de Café, que, com auctoridade propria, 
póde íiscalizar a tran acção, para que o beneficio só aproveite aos 
estabelecimentos contemplados com a doação. 

A,ssim, explanado o assumptq, sou de pa recer que se áuctorize 
o governo do Estado a, por decreto, isentar do imposto e taxa de 
exportação as 1.500 saccas de café, da quota de sacrificio, doadas 
pelo Departamento Nacional do Café á Sociedade de Protecção aos 
Lazaros, de Muriahé, e ao Hospital-Asylo de S. Vicente de Paulo, de 
Manhumirim, si na transacção de venda :,desse café puder a isenção 
reverter toda e m beneficio das duas instituições de caridade, deven-
do o Instituto Mineiro de Café explicar o facto ao Departamento Na-
cional e fiscalizar o destino que deve ter o benefic io da isenção re-
querida. 

(lvluito bem! Muito bem!) 
-0 parecer é approvado sem debate, adaptando-se a seguii1te: 
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Conclusão 

O Conselho opina favqravelmente a isenção pleiteada de accor~ 
do com o parecer do relator. 

-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Reajustamento de vencimentos elo pessoal adrninistr a_ t ivo da· 
Inspectoria de Vehiculos e d a Gzta1'da Civil 

(PEÇA N. 405) 

E' annunciada a discussão da peça n. 405, sendo dada a pala-
vra ao relator, sr . Abilio Machado, que sobre a me ma apresenta o 
seguinte: 

Relatorio 

Pelo offici o de fls. 2, datado de 2 do correi1te, o s r. Interventor 
Federal enviou á apreciação deste Conselho, com as exposições apre-
sentadas pelo sr. Superintendente da Guarda Civil e da Inspectoria 
de V biculo do Estado, duas min o.ltas de decretos obre o reajusta-
mento dos ven.cimentos do pessoal admini strativo e dos guardas e fis-
caes dessas corporações. 

A providencia fôra solicitada ao Chefe do Governo pelos interes-
sados, di rectamente e por intermedio da associação de classe • Ordem 
e Progresso », com longa demonstração de sua nece sidade (fls. 11, 13 
e 14). 

Expondo a assumpto em exame ao sr. Chefe de Policia , o sr. 
Superitendente da Guarda Civ i"l e da Inspecto ria de Vehiculos informa, 
relativamente á organização do quadro· de titulados destas, que, des-
de a c reação dos serviços a cargo do peti cionaria, , • não hom e ne-
nhu ma melhoria de proventos para ell es, de forma que os vencimen-
tos actuaes de ses servidores do Estado não correspondem ao cres-
cente encarecimento da vida nesta Capital ". (Fls. 8). E accrescenta: 
.,0 reajustamento é feito com as proprias rendas da Repartição que 
o reclama. 

cO art. 219 do Regulamento de Vehiculos, baixado com o d c. 
n. 7 .575, de 13 de abril de 1927, auctoriza o Governo a empregar 
as rendas da lnspectoria no aperf<!içoamento do erviço. Essa renda 

· importa annualmente em noventa contos de réis , em media. Com par-
te della, terá v. excia. o necessario para realizar o reajustamento> 
(Fls. 8-9). 
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Quanto ã Guarda Civil, esclarece o sr. Superintendente: •Cumpre-

me dizer a v. excia. que os quadros não foram augmentados, haven-
do, apenas, uma majoração na dotação orçamentaria de 452:544$000 
para a Guarda Civil e 96:960$000 para a Inspectoria de Vehiculos. 
E' muito justo o pequeno augmento que se projecta fazer, pois, com 
o encarecimento vertiginoso da vida na Capital, esses servidores do 
Estado luctam com serias difficuldades sendo obrigados a restringirem 
as despesas, com sacrifício, muitas vezes, de saude, para não des-
merecerem no conceito publico e de seus superiores. (Fls. 10). 

O augmento para os guardas é de 20°/ 0 sobre o que actualmen-
te percebem. As tabellas de vencimentos do pessoal das Secções ad-
ministrativas das duas Corporações passam a ser as de folhas 6, tra-
zendo um augmento annual de 53:280$000, sem •onus » para o The-
souro do Estado, porque a renda da repartição dá, com sobra, para 
isso. 

O reajustamento, como acaba de ser exposto, consta das minu-
tas do decreto a fls. 3 e 5, que tambem asseguram ao pessoal das 
corporações interessadas a aposentadoria, na fórma da Constituição 
Federal. 

Assim relatada, vae a peça ao 1.0 revisor, sr. conselheiro Dori-
nato Lima. 

Bello Horizonte, 6 de outubro de 1934-Abilio Machado, relator. 

Parecer 
O sr. Ablllo Maebado-Allegando a precaridade de sua si-

tuação, deante do encarecimento crescente da vida em nosso meio, 
com os minguados vencimentos que têm e que não correspondem aos 
bons serviços por elles prestados, os guardas-civis e fiscaes de vehi-
culos do Estado solicitaram a providencia de que vamos tratar. 

Informando sobre a pretensão, o seu Chefe a julga merecedora 
de acolhida e deferimento. 

As razões dos peticionarios procedem, a meu ver. 
Seus serviços ã causa da manutenção da ordem publica são da 

maior valia, e elles os prestam anonyma e obscuramente, com gran-
de dedicação, sacrificando a saude e arriscando, não raro, a propria 
vida. Entretanto a remuneração que percebem é insufficiente para 
garantir o decoro que precisam manter perante a sociedade. 

As proprias informações officiaes constantes do processo levam 
a essa conclusão. 
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O augmento de vencimentos proposto não é exaggerado, poden-
do uma parte do me·smo, no que diz respeito ao pessoal adminis-
trativo das duas corporações, ser feito com a renda da Repartição 
sem onus, portanto para o Thesouro Estadual. 

A' vista do exposto e considerado, acho inteir&mente razoavel 
a pretensão dos peticionarias, para que o Governo ? . tome em con-
sideração, de accordo, aliás, com a suggestão do Conselho, feita por 
occasião de se examinarem os orçamentos vigentes, sobre a necessi-
dade de um rejustamento geral dos vencimentos do fnnccionalismo 
publico estadual. Este é o meu parecer. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, 

é o mesmo submettido a votos e approvado, adaptando-se a se-
guinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente ã pretensão dos requerentes, 
de accordo, aliás, com suggestão anterior do proprio Conselho sobre 
a necessidade de um reajustamento igeral dos vencimentos do func-
cionalismo publico estadual. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa 

para a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia 
discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, fore~ 
enviadas á Secretaria co::n a precisa antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

254.a Sessão ordlnarla, aos 16 de outubro· de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMMABIO:- Acta.-~xpediente.-Pareceres finaes.-Segunda parte.-Favo-
res ~leiteados pelo Departamento de Aeronautica Civil.-Re-
la!ono e parecer do sr. Socrates Alvim.-Declaraçao do sr. 
Milton Campos.-Conclusao.-Isençao de impostos pleiteada 
para uma fabrica de palitos.-Relatorio e parecer do sr. Julio 
Soares.-Concl~;~sao.-Pagamento de addicionaes á d. Maria 
Peres.-Relatono e parecer do sr. Annibal Gontijo.-Sugges-
tão proposta pelo sr. Socrates Alvim.-Discussao.-Conclusao. 
-Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, So-
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crates Alvim, Sebastião Lima, Annibal Gontijo, Dorinato Lima, Abilio 
Machado e Julio Soares. 

- Abre-se a sessão. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O Si". Secretario procede á leitura do seguinte expediente. 

Officio 
Doaçtio ele predio á Pref eitura d e Prados 

(PEÇA N. 408) 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior-Em 6 de outubro 
de 1934. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo-Afim de que esse Egre-
gio Conselho se digne emittir seu parecer a respeito, passo ás mãos 
de V. Excia. o inclu o processo sobre doação do predio em que func-
cionava o Forum de Prados, á prefeitura daquelle município. 

Renovo a V. Excia. os meus protestos de elevada consideração. 
-0 Secretario do Interior, Alvaro B np1istct de Oli veira. 

Representação do Prefeito de Prados 

Prefeitura Municipal de Prados-N . 20 - Em 25 de abril de 1934. 
Exmo. Sr. Dr. Carlos Luz, D. D. Secretario do Interior - Com a 

adaptação do predlo para o forum local, tão generosamente ordenado 
por V. Excia. quando Secretario da Agricultura e que o povo de Pra-
dos jamais se cansará de agrad.ecer, fica sem serventia para o Esta-
do o antigo predio, no qual funccionava tambem a Prefeitura. 

Esse predio-uma casa particular-foi doado ao Estado por subs .. 
cripção pqpular, quando se creou a nossa comarca, e exige agora 
urgentes reparos. 

Não sendo de esperar que o Estado o concerte não precisando 
mais delle, lembraria a V. Excia. a possibilidade de ser doado á Pre· 
feitura, para sua séde, encarregando-se ella dos reparos de que ne· 
cessita. 
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Para esclarecimento do Governo, e do Conselho Consultivo, se 
tiver de ser ouvido, informo a V. Excia., que o referido predio pode 
valer actuaJmente uns quatro contos de réis , no maximo. 

Certo de que V. Excia. tomará em consideração o pedido acima 
consignado, reitero a V. Excia. os protestas de minha alta estima e 
elevado apreço.-Antonio Cardoso Valle, Prefeito. 

- O processo passa a constituir a peça n. 408, distribuída aos 
srs. Abilio Machado, Annibal Gontijo e Julio Soares, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 

P1·opostct pa'ra venda de uma bibliotheca 

(PEÇA N. 409) 

Secretaria dé Estado dos Negocias do Interior-BeBo Horizonte, 
em 9 de outubro de 1934.-PSD/32.087-Remette um processo. 

Senhor Presidente-De accordo com o artigo 10, letra h, do De-
creto numero 20.348, de 29 de agosto de 1931, pa se. ás suas mãos, 
com este, para os devidos fins, o i:1cluso processado, em que dona Emí-
lia Mendes, viuva do doutor Augusto Ribeiro Mendes, antigo Juiz de 
Direito, se propõe vender ao Estado a bibliotheca deixada pelo seu 
fallecido es poso. 

No ensejo apresento a Vossa Excellencia os protestos de elevada 
estima e distincta consideração. - O Secretario do interior, Alvaro 
Baptista. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Milto'l Campos, Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado-Capital. 

Parecer do sr. Advogado Geral do Estado 
D. Emília Mendes, viuva do dr. Ammsto Ribeiro Mendes antiao 

"" ' "' juiz de direito, propõe-se vender ao Estado a bibliotheca deixada pelo 
de cujus, enviando a relação dos livros. 

Entre estes alguns teem, sem duvida, certo valor. 
Dá-se, porém, que a requerente não expoz as condições da ven-

da para que se possa ajuizar da sua conveniencia. 
E, ao que se depreende do pedido, trata-se, realmente, de auxi-

lio pecuniario á viuva de um juiz que, durante largo decurso de tem-
po, prestou, na alta espbera de suas attribuições, serviços ao Estado. 
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Considerado assim o pedido, o seu deferimento dependeria de audi-
encia do Conselho Consultivo (letra h do art. 10 do Dec. n. 20.348, 
de 29 de agosto de 1931. 

E' o que me cumpre opinar, sub-censura. - Orozimbo Nonato 
da Silva, Advogado Geral do Estado . 

- O processo passa a constituir a peça n. 409, distribuída aos 
srs. Socrates Alvim, Sebastião Lima e Dorinato Lima, respectivamen-
te, relator, 1. o e 2. 0 revisores. 

Offlclo 
Exploração de madeiras no municipio de Theophilo Ottoni 

(PEÇA N. 387) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas Ge-
raes-Bello Horizonte, 15 de outubro de 1934-N. 2.550-Encaminha 
um documento relativo á concessão pedida pelo sr. Nagib Ganem. 

Senhor Presidente- Em additamento ao meu officio n. 1.887, de 
1. o do corrente, remetto a Vossa Excellencia a certidão inclusa, para 
instruir a reclamação formulada pelo sr. Adolpho Sá contra a con-
cessão pedida pelo sr. Nagib Ganen. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. os protestos de 
elevado apreço e distincta consideração. -:Israel Pinheiro, Secreta-
rio da Agricultura. · 

Ao Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Consul-
ti v o. 

- Junte-se ao processo. 

Offlclo 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 372) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes~N. 2.580-
Bello Horizonte, 15 de outubro de 1934. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo - Em resposta ao 
ofticio n. 511, de 2 do corrente níez, desse Conselho, tenho a honra 
de communicar a V. Excia. que a venda de terrenos situados nos mu-
nicipios de Jequitinhonha, Raul Soares, Manhuassú e Araguary, cuja 
autorisação pedi em officio n. 704, de 7 de agosto, obedece a todas 

~'fADO Dg MINAS GERAES 1293 

as exigencias do dec. n. 8.201, de 31 de janeiro de 1928, sendo que 
os terrenos da area superior a 500 hectares dos municípios de Ara-

' guary e Jequitinhonha, se destinam á criação. 
Aproveito a opportunidade para reiterar a V. Excia. os meus pro-

testos de elevada consideração e estima.-Israel P inheiro, Secreta-
rio da Agricultura. 

- Remetta-se ao relator. 

Telegrammas 

Do dr. Gumercindo do Valle, agradeceHdo em nome dos funccio-
narios administrativos da Superintendencia da Guarda Civil e da Ins-
pectoria de V ehiculos da Capital a collaboração do Conselho mani-
festando-se favoravelmente á equiparação de vencimentos dos mes-
mos funccionarios. 

- Do mesmo sr . fazendo identico agradecimento em nome dos 
auardas civis e dos fiscaes de vahiculos. 
b 

-O Conselho fica inteirado. 
Não havendo quem queira usar da palavra no expeeiente passa-

se á 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O sr. Sebastião. Lima lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 369 

Concessão de favores ao Cl-~fé doado â insti tuições de carida-
de d o Estado 

(Peça n. 389) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes estudou de-
vidamente os pedidos de isenção de impostos e taxas de exportação 
feitos pela Sociedade de Protecção aos Lazaros, de Muriahé e pelo 
Hospital-Asylo de São Vicente de Paulo, de Manhumirim, para 1.500 
sacccs de café da cquota de sacrifício ", doadas pelo Departamento 
Nacional do Café; e tendo discutido o assumpto amplamente, como 
consta das notas tachigraphicas que este acompanham, é de parecer 
que fique o Governo auctorizado a, por decreto, conceder a isen-
ção requerida, para a venda do dito café no Rio de Janeiro, si nes~ 

5 
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sa transacção puder a isenção reverter toda em beneficio das duas 
instituições de caridade, devendo o Instituto Mineiro do Café ser en~ 
carregado de se entender nesse sentido com o Departamento Nacio~ 

nal do Café e fiscalizar o destino que deve ter o beneficio da isen~ 
ção concedida. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
16 de outubro de 1934.-Sebastião Lima, relator . 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. con~ 
selheiros. 

-Devolva-se a 'peça, com o relato rio, parecer e notas tachy~ 

graphicas, ao sr. Secretario das Finanças. 
O sr. Abilio Machado lê e manda á Mesa o seguinte 

Parecer n. 370 

Reajustamento de vencimentos do pessoal administrativo da 
Inspectoria de Vehiculos e da Guarda Civil 

(Peça n. 405) 

Após acurado exame da peça n. 405, onde as informações offi-
ciaes mostram a necessidade do augmento de vencimentos proposto 
para a Guarda Civil e a Inspectoria de Vehiculos, bem como para o 
pessoal administrativo das duas co.rporações, tudo conforme consta 
do relataria lido e das notas tachigraphicas da ultima sessão, o Con-
selho Consultivo do Estado de Minas Geraes delibera manifestar-se 
favoravel á expedição dos decretos minutados a fls. 3 e 5, de accordo, 
com suggestão que, por occasião do estudo dos orçamentos vigentes, 
fez sobre a conveniencia de um reajustamento geral dos ordenados 
do funccionalismo do Estado. 

Bello Horizonte, 16 de outubro de 1934.-Abilio-Machado, relator. 
O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. conselheiros. 
-Devolva-sel a peça acompanhado do relataria, parecer e notas 

tachygraphicas ao sr. Interventor Federal. 

Segunda parte da ordem do dia 

Favores pleiteados pelo Departamento de Aeronautica Civil 
(Peça n. 397) 

Entra em discussão a peça n. 397, sobre a qual o sr. Socrates 
Alvim apresenta o seguinte 
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Relataria 

Por officio de 27 de setembro findo, o sr. director geral do The-
souro do Estado envia ao ,Conselho Consultivo, para que sobre o 
assumpto emitta parecer, o "processo em que o sr. encarregado do 
Expediente do Ministerio da Viação e Obras Publicas submette á 
apreciação do sr. Interventor Federal uma copia do officio n. 95, de 22 
de fevereiro ultimo, em que o Departamento de Aeronautica Civil pede 
que, por meio de decreto isente o Estado de impostos e taxas os 
serviços aeronauticos e os materiaes e combustíveis a elles destinados". 

Consta do processo a informação da Directoria de Receita da Se-
cretaria das Finanças, na qual se diz não existir nos regulamentos 
fiscaes do Estado nenhum dispositivo mandando tributar os serviços 
aeronauticos, donde se verifica não haver que deferir no caso. 

Não encontrei no processo a copia a que se refere o officio do 
sr. encarregado do Expediente do Ministerio da Viação, documento 
que parece essencial, visto não existir na peça elementos para con~ 
veniente julgamento sobre a organização, os objectivos e a efficiencia 
da instituição em favor da qual se pedem as isenções referidas. 

Os serviços publicas federaes gosam de isenção de impostos nos 
Estados. Não precisariam, pois, de nenhum decreto Estadual de isen-
ção desses impostos. 

Quanto a serviços particulares,' visando a exploração economica 
dos transportes e communicações aereas, devem as respectivas em· 
presas, si quizerem obter favores do Estado, apresentar ás auctorida· 
des competentes taes pedidos, de accordo com o que dispõe o art. 
51 do decreto n. 8.884, de 1928, fprovando tratar~se de industria 
nova sem similar no Estado. 

Com este relataria, passo a peça ao 1.0 revisor, conselheiro Mil-
ton Campos. 

Bello Horizonte, 10 de Outubro de 1934.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 

o sr. Soerates Alvim-A peça numero 397 trata, como vi-
mos, de um pedido de isenção de impostos, feito por intermedio do 
Ministerio da Viação, em favor dos serviços aeronauticos civis, isto é, 
em beneficio de quaesquer empresas aeronauticas civis que pretendam 
explorar essa futurosa industria no territorio mineiro. 
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Effectivamente, a navegação aerea está destinada a prestar reaes 
beneficios a Minas, como, em geral, aos povos, occupando territorios 
continentaes e montanhosos, onde as communicações e os transpor-
t es são demorados e caros. Não basta, porém, que se estabeleçam 
linhas de travessia e postos de abastecimentos aeronauticos em nosso 
territorio para que sejamos beneficiados com o importante factor de 
progresso que a viação aerea representa. Tal comp em outras 
quaesquer industrias de viação, devem os favores officiaes pleiteados 
por empresas de aeronautica corresponder a rigorosas obrigações da 
parte dessas empresas, relativamente aos serviços que se proponham 
prestar ao Estado e a suas actividades economicas. 

Com effeito, pequeno será para Minas o interesse em que se es-
tabeleçam algumas linhas de navegação aerea em seu territorio, si tal 
serviço não obedecer a um systema conveniente e vantagens obrigato-
rias e rithmadas, si não forem instituídas tarifas economicas e 'Si as 
linhas assim criadas não visarem servir a regiões necessitadas dessas 
facilidades. 

Tudo isso, entretanto, sómente se conseguirá mediante recipro-
cas concessões, estribadas em contractos especiaes. 

No que concerne, por exemplo, aos combustíveis destinados a 
motores de explosão utilizados e~ aviões e automoveis, combustíveis 
cujo commercio está sujeito a' pesados tributos fiscaes, a isenção 
pleiteada só se justificaria mediante cautelas rigorosas e em troca de 
beneficios reaes para a conectividade mineira. 

Do contrario, iremos crear um regimen de concorrencia desegual 
e injusta para as demais industrias de transporte ·e, particularmen-
te, para os negociantes de !taes combustíveis, negociantes que 
pagam impostos, contribuindo effectivamente para a manutenção 
da ordem economica, administrativa e social do Estado. Em taes 
casos, mais aconselhavel seria a concessão de subvenções por via-
gens, etc. 

Com este pensamento, sou de parecer que o Conselho Consultivo 
negue acquiescencia ao pedido de isenção constante da peça n. 397, 
opinando por que taes favores sómente sejam concedidos em casos 
concretos e mediante a imposição de clausulas acauteladoras dos le-
gítimos interesses do Estado e do povo mineiro. 

(Muito bem I Muito bem!) 
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Discussão 

Em discussão do parecer. 
O sr . .MIItoD Campos- Sou 1.0 revisor do processo e estou 

de pleno acwrdo com o parecer do relator. Effectivamente, o pedi-
do de isenção vem em termos muito geraes. E' claro que o Conse-
lho terá prazer em facilitar o desenvolvimento da navegação aerea no 
Estado, porque os grandes beneficios que dahi resultarão para o pu-
blico são consideraveis. 

O Conselho, porém, não pôde acquiescer ao pedido nos termos 
Geraes em que este é feito, pois, como bem diss~ o relator, os fa-
vores sómente deverão ser concedidos em casos concretos, que se-
rão examinados á medida que se verificarem. 

(Muito bem! !11uito bem !) 
Sem debate é approvado o parecer, sendo adoptada esta 

Conclusão 

O Conselho opina contm a isenção pleiteada na peça n. 397. 
- Volta o processo ao relator para redacção do parecer final . 

Isenção de impostos JJleiteada para uma fabri ca, d e palitos 

(PEÇA N. 398) 

Sobre a peça n. 398, cuja discussão é annunciada, a seguir, o 
sr. Julio Soares apresenta o seguinte 

Relatorio 

Em officio datado de 28 de setembro p. passado, o sr. Director 
Geral do Thesouro submette á apreciação deste Conselho o assumpto 
de um requerimento do sr. Arnaldo José de Paula, pedlndo isenção 
de impostos de industrias e profissões relativos a uma «fabrica de 
palitos de madeira, para palitar dentes •, que o requerente está mon-
tando em Juiz de Fóra, á rua Floriano Peixoto, 416, e para a qual 
já adquiriu o necessario machinismo. Invocando o dispositivo do art. 
51 do decreto 8.884, que faculta a isenção pleiteada, o requerente 
allega que a industria acima referida, sendo a primeira a se installar 
e a funccionar neste Estado, está em condições de gosar daquelle 
favor. 
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A Secretaria das Finanças, respeitando a norma até aqui segui-
da para casos identicos, encaminhou o processo á Secretaria da Agri-
cultura, pedindo informações sobre a existencia ou não de estabele-
cimento congenere em nosso Estado. O Departamento de Estatística 
daquella repartição, ao qual está affecta a consulta, informou no do-
cumento de fls. 4 verso do processo não existir presentemente dentro 
do Estado nenhuma fabrica identica. Deante dessa informação e do 
disposto no art. 51 do dec. 8 . 884, a Secretaria das Finanças em me-
morandum egualmente junto a esta peça, acha que poderá ser con-
cedida a isenção pleiteada durante o prazo de um a cinco annos. 
Approvando este parecer, o sr. Director Geral do Thesouro o ~ubs
creve, submettendo-o em seguida á apreciação deste Conselho, con-
forme se verifica em seu despacho no final do processo. 

Assim relatado, passo o processo ao sr . conselheiro Dorinato 
Lima 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 8 de outubro de 1934.- Julio Soares, relator. 

Parecer 
O sr. Julio Soares:-Estando , provado pelos documentos 

apresen·~ados e annexos a este processo que a isenção pleiteada pelo 
sr. Arnaldo José de Paula é jus~a, porque se enquadra dentro dos 
dispositivos regulamentares, sou de parecer que este Conselho se ma-
nifeste pela concessão da mesma, durante ou dentro do prazo de 1 a 
5 annos, a juizo do sr. Secretario das Finanças. 

(Muito bem! Mui to bem!) 
-Sem debate é approvado o parecer, sendo proclamada a se-

guinte 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á isenção de impostos pleitea-

da na peça n. 398, devendo essa isenção ser feita pelo prazo de 1 a 
5 annos a criterio do sr. Secretario das Finanças. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Pagamen~o de addicionaes a d. Maria Péres 
(PEÇA N. 404) 

E' annunciada a discussão da peça n. 404, sobre a qual o sr. 
Annibal Gontiio apresenta o seguinte 
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Relatorio 
Em officio sob n. 126, de 27 de setembro p. passado, o sr. Se· 

cretario da Educação e Saude Publica pede o parecer do Conselho so-
bre a abertura de credito para pagamento de addicionaes a d. Maria 
Péres, professora effectiva do grupo escolar de Carmo do Rio Claro. 

Do processo constam o requerimento da referida professora e a 
certidão de apuração de tempo, pela qual se verífica ter a peticionaria 
direito á gratificação addicional de 10° J 0 , a partir de 25 de maio de 
1931, na importancia de 1:209$599. A Secretaria das Finanças, ouvi-
da a respeito, declara nada ter a oppor a abertura do credito, por 
se tratar de pagamento de addicionaes já legal mente concedidos. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Socrates AI-
vim, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 8 de outubro de 1934.-An nibal Gont ijo, re-
lator. 

Parecer 
O sr. Annibal Gontijo:-Sr. Presidente, pela leitura do re-

Iatorio que acaba de ser feita, verifica-s e que o pedido de d. Maria 
Péres, professora effectiva do Grupo Es colar de Carmo do Rio Claro 
satisfaz ás exigencias da lei, tendo, além disso, sido ouvida a res-
peito do assumpto a Secretaria das Finanças, que declara nada ter a 
oppor á abertura de credito para pagamento dos addicionaes recla-
mados. Nessas condições, opino pelo deferimento da pretensão da 
requerente. 

(Muito bem! Mui"!o bem!) 

Discussão 
O sr. Milton Campos:-Está em discussão o parecer. Como 

vota o sr. conselheiro Socrates Alvim, 1.0 revisor? 
O sr. Socrates Alvim:-Sr. Presidente, estou de accordo 

com o parecer do sr. conselheiro relator. Lembraria apenas a conve· 
niencia de se determinar que o pagamento dos addicionaes requeri· 
dos seja feito, de preferencia, pela verba •Eventuaes» da Secretaria 
da Educação e Saude Publica . 

O SR. ANNIBAL GONTljO:-A Secretaria das Finanças já foi 
ouvida a proposito do caso e declara nada ter a oppor á abertura 
do credito. 
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O SR. SOCRATES ALVIM:-Isso não impede ao Conselho sug-
gerir que o pagamento seja feito pela verba cEventuaes•, consignada 
no orçamento justamente para attender a casos dessa natureza. 

O SR. Mil... TON CAMPOS:-Seria razoavel a suggestão, tàr.to mais 
quanto a Secretaria da Agricultura, ha poucos dias propoz-se a fazer o 
pagamento de gratificação addicional pela verba «Eventuaes». Quer di-
zer, a Contabilidade daquella Secretaria permitte que assim se proceda. 

O SR. ANNIDAL GONTIJO:-A Secretaria da Agricultura proce-
de assim, não ha duvida, mas no caso de quE> se trata, a Secretaria 
das Finanças não se oppõe á abertura do credito. 

O SR. MILTON CAMPOS:-0 Conselho pode invocar o exemplo 
da Secretaria da Agricultura. 

O SR. SOCRATES ALVIM: E na Secretg_ria do Interior tambem 
assim se procede. 

O SR. ABILIO MACHADO :-O Conselho já se habituou a sug. 
gerir que esses pagamentos sejam feitos pela verba «Eventuaes• das. 
diversas Secretaria:.;. 

O SR. MILTON CAMPOS:-(di r igindo-se ao sr. Aniúbal Gon-
tijo) v. excia. está de accordo em que assim se proceda com re-
lação ao caso actual? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Estou de accordo, uma vez que a 
verba «Eventuaes" comporte o pagamento. 

Sem mais debates são approvados o parecer do roiator e a sug-
gestão proposta pelo sr. Socrates Alvim, adoptando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente ao pagamento dos addicionaes 

a que se refere a peça n. 404, suggerindo que esse pagamento seja 
feito pela verba «Eventuaes• da Secretaria da Educação, tal como se 
está fazendo nas Secretarias da Agricultura e na do Interior. 

Volta o processo ao relator para redigir o parecer final 

Ordem do dia 
Não havendo mais materia a ser tratada, designa o sr. Presiden-

te para a sessão seguinte, além da parte regimental, da Ordem do 
Dia, discussão das materias que, relatadas e revistas, forem presentes 
ã Secretaria com a necessaria antecedencia. 

Levanta-se a sessão. 
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A' hora regimental comparecem os srs. Julio Soares, Sebastião 
Lima e Abilio Machado, faltando, por motivo justificado, os. srs. Mil-
ton Campos, Socrates Alvim, Dorinato Lima e Annibal Gontijo. 

Não havendo numero legal, deixa de realizar-se a sessão, conti-
nuando para a proxima a mesma ordem do dia, com o accrescimo 
das materias que, relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria 
com a precisa antecedencia. 

255.a Sessão ordlnaria, aos 23 de outubro de 1934 
PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO - Sr. Socrates Alvim. 

SU:mUAIUO-Acta.- Expediente.-Pareceres finaes.-Venda de terras devol utas. 
-Parecer do sr. Milton Campos.-Conclusao.-Venda de terras de-
voi1Jtas.- Relato rio e parecer do sr. Socrates Alvim . -Conclusão . -
Doacçao de predio á Prefeitura de Prados.-Relatorio e parecer do 
sr. Abilio Machado .-Conclusao -Volta ao expediente.-Parecer 
finaL-Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs . Milton Campos, Socrates 
Alvim, Abilio Machado, Julio Soares, Dorinato Lima efAnnibal Gontijo· 

-Abre-se a sessão. 

A c tas 
São lidas e approvadas, sem observações, a acta da 254.a ses-

são e a da reunião realizada em 20 do corrente. 

Expediente 

O sr. Seeretario-traz ao conhecimento do Conselho o se-
guinte expediente: 

Officio 
D esdobramento de fJerba na Secretaria da Ag'ricultura 

(PEÇA N. 410) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes-Bello Ho-
rizonte, 19 de outubro de 1934. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselhe Consultivo. 
No credito especial aberto pelo Decreto n. 11.243, de 28 de feve-

reiro deste anno, foi incluída uma parcella de 9:000$000 para o pa-
gamento de despesas de condução feitas, em varios exercícios, pelo 
pessoal do Serviço de Fiscalização de Mattas. 

Acontece. porém, que aquella importancia devia ter sido pedida 
para o pagamento tambem de diarias, o que não se fez por equivoco, 
estando a Secretaria sem meios de liquidar as despezas dessa natureza, 
razão porque venho solicitar ao Egregio Conselho Consultivo do Es-
tado autorização para promover, por meio de Decreto-Lei, o desdo-
bramento daquella consignação em duas parcellas eguaes, uma para 
diarias e a outra para o fim a que se destinava o total. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar-vos os protestos de elevado 
apreço e distincta consideração. 

Israel Pinheiro, Secretario da Agricultura. 
-O processo passa a constituir a peça n. 410, distribuída aos 

srs. Sebastião Lima, Julio Soares e Milton Campos, respectivamente, 
relator, 1. 0 e 2. o revisores. 

Offlcio 

7ransferencia de numera~io de umas para outras verbas 

(PEÇA N. 411) 

Gabinete do Secrelario da Agricultura do Estado de Minas Geraes. 
Bello Horizonte, 19 de outubro de 1934. 
Senhor Presidente. 
Como sabe V. Excia., por occasião de elaborar-se a lei orçamen-

taria vigente foram reduzidos os vencimentos de muitos dos funccio-
narios do Serviço de Ensino Agrícola e Profissional, com o fim de 
egualar os de cada cargo nos varios estabelecimentos mantidos por es-
ta Secretaria. 

Como o novo orçamento só · entrou em vigor a 19 de maio, nos 
quatro mezes e dezoito dias anteriores a essa data os ditos funccio-
narios receberam os vencimentos pela tabella antiga, razão !)Orque os 
itens respectivos são insufficientes para o pagamento até o ultimo mez 
do exercício. 

Como outros itens da mesma verba (2-Departamento de Agricul-
tura e Pecuaria), apresentam saldos, por não terem sido utilizados em 
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todo o exercicio, venho solicitar do'Egregio Conselho Consultivo au· 
torização para promover, por meio de Decreto-Lei, as transferencias a 
que se refere o quadro junto, providencia essa que, sem offensa As 
normas em vigor, regularizará a situação que acabo de expôr. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de eleva-
do apreço e distincta consideração. 

Israel Pinheiro da Silva, Secretario da Agricultura. 
A' S. Excia. o Sr. Dr. Milton . Campos, M. D. Presidente do Con-

selho Consultivo. 
Quadro a que se refere o officio n ......•• de. . . . de outubro 

de 1934. 

VERBA ITENS 
lmportancia a 

PARA !VERBA ITENS IMPORTANCIAS 
ser transferida 

I 
2-A-1 4 2:800$000 para I 2-A-1 28 200$000 

2-A-1 11 200$000 ~ 2-A-1 33 200$000 

2-A-1 13 800$000 .. 2-A-1 35 400$000 

2-A-1 19 1:024!900 .. 2-A-1 36 1:000$000 

.. 2-A-1 38 800$000 

.. 2-A-1 43 266$000 

.. 2-A-1 45 1:000$000 

.. 2-A-1 47 300$000 

.. 2-A-1 52 400$000 

.. 2-A-1 53 258$900 

4:824$900 4:824S900 
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Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes - Bello Horizonte 
Quadro a que se refere o officio n . . . . . . . . de. . . . outubro 
de 1934. 

VERBA ITENS 
Importancia a 

PARA VERBA ITENS IMPORTANCIAS 
ser transferida 

2-A-2 9 1:500$000 para 2-A-2 27 200'l.QOO 

2-A-2 12 1:000$000 . 2-A-2 34 119$000 

2-A-2 18 1:000$000 " 2-A-2 39 2 osooo 
2-A-2 19 885$400 ,. 2-A-2 42 120$000 

2-A-2 41 1:500$000 "' 2-A-2 48 2:200$000 

,. 2-A-2 47 6005000 

" 2-A-2 48 19$200 

" 2-A-2 49 600$000 

"' 2-A-2 50 946$400 

,. 2-A-2 51 400$000 

" 2-A-2 52 400$000 
,., 2-A-2 53 80$000 

5:885$400 5:885$400 

-O processo passa a constituir a peça n. 411, distribuída aos 
srs. Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Dorinato Lima, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Requerimento de Benjamim Moreira dos Santos 

(PEÇA N. 412} 

Prefeitura de Bello Horizonte.- Bello Horizonte, 23 de outubro 
de 1934-Pela Secretaria-N. 24-Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. 
D. Presidente do Conselho Consultivo. 

Em nome do sr. Prefeito, tenho a honra de passar ás mãos de 
V. Excia., para objecto de estudo desse illustre Con elho, o proces-
so junto, no qual o sr. Benjamim Moreira dos Santos, funccionario 
desta Prefeitura, pede aposentadoria. 
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O processo vae instruido com o parecer do sr. Advogado desta 
Repartição, e S. Excia. o Sr. Prefeito deseja que o Egregio Conselho 
se manifeste a respeito, de modo a oriental-o na solução a dar ao 
pedido. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de es-
tima e consideração. 

João Lucia Brandão, secretario. 

Requerimento annexo ao officlo supra 
Exmo. Sr. Prefeito de Bello Horizonte. 
Benjamim Moreira dos Santos, abaixo assignado, topographo da 

Secção de Cadastro dessa Prefeitura, achando-se com sua saude gra-
vemente compromettida, em consequencia de pertinaz molestia de 
que vem padecendo de ha muito a esta parte, e que mais tem se 
aggravado nestes ultimas tempos, devido, por outro lado, á sua ele-
vada edade de 60 e muitos annos, e, não conseguindo o supplicante 
minorar os seus padecimentos, apezar de ingentes esforços neste sen-
tido, vê-se, finalmente, em tal contingencia, obrigado a habitar num 
lagar, cujo clima seja compatível com o seu actual estado de saude , 
conforme prescripção medica e attestado junto. 

Assim sendo, contando o supplicante mais de 35 annos de servi-
ço prestado ao município, conforme se infere da certidão junta, vem, 
respeitosamente, requerer a V. Excia. sua aposentadoria, como fOr 
de justiça, por não lhe ser possível desafiar por mais tempo este seu 
estado, sem quebra do cumprimento do dever que, até o presente, 
vem sendo cumprido com devotamento pelo supplicante. 

Nestes termos pede deferimento. 

Bello Horizonte, 4 de junho de 1934.-Benj<lmim Moreira dos 
Santos . 

Parecer do Sr. advogado da Prefeitura 
Exm. 0 Sr. Prefeito. 
O atrazo de meus pareceres em processos de aposentadoria de 

alguns funccionarios municipaes proveio da espectativa em que me 
achava de modificar a Constituição Federal a situação delles, confor· 
me fa:zia crer o projecto respectivo. 

Promulgada a Constituição em 16 de julho do anno corrente. 
pude constatar no dispositivo do art. 170, n.0 1, que o quadro dos 
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funccionarios publicos devia comprehender todos os que exercessem 
cargos publicos, seja qual for a fot·ma de pagamento. 

Entretanto, determinando o mesmo art. 170 que o poder legisla-
tivo votaria o estatuto dos funccionarios publicos, aguardei ainda que 
isso se fizesse para externar-me a respeito de alguns casos ora su-

jeitos a meu exame. 
Infelizmente, nada se cogitou até hoje com referenda a tal esta-

tuto, e, não podendo mais retardar o meu pronunciamento, promovo 
taes processos a V. Excia. examinando a situação jurídica em que se 
encontram os respectivos funccionarios e que é a seguinte: 

O decreto estadual n. 0 9.145, dispondo sobre aposentadoria dos 
1unccionarios da Prefeitura de Bello Horizonte, apenas comprehende 
no beneficio os funccionarios do quadro effectivo que contem mais de 
10 annos de serviço, quando se tornarem invalidos para o exercício 

do cargo. O que dahi se conclue para logo, sem necessidade de nenhuma 
gymnastica interpretativa, dada a clareza do texto legal, é que o 
funccionario municipal que tiver menos de 10 annos de serviço do 
quadro effectivo, não tem direito ao beneficio da aposentadoria. 

No caso do sr. Narbal Nascentes Coelho se verifica que, sem em· 
bargo dos seus serviços anteriores, elle só entrou para o quadro effe-
ctivo dos empregados da Prefeitura em• 1. 0 de julho de 1911, con-
tando assim mais de 23 annos de serviço. 

Este funccionario está pois comprehendido nas disposições do art. 
3.

0
, § unico, do decreto citado, podendo ser aposentado com venci-

mentos proporcionaes. Aliás, só agora, com o offerecimento da sua 
certidão de idade, entregue hoje neste Gabinete, se tornou liquido tal 

direito. A aposeptadorla com os vencimentos integraes, em face das leis 
vigentes, de todo em todo, não pode beneficiai-o. 

De facto, em face do decreto 9. 145, não se encontra nenhum 
meio de aposentar o requerente, a não ser na conformidade do art. 
3.

0 
citado. Vale notar ainda que. conforme dispõe o art. 7.

0
, os re-

quisitos para a aposentadoria dos funccionarios municipaes devem 
obedecer aos preceitos estabelecidos no decreto estadual n.

0 

3.004 de 

1910. Ora, o art. 24 deste decreto somente manda contar para apo-
sentadoria o exercício effectivo dos cargos permanentes provinciaes 
ou estaduaes, o tempo de serviço prestado por funccionarios eHecti-

EST.AIDO DE MINAS GERAES 1307 

vos, antes da promulgação da Constit . -de cargos geraes ciVI·s ou il't mçao do Estado, no exercício • m I ares que p tr 
sido contado em virtude de l . t' . , ara ou os fins lhes tenha 

A contagem do tempo e: qan eriOr a mesma Constituição. 
- ue o requerente servi c . 

sao, Constructora da Nova Cap'tal · u na ormms-
reo ou da linha de bonde dI p' cfo~o mestre de linha do ramal fer-

s a re eitura não se . 
nenhum dispositivo legal Ao t . ampara asstm em 
do decreto n. o 16 de 19~7 d con rano, a letra expressa do art. 92 

I 
' e o art. 7.o do dec no 86 d 193 

c aram que os proprietarios m . . . . e O, de-
b
. umcrpaes qualquer que · 
alho, categoria ou salario - - ' . seJa o seu tra-. • nao sao considerados fu · . 

Cipaes, sendo-lhes inapplicavel . ncciOnariOs muni· por Isso mesmo a Iecrislaç- . 
Não menos eloquente é o art 5 o d 't d o· ao respectiva. 

3 004 
· · ° Cl a o decreto estad 1 

· que proscreve o direito d . ua · · • · · 1} que - ti e aposentadona aos funccionarios· 
nao verem assentamento em folha· . 

2} que exercerem cargos transitorios de co~missões· 
. ~) que apenas receberem salarios vencimentos d' . , hcaçoes; ' Ianos ou grati-

serviço effectivo. 
Narbal N. Coe-

4} os ~ue não contarem mais de 10 annos de 
Ih Posto Isto e em face da situação do requerente 

o, somos de parecer que a unica s I -
na aposentadoria com vencimentos propo u~ao para o seu caso está 
referimos. orciOnaes, a que acima nos 

No que diz respeito ao sr. Ben·amin M . -
pouco mais de 8 annos de serviço ~ff ti orei~a dos Santos, ,que tem 
tuação, eis que, na conformidade da:cle:so, ~ais dolorosa é a sua si-
aposentadoria com os vencimentos p .~ vrgorantes, nem mesmo a 

Deante da situação espec· al roporciOnaes lhe pode ser applicada. 
rio duplamente inutilisado pela .Id dem que se encontra este funcciona· 

d 
1 a e e pela molestia f 

etermina o art. 170 n 1 d C · em ace do que . ' · • a onst. Federal· e a· d t d 
VIsta o recente decreto do Governo do Estado ' m a, en o em 
de funccionarios publicos aos Inspect d que .estende as vantagens 
e Investigadores tomo a liberd d dores e Vehiculos, Guardas Civis ' a e e suggerir v Ex · 
de ouvir o Conselho Consultivo do Estado a r a . . Cia. o alvitre 
parecer do mesmo Conselho tt d d espeito, e, conforme o • a en en o aos serviç t 
requerepte, encaminhar ao Exm o S D os pres ados pelo 
pedido afim de que S Exc· . r. r. Interventor Federal o seu 

· Ia., no seu alto criterio 
zer pelo decreto n.o 11 599 d 4 ' como acaba de fa-. • e do corrente se di d 
contar em favor desse funccio . t ' gne e mandar 
C 

nano o empo que 0 E . C 
onsultivo achar justo e equit ti greg10 onselho a vo. 
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Bello Horizonte, 9/10/34. 
J. R. Sette Camara. 
-0 processo passa a constituir a peça n. o 412, distribuida aos 

srs. Milton Campos, Abilio Machado e Annibal Gontijo, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Radiogrammas 
Do sr. dr. Benedicto Valladares communicando haver reassumido 

as funcções de Interventor neste Estado. 
-0 Conselho fica inteirado.-Agradeça-se. 
Do sr. dr. Ovidio de Abreu communicando haver deixado o exer-

cício do cargo de Interventor, que interinamente vinha exercendo, e 
reassumido as hmcções de Secretario das Finanças. 

-ldentico despacho. 

Communicação 
O sr. &nnibal Goniijo - communica que o sr. Sebastião Lima, 

por motivo justo, não comparece á sessão. 
-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra no expediente, 

passa-se á 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finais 

O sr. Socrates Alvim-apresenta o seguinte 

Parecer n. 371 
Fav01 es pleiteados pelo Departamento de Ae'ronautica Civil 

(PEÇA N. 397} 

Devidamente assignado o processo constante da peça n. 397, em 
que o Departamento de Aeronautica Civil pede isenção de impostos 
em favor dos serviços aeronauticos, inclusive quanto a materiaes e 
combustíveis a esse fim destinados; considerando que a navegação 
aerea representa importante factor de desenvolvimento economico e 
social dos povos civilizados, mas que o commercio de combustíveis 
para motores usados em automoveis e aviões é objecto de pesados 
impostos estadoaes, de moão que nessa parte, a isenção pleiteada viria 
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crear uma concurrencia desegual e injusta para os commerciantes de 
taes productos; considerando, por outro lado, que não existem nos ; 
regulamentos fiscaes mineiros, segundo informa a Secretaria das Finanças, 
dispositivos mandando tributar os serviços aeronauticos; considerando 
que a concessão expressa de favores dessa natureza só se justificaria me-
diante obrigacão formal, por parte das empresas interessadas, de mante-
rem linhas regulares de communicações aereas, com itinerarios determina-
dos pelo Governo e. tarifas tambem pelo Governo, approvadas, delibe-
ra o Conselho Consultivo do Estado negar acquiescencia á concessão 
dos beneficios constantes do mencionado pedido, opinando por que 
aes favores somente possam ser concedidos em casos concretos, me-
diante clausulas contractuaes acauteladoras dos interesses do Estado 
e, de preferencia, sob a forma de subvenção por viagens realizadas, 
como costuma ser feito quanto á navegação costeira e casos seme-
lhantes. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Geraes, em Bello Horizonte, aos 20 de outubro de 1934. 

Socrates Alvim, relator. 
O parecer é approvado e assignado pelos srs. Conselheiros, sendo 

tambem voto vencedor o do sr. Sebastião Lima. 
-Devolva-se a peça com o relatorio e parecer ao sr. Secretario 

das Finanças. 
O sr. Julio Soares apresenta, egualmente, o seguinte 

Parecer n. 372 
Isenção de impostos pleiteada para uma fabrica de palitos 

(PEÇA N. 398} 

O Conselho Consultivo, após examinar devidamente a peça n. 
398, que trata de um pedido de isenção de impostos feito pelo sr. 
Arnaldo José de Paula, para uma fabrica de palitos que o mesmo 
está montando em Juiz de Fóra, é de parecer que seja attendido o 
requerente, sendo a isenção concedida pelo prazo de 1 a 5 annos, 
a criterio do sr. Secretario das Finanças. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 20 de outubro de 
1934. 

Julio Soares, relator. 
· O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. Conselheiros, 

sendo tambem voto vencedor o do sr. Sebastião Lima. 
6 
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-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario 
Jas Finanças. 

O sr. ADDlbal Oontl)o apresenta o seguinte 

Parecer n. 373 
Pagamento de addicionaes á d. Maria Péres 

(PEÇA N. 404) 
O Conselho Consultivo depois de ter examinado a peça n. 404, 

que trata do pagamento de addicionaes á d. Maria Péres, professora 
effectiva do grupo escolar de Carmo do Rio Claro, verificando ter a 
referida professora direito aos mesmos addicionaes, a partir de 25 de 
maio de 1931, na importancia de 1:209$599, é de parecer que lhe seja 
paga essa quantia, de preferencia, pela verba «Eventuaes•, da Secre-
taria da Educação, tal como se está fazendo, em casos semelhantes• 
nz. Secretaria da Agricultura e na do Interior. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Bello Horizonte. 20 de 
outubro de 1934. 

Annibal Gontijo, relator. 
O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. Con-

selheiros, sendo tambem voto vencedor o do sr. Sebastião Lima. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario 

da Educação e Saude PubHca. 

Segunda parte da ordem do dia 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 372) 
Passando-se á 2.a parte da ordem do dia, entra em discussão a 

peça n. 372. 
O sr. Milton Campos:-A peça n. 372, que versa sobre a venda 

de terras devolutas, situadas nos municípios de Jequitinhonha, Raul 
Soares, Manhuassu', e Araguary, já foi debatida no Cunselho, tendo-se 
veriticado, nessa occasião, faltarem alguns esclarecimentos indispen-
saveis ao nosso pronunciamento, esclarecimentos esses relativos a 
serem os terrenos, de que trata a peça, de cultura ou de creação, as-
sumpto sobr~ o qual era omisso o officio do sr. Secretario da Agricul-
tura. Por deliberação do Conselho, foram solicitadas as necessarias 
informações e S . Excia., em officio de 15 do corrente, explicou o se-
guinte (lê): 

Em resp:>sta ao officio n. 511, de 2 do corrente mez, 
desse Conselho, tenho a honra de communicar a V. Excia. 
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que a venda de terrenos situados nos municípios de Jequi-
tinhonha, Raul Soares, Manhuassú e Araguary, cuja auctori-
zação pedi em officio n. 704, de 7 de agosto, obedece a todas 
as exigencias do decreto 8.201, de 31 de janeiro de 1928, 
sendo que os terrenos de área superior a 500 hectares, dos 
municípios de Araguary e Jequitinhonha, se destinam á crea-
ção• . 

Com estes esclarecimentos do sr. Secretario, verifica-se que o caso 
está perfeitamente de accordo com os dispositivos que regem o as-
sumpto. 

Ficou elucidado que os terrenos de área superior a 500 hectares 
se destinam á creação, hypothese que o «Regulamento » considera, 
permittindo a venda, em hasta publica de terrenos em taes condi-
ções. 

A' vista do exposto, sou de parecer que o Conselho deve con-
cordar com a venda em hasta publica, dos terrenos a que se refere a 
peça. 

(Muito bem I Muito bem!) 
-Sem debate é approvado o parecer, sendo adoptada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho concorda com a venda, em hasta publica, das terras 

a que se refere a peça n. 372. 
-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 406) 

E' annunciada a discussão da peça n. 406, sobre a qual o sr. So-
crates Alvim apresenta o seguinte 

Relatorio 
Em obediencia ao disposto na letra c e ~ do art. 10 do decreto n. 

20.348, de 1931, o Sr. Secretario da Agricultura envia ao Conselho 
Consultivo o processo constante desta peça, acompanhado pelo officio 
n. 2.234, de 4 de outubro corrente, pedindo a necessaria auctoriza-
ção do Conselho para vender em hasta publica o lote de terras de-
volutas a que se refere o presente processo. 

Encontra-se na peça uma planta do terreno e os calculos de veri· 
ficação do perímetro e área da gleba em apreço, por onde se verifi-
ca que o lote consta de 227,25 hectares, estando, por conseguinte, 
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dentro da área normal que póde ser vendida a cada adquirente, nos 
termos do art. 61, do decreto 8.201, de 1928. 

Com este relatorio, encaminho a peça ao 1.0 revisor, conselhei-
ro Sebastião Lima. 

Bello Horizonte, 11 de outubro de 1934.-Socrates Alvim, re-
lator. 

Parecer 

O sr. Soerates .A.IviDu-0 processo que constitue a peça em 
apreço obedece inteiramente ás formalidades legaes. A área do ter-
reno estâ dentro dos limites estabelecidos pelo •Regulamento de Terras " 
do Estado e a venda attende aos interesses publicas. Sou, portanto, 
de parecer que o Conselho concorde com a venda do referido terreno, 
pedida pelo Sr. Secretario da Agricultura. 

(Muito bem ! Muito bem !) 
O parecer é approvado sem debate, adaptando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina, favoravelmente á venda das terras a que se 

refere a peça n. 406. 
-Volta o proses,so ao relator para redigir o parecer final. 

Doação de vredio á Prefeitu'l"a de Prados 
(PEÇA N. 408) 

Finalmente, entra em discussão a peça n. 408, sendo dada a pa-
lavra ao relator, sr. Abilio Machado, que procede á leitura do se-
guinte 

Relatorlo 
Em officio de 25 de abril deste anno, o Prefeito de Prados, sr. 

Antonio Cardoso Valle, lembrou ao sr. Secretario do Interior a possi-
bilidade de ser doado á Prefeitura daquelle município, para sua séde, 
o predio do antigo Forum local, cujos serviços funccionam agora em 
outro edifício, para isso convenientemente adaptado pelo Governo. 
Informou ainda, nesse documento, tratar-se de uma casa particular 
que fôra doada ao Estado, por subscripção popular, quando se creou 
a Comarca, valer a mesma apenas uns quatro contos de réis e exi-
gir agora urgentes reparos (fls. 12). 

As informações officiaes confirmam as do officio acima resumido, 
havendo divergencia apenas quanto ao valor do predio, inscripto no 
patrimonio do Estado com o de 25 contos de réis (fls. 8}. Consulta-
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do a respeito, o titular da Educação e Saude Publica respodeu qu~ 
esta Secretaria não necessita, para . fim algum, do antigo predio 
do Forum de Prados (fls, 6}, opinando, afinal, o Sr. Director do De-
partamento da Administração Municipal da Secretaria do Interior fa-
voravelmente á d9ação em apreço (fls. 8). 

No officio de fls. 2, datado de 6 do corrente, o Sr. Secretario do 
Interior submette o caso ao exame do Conselho. 

Com o presente relatorio, passo a peça ao primeiro revisor, sr. 
conselheiro Annibal Gontijo. 

Bello Horizonte, 18 de outubro de 1934.- Abi lio Machado, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. A.blllo Maebado-Assim emitto meu parecer: 
Tendo o Fôro de Prados passado a funccionar em predio para 

isso adaptado pelo Governo, o do antigo Forum dalli, adquirido e 
doado ao Estado com o producto de uma subscripção popular, quan-
do se creou a comarca, ficou sem serventia para qualquer departa-
mento da administração central, conforme se vê das informações mi-
nistradas no processo. 

A Prefeitura local deseja-o para sua séde. O edificio, que é de 
pequeno valor, está reclamando urgentes concertos. 

Si elle não fôr aproveitado pelo governo do município, correrá, 
abandonado, o risco de ruina total. 

Tudo aconselha, pois, a doação solicitada pelo sr. prefeito de 
Prados, com a qual, aliás, o predio em apreço voltará a servir ao 
proprio povo que; ha tempos, o adquiriu para o Estado . Nada mais 
justo do que esta restituição. 

Sou, pelas razões adduzidas, de parecer que o Conselho se ma-
nifeste favoravel á doação apreciada na peça. 

(Muito bem! Mui to bem!) 
Em discussão o parecer e não havendo quem queira usar da pa-

lavra, é o mesmo approvado, sendo proclamada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja feita á Prefeitura de Prados a 
doação de que trata a peça n. 408. 

O processo é remettido ao relator, para redigir o parecer 
final. 
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Volta ao expediente 
O SR. ABILIO MACHADO-Pela ordem, sr. Presidente. 
O SR. MILTON CAMPOS-Tem a palavra, pela ordem, o sr. con-

selheiro Abilio Machado. 
O SR. ABILIO MACHADO-Sr. Presidente, tratando a peça n. 

408 de assumpto de interesse geral, requeiro, como permitte o Regi-
mento, se volte ao expediente, para apresentação e votação, nesta 
mesma sessão, do parecer final relativo á referida peça. 

- O requerimento é approvado, sendo dada ~ palavra ao sr. 
Abilio Machado que lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 37 4 
Doação de predio á Prefeit'ltra de Prados 

(PEÇA N. 408) 
Considerando a conveniencia da doação pleiteada pela Prefeitura 

de Prados, na peça n. 408, de accordo com as informações officiaes 
nesse sentido ministradas no processo, o Conselho Consultivo do Es-
tado de Minas Geraes, após detido exame do assumpto, resolve dar 
parecer favoravel á mesma. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1934.-.Abilio M ,_,:o!zado, relator. 
O parecer é approvado, e em seguida assignado pelos srs. con-

selheiros. 
-Devolva-se 'a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-

rio do Interior. 
Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa pa-
ra a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, dis-
cussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem en-
viadas á Secretaria com a devida antecedencia. 

- Levanta-se a sessão. 

256.a sessão ordinarla, aos 27 de outubro de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO-r-Acta-Expediente-Communicação-Pareceres finaes-2.a parte 
-Exploração de madeiras no município de Theophilo Ottoni-
Relatorio-Consideraçoes e parecer do sr . Socrates Alvim-Con-
clusão-Prescripção de juros de apolices-Relatorio e parecer 
do sr. Abilio Machado-Declaração do sr - Socrates Alvim-Con-
clusao-Favores pleiteados pelo Syndicato dos Empregados em 
Hoteis e Restaurantes-Relatorio e parecer do sr. Sebastião Lima 
-Conclusão-Volta ao expediente-Parecer final-Ordem do dia. 

A' hora regimental, verificando-se a presença dos srs. Milton 
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Campos, Socrates Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima e Abilio ~a
chado, é aberta a sessão. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão ante-

rio r. 

Expediente 
O Sr. Seeretarlo procede á leitura do seguinte expediente : 

Offi~!o 

Pagamento de addicionaes a d. Olivia Lawinda da Trindade 

{PEÇA N. 413) 
Secretaria da Educação e Saude Publica - Officio n. 136 - Ex-

pedido pela 12.a Secção - BeBo Horizonte, 16 de outubro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas 

Geraes - Capital. 
Tenho o prazer de passar ás mãos de V. Excia., para os devidos 

fins, o processo em que a professora effectiva do grupo escolar da 
cidade de Fructal - Olivfa Laurinda da Trindade, solicita pagamento 
da gratificação Jidicional de 10 o 1 o, a que se refere a lei 425, de 
1906, na importancia total de 1: 115$333, attinente ao período de 6 de 
setembro de 1931 a 31 de dezembro de 1934. 

Com apreço e consideração. - Raymundo Felicissimo, Secreta-
rio da Educação e Saude Publica. 

Requerimento annexo ao offlclo supra 
Exmo. Sr. Dr . Secretario da Educação e Saude Publica do Esta-

do de Minas Geraes. 
Olivia Laurinda da Trindade, professora publica, servindo actual-

mente no grupo escolar local, nomeada por acto do Exmo. Sr . Dr. 
Silviano Brandão, de 18 de junho de 1901, tendo, portanto, 32 annos 
de exercido, sem interrupção, vem requerer a V. Excia. a gratifica~ 

ção a que tem direito, de accordo com a lei n. 425, de 1906. 
P. deferimento. -
Fructal, 7 de junho de 1934. - Olivia Laurinda da Trindade. 
- O processo passa a constituir a peça n. 413, distribuída aos 

srs. Dorinato Lima. Julio Soares e Abilio Machado, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 
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Offlclo 

Pa,qamento de addicionaes a Octauio Vieira Braga 

(PEÇA N. 414} 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes - C/1.''-/4.405 
Bello Horizonte, em 22 de outubro de 1934. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. o processo nu-

mero 1.421, relativo á abertura de um credito especial para pagamen-
to de addicionaes ao sr. Octavio Vieira Braga, Chefe de Secção do 
Serviço Externo da lnspectoria Fiscal de Minas Geraes. 

Rogo a V. Excia. se digne providenciar afim de que esse Egre-
gio Conselho se manifeste a respeito. 

Reitero a V. Excia. os meus protestos de alta estima e consi-
deração. 

O Secretario das Finanças, Ovidio de Abreu. 
Ao Exmo. Sr . Dr. Milton Campos, Presidente do Conselho Con-

sultivo. - Capital. 

Requerimento annexo ao officlo supra 

Exmo. Sr. Secretario das Finanças do Estado de Minas Geraes. 

O abaixo assignado, Chefe de Secção do Serviço Externo da Ins-
pectoria Fiscal, no Rio de Janeiro, vem, respeitosamente, requerer a 
V . Excia. que lhe sejam concedidos os favores de que trata o art. 
256, da Lei n. 375, de 19 de setembro de 1903, de accordo com o 
disposto no art. 1, da Lei n. 425, de 17 de agosto de 1906, mandan-
do que lhe seja paga a gratificação addicional a que se julga com di-
reito, a partir de 9 de abril do corrente anno, visto, nessa data, ter 
attingido o tempo liquido de 30 annos de serviço necessario, como 
fazem prova as certidões inclusas, dessa Secretaria. 

Nestes termos, 

E. Deferimento. 
Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1934. - Octavio Vieira Braga. 
- O processo passa a constituir a peça n. 414, distribuída aos 

srs. Annibal Gontijo, Socrates Alvim e Sebastião Lima, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Offlcio 
Pagamento de addicionaes a Bernardo Lopes de Figueiredo 

{PEÇA N. 415} 

Secretaria das Finan~as do Estado de Minas Geraes - Bello Ho-
rizonte, em 22 de outubro de 1934. 

C/l.a/4.398. 
Abertura de credito para pagamento de addicionaes a Bernardo 

Lopes de Figueiredo. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de remetter a Vossa Excellencia o processo nu-

mero 1.560, que trata da abertura de um credito de 942$400, para pa-
gamento de addicionaes ao Senhor Bernardo Lopes de Figueiredo, ro-
gando a Vossa Excellencia se digne providenciar afim de que esse 
Egregio Conselho se manifeste sobre a abertura do referido credito 

Reitero a Vossa Excellencia os meus protestos de alta estima ~ 
consideração. 

O Secretario das Finanças, Ovidio de Abreu. 
Ao Senhor Doutor Milton Campos, Presidente do Conselho Con-

sultivo. - Capital. 

Requerimento annexo ao officio supra 
Exmo. Sr. Secretario das Fjnanças. 
Bernardo Lopes de Figueiredo vem, respeitosamente, por sua 

procu~adora abaixo-assignada, requerer a V. Excia. os addicionaes a 
que tem direito, conforme prova com certidão junta. 

E. D. 
Bello Horizo~te, 31 de agosto de 1934.-P. p. Angelina Alvim Rates . 
- O processo passa a constituir a peça n. 415, distribuída aos 

srs. Milton Campos, Dorinato Lima e Annibal Gontijo, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 
Pagamento de aádicionaes a d. Ma ria das Dores Almeid a 

(PEÇA N. 416} 

Secretaria da Educação e Saude Publica - Officio n. 489 - Ex-
pedido pela 5. a Secção. 



1318 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Bello Horizonte, 25 de outubro de 1934. 
Sr. Presidente, 
Remettendo a V. Excia. o processo de addicionaes a que tem di-

reito d. Maria das Dores Almeida, professora em S. Vicente Ferrer, .An-
drelandia, consulto a V. Excia. sobre a possibilidade da abertura do 
necessario credito na importancia de 1:239$999, para attender ao pa~ 

gamento da referida professora. 
Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração. 
Noraldino Lima. Secretario da Educação e Saude Publica. 
Ao Sr. Presidente do Conselho Consultivo - Capital. 

Requerimento annexo ao o·fflclo supra 

Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal do Estado de Minas Geraes. 
Maria das Dores Almeida, professora em S. Vicente Ferrer, mu~ 

nicipio de Andrelandia, desde 15 de outubro de 1899 ao ultimo de 
abril, tendo portanto 34 annos de exercício conforme certidãoa, junt 
vem por seu procurador abaixo-assignado requerer a V. Excia. se 
digne mandar pagar-lhe os addicionaes de accordo com as leis e de-
creto em vigor. 

O signatario tem procuração archivada na Secretaria das Finan-
ças e registrada no livro proprio, folhas 39, na Secretaria da Educação 
e Saude Pub'ica. 

Pede deferimento. 
Bello Horizonte, 27 de junho de 1934. - P. p. João Mendes de 

Castro. 
- O processo passa a constituir a peça n. 416, distribuída aos 

srs. Abilio Machado, Julio Soares e Dorinato Lima, respectivamente 
' relator, 1. o e 2.0 revisores. 

Officio 

Abm·tura de credito especial 

(PEÇA N. 417) 

Secretaria da Educação e Saude Publica - OHicio n. 174 
Expedido pela 3.a Secção. 

Bello Horizonte, 25 de outubro de 1934. 
Srs. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo do 

Estado. 
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Tendo-se de proceder brevemente ás provas para pr~enchimento 
de cinco cadeiras vagas na Escola de Pharmacia de Ouro Preto, pro-
vas essas que deverão realizar-se nesta Capital, conforme deliberou 
o Sr. Ministro da Educação, venho solicitar a vossa annuencia para 
que se possa abrir um credito especial de vinte e cinco contos de 
réis (25:000$000), afim de attender ás despesas com diarias a exami-
nadores que virão á Capital, gratificações a pessoal subalterno e acqui-
sição de material para as provas praticas. 

Valho-me do ensejo para vos reiterar os protestos de meu ele-
vado apreço. 

Noraldino Lima, Secretario da Educação. 
- O processo passa a constituir a peça n. 417, distribuída aos 

srs. Dorinato Lima, Socrates Alvim e Annibal Gontijo, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Offlclo 
Pagamento de addicionaes a d. Ma ria A ugmta Alves 

dos Santos 
(PEÇA N . . 418) 

Secretaria da Educação e Saude Publica - Officio n. 173 -
Expedido pela 3.a Secção. 

Bello Horizonte, 25 de outubro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo 

do Estado. 
Havendo a auxiliar da directora do curso de adaptação da Es-

cola Normal desta Capital, d Maria Augusta Alves dos Santos, feito 
jús ao recebimento da gratificação addicional de que trata a Lei n. 
425, de 1906, conforme se vê do processo junto, peço a acquiescen-
cia do Conselho Consultivo para que se abra o necessario credito es-
pecial, que deverá ser de 1:269$300, de vez que esta Secretaria não 
dispõe de verba para tal pagamento. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a VV. Excias. os protestos de 
meu elevado apreço. 

Noraldino Lima, secretario. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. 
A abaixo-assignada, auxiliar de Directora do Curso de Adapta-

ção, contando mais de 30 (trinta) annos de serviços prestados ao Es-
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tado, como prova com a inclusa certidão, pede a V. Excia. providen-
cias no sentido de lhe serem pagos os addicionaes a que tem di-
reito. 

Pede deferimento. 
Bello Horizonte, 9 de maio de 1934. - Maria Augusta Alves dos 

Santos. 
- O processo passa a constituir a peça n. 418, distribuída aos 

srs. Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Julio Soares, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Communlcação 

O SR. SEBASTIÃO LIMA- Communica que os srs. Julio Soa-
res e Annibal Gontijo, por motivo justo, não compareceram a sessão. 

-0 Conselho· fica inteirado. 
:-Jão havendo mais quem queira usar da palavra no expediente, 

é annunciada a 

Apresentação, approvação e asslgnatura de pareceres 
finaes 

O SR. MILTON CAMPOS - apresenta o seguinte: 

Parecer n. 375 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA) N. 372) 

O Conselho do Estado de Minas Geraes, depois de con-
siderar devidamente a peça n. 372, em que o exmo. sr. Secreta-
rio da Agricultura solicita auctorização para a venda em hasta pu-
blica de terrenos devolutas situados em Jequitinhonha, Araguary, 
Raul Soares e Manhumirim, - opina favoravelmente a aucto rização 
pedida, para que, com as formalidades legaes, se faça a venda dos 
referidos terrenos. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
aos 27 de outubro de 1934. - Milton Campos, presidente e relator. 
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O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros,. sendo 
tambem votos vencedores os dos srs. Julio So::~res e Annibal Óontijo. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao 
sr. Secretario da Agricultura. 

O Sr. Socrates Alvlm - lê e passa a mesa o seguinte: 

Parecer n. 376 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 406) 

Devidamente examinado e considerado o processo constante da 
peça n. 406, em que o sr. Secretario da Agricultura solicita a neces-
saria auctorização do Conselho para vender e:n hasta publica o lote 
de terras devolutas n. 38, com a área de 227,25 equitares, situado 
no lagar denominado São João, districto de Sant'Anna do Rio das 
Velhas, município de Araguary, neste Estado, lote occupado pelo sr. 
Alziro Borges, tudo de accordo com elementos constantes do dito 
processo; considerando achar o processo dentro das exigencias do 
Regulamento de terras do Estado e considerando mais a convenien-
cia que existe de serem vendidas essas e outras terras devolutas, cuja 
utilização racional só poderá ser conseguida mediante a legalização 
da situação de domínio dos respectivos posseiros, - delibera o Con-
selho Consultivo do Estado concordar com a venda pretendida, para 
o que dá sua acquiescencia. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Geraes, em Bello Horizonte, 27 de outubro de 1934.- Socrates Alvim, 
relat01. 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. con-
selheiros, sendo tambem votos vencedores os dos srs. Julio Soares e 
Annibal Gontijo. 

- Devolva-se a peça acompanhada do relataria e parecer ao 
sr. Secretario da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

Ezploração de madeiras no municipio de Tlteoplilo Ottoni 
(PEÇA N. 387) 

Passando-se á 2.a parte da ordem do dia, é dada a palavra ao 
sr. Socrates Alvim, relator da peça n. 387, que sobre a mesma apre-
senta o seguinte: 
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Relatorio 

O sr. Nagib Abés Ganem solicita a concessão de privilegio por 
25 annos, para si ou empresa que organizar, para extrahir madei-
ras de lei destinadas a exportação, em um trecho : da bacia do rio 
Pampam, de 30 kilometros de extenção, a partir da barra desse rio no 
Mucury, sobre 12 kilometros de largura, no sentido transversal á bacia 
desse curso d'agua. 

O requerente se propõe pagar, além dos impostos que o Estado 
cobra sobre as madeiras exportadas, o preço de 6 por m3. de ma-
deira que o requerente extrahir em terras devolutas na região em 
apreço. Obriga-se tambem o proponente á limpesa e drenagem do 
rio Pampam no percurso constante da concessão, á abertura de estra-
das, bem como a auxiliar a fiscalização das mattas, sem onus para 
o Estado e a extrahir annualmente o mínimo de 1.200 m3. de ma-
deira. 

Estabelece mais as seguintes condições: 
Praso de 12 mezes para o inicio da extracção de madeira, 

item c: 
Que o Estado "resguarde o direito do requerente no tocante ao 

trecho do rio Pampam ' que drenar e conservar limpo, estipulando a 
cobrança da "pedagem" de 3$000 por m3. de madeiras de outrem 
que venham a ser transportadas pelo mesmo rio", item c: 

Preferencia em favor do requerente para arrematação em hasta 
publica de lotes de terras devolutas na zona referente á concessão, 
item f: 

Que "ao contracto seja dado, para fins de direito, o valor de .... 
50:000$000, e que, no caso de rescisão por parte do Estado, fique es-
tipulada a multa de 20:000$000, e mais pagamento de todas as ben-
feitorias feitas pelo proponente nos terrenos da concessão, bemfeitorias 
drenagem do rio Pampam, estradas, arrasões para madeiras, installações 
de corte, casas de colonos, etc., cuja avaliação será feita por dois 
arbitras indicadqs pelas partes, item g: 

O engenheiro chefe do districto de terras informa que a preten-
ção está em desaccordo com as circulares contendo instrucções do 
lnspector de Terras, mas considera-a conveniente ao interesse publico 
de vez que importa no aproveitamento de madeiras que, de outro 
modo, serão destruídas pelo fogo das derribadas feitas pelos pos-
seiros. 
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O Sr. Consultor Jurídico da Secretaria opinou por que se ouvisse' 
previamente o Conselho Consultivo em relação á pretendida concessão 
"que deverá assentar em bases predeterminadas, sob cautelas e 
restricções que os interesses do Estado aconselharem e sem privile-
gio de zona, senão de area determinada. 

Ouvida a Sessão Technica de Terras, declarou o engenheiro che-
fe do Serviço, dr. José Lopes de Magalhães. 

A) Vantagens offerecidas ao Estado 

1. 0 
- Que, em vez de 6$000 por m3. de madeira exportada, se 

estabeleça 10$ por m3. de peroba, cedro, vinhatico, e 30$000 por 
m3. de jacarandá. 

2.0 -Que póde ser acceita a clausula constante do i tem b da 
proposta. 

3.0
- Conservar a sua redacção assim: "Exportação no mínimo 

1260 m3. da madeira annualmente". 

B) Onus impostos ao Estado 

1.0
- Accrescentar que a extração será sómente de madeira de 

lei, destinada á exportação, conservando, o mais possível, intactas 
as madeiras que se destinarem a lenha, carvão vegetaL dormentes, 
etc.,que não poderá explorar. 

2.0
- Não acceitar esse onus (o do item "e" da proposta refe-

rente á obrigação do Estado resguardar o direito do requerente no 
tocante ao trecho do rio Pampam, drenado e conservado limpo pelo 
proponente e tambem quanto á estipulação de "pedagem" para ma-
deiras de outrem que fut.uramente venham a ser transportadas pelo 
mesmo rio), pois essa garantia implica n'uma medida coercitiva aos 
interessados em exploração de madeiras de)mprocedencia de terrenos 
legitimas, que fiquem no rio Pampam, a montante da zona da concessão. 

3. o_ Em egualdade de condições de preço, pode-se dar preferen-
cia ao concessionario, até o limite de 500 Ha, para terrenos de cultu-
ra e 4000 Ha, para os terrenos destinados a creação. 

4. 0 
- Não vejo vantagem nenhuma ao Estado em assumir essa 

obrigação proposta (refere-se á multa de 20:000$ e indemnizações 
constantes do item "g"). 

Feita a apreciação sobre as condições da proposta, prosegue 0 
informante, cabe-me lembrar-vos · que, si o Estado de Minas tem al-
gum interesse em usufruir uma renda, permittindo a devastação de 
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suas mattas, que se ponha, então, em hasta publica, a exploração 
de suas madeiras, pois estou certo que, assignado o contracto 
em estudo, innumeros madeireiros requererão outros contractos em 
identicas condições". 

Assim relatada a peça, passo-a ao 1.0 revisor, conselheiro Se-
bastião Lima. 

Bello Horizonte, 2 do outubro de 1934 -Socrates Alvim, relator. 
Em tempo: 
tntimado o relatorio acima, foi presente ao relator a reclamação 

junta ao processo, em que o sr. Adolpho Sá protesta contra conces-
são pleiteada pelo sr. Nagib Abés Gélnem, considerando-a prejudicial 
a seus interesses de proprietario de terras na barra do ·rio Pampam 
no Mucury. Completo assim o relatorio, passo o processo ao 1.0 re-
visor, conselheiro Sebastião Lima. 

Bello Horizonte, 3 de outubro de 1934- Socrates Alvim, relator· 
O Sr. Soerates A.lvim:- Como sabem os nobres collegas, fo-

ram enviados ao Conselho e ao relator alguns documentos que pro-
ponho sejam integrados no processo, assim como umas notas forne-
cidas pela Secretaria da Agricultura sobre preços de madeiras de lei 
na região do Rio Doce e na região do Rio Mucury. 

(E' app 1·ovada a p1 oposta) 
Antes de ~mittir meu parecer sobre a peça, desejo chamar a at· 

tenção dos senhores conselheiros para as construcções rodoviarias le-
vadas a effeito pelo Departamento de Viação da Secretaria da Agri· 
cultura na região norte-mineira, estradas a que farei referencia em 
meu parecer. 

Os dados a que me refiro fazem parte no relatorio apresentado ao 
Superintendente deste Departamento pelo engenheiro Guilherme Gies-
brecht, relatorio datado de Salinas, em 21 de setembro do anno findo 
e referente a serviços realizados no periodo de julho de 1932 a julho 
de 1933. 

As rodovias em apreço partem de Barracão, dirigindo-se para o 
norte, até as proximidades de Riacho dos Machados. 

Nessa altura, bifurca-se a rodovia, lançando_um ramal para nordeste, 
em direcção a Salinas e continuando rumo norte, em busca da fron· 
teira bahiana, no rio Verde Pequeno, o ramo inicial da estrada. 

Este ramo da rodovia passa pelas sédes dos municípios de Tre· 
medal e Espinosa. Do ramal de Salinas, cerca de uma legua além 
da Barroca da Serra, parte o sub-ramal de Rio Pardo, com um pouco 
mais de seis legoas de extensão. 
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São mais de 370 kilometros de estradas de rodagem, interessando 
territorios de cinco ou seis municípios e pondo em commu nicação 
directa com a nossa Capital, pela E. F. Central do Brasil, a extensa 
e futurosa região nordeste do Estado. 

Sobre as cond.ioções technicas dessas rodovias, assim se manifesta 
o auctor do alludido relatorio: - "Quanto ás condições technicas 
do traçado, são optimas. A porcentagem de curvas sobre as rectas 
é de 11°/o· O raio mínimo de curva empregado é de 30,29, mes· 
mo assim poucas vezes. A maior recta é de 5.220 metros, ha· 
vendo numerosa de varios kilometros de extenção. As declividades · 
não passam, em geral, de 8 °/0 • Como se trata de estradas 
ecooomicas e foi precisso evitar cortes e aterros, a grade se resente de 
successivas quebras, defeitos que serão facilmente sanados, quando 
fôr necessario. 

A largura da rodovia é de 5 metros. Toda ella é protegida por 
valletas de amparo e valletões nos Jogares baixos. 

Foram construídas 25 pontes, 616 boeiros, 118 estivas e 203 
matta-burros". 

O custo de construcção varia de 1:100$000 a 2:290$000, com a 
média de menos de dois contos de réis por kilometro. Nas regiões 
cobertas de mattas virgens, como as das bacias do rio Doce e do 
Mucury, o custo da construcção eleva-se a 3:000$000 e mais, por ki· 
lometro. Nestes casos costuma-se sacrificar um pouco as condições 
technicas da estrada, para evitar exces3iva elevação do custo da 
construcção. 

E' esse typo de rodivia que na Secretaria da Agricultura do Es-
t~d~ se donomina "Norte de Minas", A elle farei , em meu parec-er, 
ligeua referenda, que justifica a presente digressão. 

Chamando a preciosa attenção dos meus illustres e presados 
companheiros do Conselho Consultivo para a actuacão fructuosa do 
Departamento de Viação da Secretaria da Agricultura, nesse inte-
ressante sector de suas attribujções, faço-o com satisfação para meu 
espírito, sempre voltado para o estudo dos problemas economicos de 
nossa terra. 

Passo a emittir meu parecer, que é o seguinte: 

Parecer 

O Sr. lloerates .&lv lm :-Pelo reiatorio cuja leitura acabo de 
fazer, verifica-se que a proposta do sr. Nagib Abés Canem contraria 
disp;sitivos expressos da legislação vigente sobre terras devolutas. 
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Ouvido a respeito, opinou, entretanto, o Consultor Jurídico da Secre-
taria da Agricultura pela legalidade da concessão, lembrando, porém, 
a conveniencia de se acautelarem melhor os interesses do Estado, 
pela recusa de privilegio de zona. 

No parecer emittido pelo engenheiro chefe do Serviço de Terras. 
foram suggeridas modificações bastante radicaes na proposta em apre-
ço, suggestões que fazem parte do processo e constam do relatorio. 

A proposta em discussão apresenta outros aspectos que devem 
merecer a attenção do Conselho. Está neste caso a parte referente ao 
prazo da concessão pretendida (25 annos), que é manifestamente 
exaggerado. 

Parece que o requerente deseja explorar apenas madeiras de lei 
de elevada cotação commercial. Das quatro especies vegetaes men-
cionadas em seu requerimento, duas devem produzir, por alqueire de 
terra em mattas virgens, segundo estimativa do proponente, 40 me-
tros cubicos de madeira destinada á exportação. As outras duas es-
pecies, tambem referidas na petição do sr. Ganem, offerecerão egual 
redimento volumetrico. 

Nessas condições, serão extrahidos 80 metros cubicos de madei-
ra de exportação em cada alqueire de terra em mattas virgens. 

A área comprehendida na concessão pleiteada corresponde a cer-
ca de 7.500 alqueires. Admittida a hypothese, excessivamente opti-
mista, de sererrl todas essas terras devolutas e cobertas de mattas 
virgens, encontrar-se-iam ahi 600.000 metros cubicos, mais ou me-
nos, de madeira a explorar. Si tomarmos por base a exploração 
diaria media de 300 metros cubicos, chegaremos á conclusão de que 
em menos de sete annos poderá ser extrahida toda a madeira das re-
feridas especies existentes no trecho do rio Pampam a que se refere 
a proposta em discussão. Sabemos, porém, que as terras devolutas 
estão, por toda parte invadidas pelos posseiros, grandes devastadores 
de mattas. Póde-se, por conseguinte, sem exaggero, estimar em 50 °/0 

apenas as terras em mattas virgens ainda existentes no referido trecho 
do valle do Pampam. O prazo de 25 annos pretendido pelo reque-
rente é, pois, excessivo e prejudicial ao desenvolvimento economico 
da zona em apreço. 

Somos de parecer que o Conselho deve suggerir a reducção desse 
prazo a J O annos, tempo sufficiente para a pretendida exploração 
das melhores madeiras de lei do alludido trecho do Pampam, ficando 
a concessão dividida em dez partes, com o prazo de um anno para 
a exploração de cada uma dessas partes. 
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Entendemos, pois, que o trecho de territorio comprehendido na 
parte inferior do valle desse rio, com 30 kilometros de extensão, no 
sentido longitudinal da sua bacia hydrographica, por 12 kilometros, 
contados no sentido transversal a essa bacia, territorio sobre o qual 

•, 
virá recahir a concessão desejada, deve, para o alludido effeito, ser di-
vidido em 10 faixas eguaes, de 3 kilometros de extensão., rio acima, 
por 12 de largura. A cada faixa de territorio assim delimitada cor-
responderá a concessão de um anno para que o concessionario ex-
plore, de accordo com os termos deste parecer, as madeiras de lei 
ahi existentes, apropriadas á exportação. 

Findo o prazo relativo á exploração de uma faixa, passará o 
concessionario a explorru a faixa immediata, revertendo as terras de-
volutas existentes na anterior ao dominio pleno do Estado, livre de 
quaesquer pagamentos ou indemnizações por parte deste, pagamen-
tos e indemnizações a que o concessionario não terá direito. 

Proseguindo na emissão deste parecer, diremos : 
a) A exploração de madeiras terá inicio nas terras devolutas 

existentes no trecho inferior do rio Pampam, a partir da sua foz no 
Mucury, passando, successiva e annualmente, ás faixas de terras si-
tuadas a montante das que forem sendo exploradas ; 

b) O concessionario terá o prazo de 6 mezes, a contar da data 
de assignatura do ~ contracto a que se refere este parecer, para ini-
ciar os serviços de extracção de madeiras, serviços que não pode-
rão ser interrompidos por mais de 6 mezes em cada anno, incorren-
do o concessionario nas penalidades de inadimplemencia, caso exce-
da esses prazos. Será tambem obrigado a extrahir annualmente, no 
mínimo, 1.200 metros cubicos de madeira destinada á exportação; 

c) Fica entendido que a presen_te concessão será dada com re-
serva dos direitos de terceiros e attendendo, inclusivé, ás limitações 
estabelecidas pelo Codigo Florestal Federal vigente, assim attendida, 
no ·que fôr de direito a reclamação do sr. Adolpho Sá, constante 
desta peça; 

d) O objecto desta concessão será unicamente a exploração de 
madeiras destinadas á exportação e extrahidas em terras devolutas 
existentes no trecho de territorio já descripto. Não poderá, porém, 
o concessionario extrahir senão vegetaes adultos, cujos troncos se 
classifiquem como «madeira de serra• , vedando-se-lhe a exploração 
de lenha, dormentes, carvão e madeiras finas ou novas ; 

e) A requerimento do concessionario, poderá o Estado vender-
lhe, com o direito de preferencia e na região em apreço, em uma ou 
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mais glebas, até o total de 500 hectares de terras para fins agríco-
las ou até 4.000 hectares para exploração pastoril, de accordo com o 
que estatue o vigente Regulamento de Terras Publicas; 

f) Obrigar-se-á o concessionario a desobstruir, drenar e conser-
var limpo durante a duração do contracto a que se refere o presen-
te parecer, o trecho do rio Pampam comprehendido na dita zona ; 

g) O rio assim des-obstruido, drenado e conservado limpo pelo 
concessionario, será entregue a serventia publica, sem que o conces-
sionario tenha direito á cobrança de pedagio ou outra qualquer con-
tribuição aos que se utilizem desse meio de transporte e communica 
ções ; 

h) O concessionario fica obrigado a concorrer com a metade do 
custo total da estrada de rodagem que será construída no territo-
rio da presente concessão, no sentido longitudinal do valle do Pam-
pam. Essa estrada, do typo «Norte de Minas•, será de custo e con-
dições technicas mais ou menos identicos aos da que está sendo 
aberta no município de Peçanha, entre Coracy e Chonim. Além de 
pagar metade do custo da dita estrada, ficará o concessionario obri-
gado a conservai-a em boas condições de transito durante o tempo 
da presente concessãQ, sem direito a c-obrar pedagio das pessoa-s que 
da mesma estr~da se servirem ; 

i) Finda a presente concessão, terão revertido ao Estado todas 
as terras devolutas comprehendidas na zona em apreço, bem como 
os melhoramentos e bemfeitorias feitos pelo concessionario, sem ne-
nhum onus para o Estado. 

j) Para garantia de execução do presente contracto, deverá o 
concessionario fazer, no acto da assignatura do mesmo, uma caução 
no Thesouro Estàdual, da importancia de vinte contos de réis, que 
poderá ser prestada em apolices da divida publica do Estado . 

Essa caução sómente será levantada depois de findo o contracto 
e estando o concessionario quite com o Estado, respondendo a mes-
ma pelo inadimplemento a que o concessionario tenha dado causa. 

k) Pagará o concessionario ao Estado, pela madeira que extra-
hir nas terras devolutas em apreço, além dos impostos integraes refe-
rentes a esse genero de exploração e exportaçã<>, as seguintes taxas 
de compensação : 

1 -Por metro cubico de jacarandá, cabiuna. ipé tremido ou ti-
gre, oleo vermelho ou balsamo ou outras madeiras de cotação com· 
mercial. equivalente, trinta mil réis; 
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2- Por metro cubico de cedro, vinhatico, peroba, leiteira. 1equi· 
tibá-rosa ou outras madeiras de cotação commercial equivalente, vin-
te mil réis; 

3-Por metro cubico de garapa, angelim, guaribu' ou roxinho, ca-
nellas communs, caixeta ou outras madeiras de valor commercial iden· 
tico ou inferior, dez mil réis; 

1)-0 pagamento dessas taxas será feito na collectoria de Theo .. 
philo Ottoni, mediante guia fornecida pelo Chefe do Districto de Ter· 
ras com séde naquella cidade, guia na qual se mencionará o numero 
de metros cubicos de madeira a ser embarcada, as especies, catego .. 
rias e reputação commercial dessas madeiras, de accordo com a ta-
bella constante deste parecer. 

m)-Si o Estado pretender rescindir o contracto no decurso de sua 
vigencia, pagará ao concessionario, por meio de avaliação legal, o va .. 
lor das bemfeitorias por este feitas no trecho em que estiver exploran-
do madeiras, de ac-::ordo com os dispositivos constantes deste parecer. 

n)-0 Governo estabelecerá no contracto que for celebrado com 
o concessionario as multas que forem razoaveis, inclusive a penalida· 
de da extincção de pleno direito desta concessão, com reversão ao Es-
tado de todos os melhoramento e bemfeitorias existentes na região em 
apreço, sem onns para o Estado, tudo nos termoi deste parecer . 

o)-Para os effeitos legaes, o presente contracto terá o valor de 
cincoenta contos de réis. 

p)-A concessão a que se refere este processo serâ feita medi-
ante concnrrencta legal em hasta publica, devendo constar do referi-
do edif.al de concurrencia as condicçõe s exigidas no presente parecer 
e outras que forem julgadas necessarias ao perfeito acautelamento 
dos interesses publicos. A concessão será dada ao concurrente idoneo 
que melhor proposta apresentar, com o minimo de vantagens para o 
Estado determinado neste parecer. 

q}-A presente concessão só poderá ser deferida a brasileiro e 
sómente a brasileiros poderá ser transferida; mesmo a,sim, mediante 
annuencia expressa do Governo do Estado. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-Sem debate é approvado o parecer, sendo adaptada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina para que seja posta em hasta publica a con-
cessão, na fórma do parecer do relator. 
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-0 processo é devolvido ao relator para redacção do parecer 
final. 

Prescripção de juros de apolioes 

(PEÇA N. 394) 

Annunciada a discussão da peça numero 394, é -dada a palavra 
ao sr. Abilio Machado, relator da mesma, que apresenta o seguinte: 

Relatorio 

Encerra a peça n. 394 alguns processos da Secretaria das Finan-
ças sobre pedidos de pagamento de juros de apolices tardiamente re-
clamados, depois de cinco annos de seu vencimento (fls. 53-64), fi-
gurando entre os interessados um collector estadual, que fizera o re-
forço de sua fiança com 5 titulos do valor nominal de 1 :000$000, cada 
(fls . 62 e seguintes). 

Despachando um desses requerimentos, todos devidamente lnfor 
mados, o titular das Finanças, que era, na época, o sr. dr. Gudesteu 
Pires, o indeferiu, por considerar os juros prescriptos, com fundamen-
to do disposto pelo art. 178, paragrapho 10, ns. III e VI, 2.8 alinea, 
do Cod., Civ. a fls. 56-v.). 

Resolvendo sobre outra petição, o mesmo Secretario, ape~ar de 
pareceres. em contrario, deu o seguinte despacho: 

cSi bem que os juros prescrevam em cinco annos, a administra-
ção do Estado deliberou renunciar a essa presàipção, em beneficie 
dos creditas do Estado, para facilitar a collocação de seus titulos. 
Feita, pois, a conta dos juros, expeça-se a portaria, com urgencia, para 
o pagamento •, (fls. 58 e 60-v.). 

Agitado o caso novamente pela petição de fls. 62, em 1933 (a 
do c?llector predicto), o assumpto, que anteriormente já merecera um 
bello parecer do sr. dr. Tancredo Martins, como Consultor Jurídico 
do Estado (fls. 68), foi mais amplamente examinado. Ouvido a res-
peito, o Advogado Geral do Estado de então, dr. Orosimbo Nonato. 
estudou longar:nente a questão, dominando inteiramente a materia es. 
planada, com apoio em numerosos auctores de nota, patrios e ex-
trangeiros, e citação de boas fontes do Dir. Romano. Emittiu parecer 
sobre: 

cA)-csi os juros das apolices :estaduaes estão sujeitos á pres-
cripção; 
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B)-si essa prescripção vigora mesmo no caso em ~que, por dis-
positivo regularmentar, são elles,-uma vez reclamados-postos em 
ccaixa de deposito"; 

C)-si a prescripção produz tambem seus effeitos quando se tra-
ta de juros de apolices caucionadas, como garantia de obrigações 
para com o Estado ... 

E conclue o eminente jurista pela prescripção dos juros de apo-
lices, em todas as hypotheses enumeradas (fls. 39). 

A' vista desse parecer, o actual titular das Finanças, dr. Ovidio 
de Abreu, proferiu este despacho: «Por questões de ordem adminis-
trativa, sou pelo pagamento dos juros. Em face, porém, das conclu-
sões deste parecer, desejaria que o exmo. sr. Aàvogado Geral doEs-
tado esclarecesse si a lei faculta ao Secretario das Finanças ordenar 
tal pagamento, o que importa em abrir mão da prescripção ... {fls. 39, 
final e v.). 

Em resposta á nova consulta, o sr. Advogado Geral opinou, de-
pois de outras considerações, que: 

cTem os escrupulos de v. excia. inteira razão, e, em principio, não 
é facultado ao Secretario renunciar direitos do Estado. P6de, entre-
tanto, fazel-o o governo discricionario, convindo, então, decreto espe-
cial a respeito • (fls. 40). 

A fls. 41, lembrou-se a necessidade da audiencia do Conselho 
Consultivo sobre a questão, de que tambem tratou, em interessante e 
bem deduzido parecer, o Chefe de Secção sr. Sebastião Noro~ha (fls. 
42-50). 

O Consultor Jurídico do Estado, dr. Jarbas Vidal Gomes, havia 
opinado, sustentando que: 

•Os juros de apolices não incorrem na prescripção quinquenal 
de que trata o art. 178, paragrapho 10, III, do Codigo Civil, como 
já demonstrou brilhantemente o dr. Tancredo Martins, quando Consul· 
tor Jurídico do Estado, no parecer de que junto copia,. (fls. 68). 

Dirigindo-se ao Conselho, em officio de 17 de setembro findo, o 
sr. Secretario das Finanças, diz: 

•Por motivos de ordem administrativa, pretende o Estado renun-
ciar â prescripção dos juros de sua divida fundada interna, pagando-
se aos respectivos possuidores ou portadores de titulos. Como se tra-
ta, porém, qe assumpto que depende de audiencia do Conselho Con-
sultivo do Estado, peço se manifeste este a respeito,-tendo em vista 
toda a especie ventilada ·no processo que este acompanha.,.. (fls. 2). 
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Fica assim relatada a peça, que passo ao 1.0 revisor, sr. conse· 
lheiro Dorinato Lima. 

BeiJo Horizonte, 20 de outubro de 1934.-.Abilio Machado, relator. 

Parecer 

O sr. Ablllo Maebado-Como revela o relatorio lido, deseja 
o Estado renunciar á prescripçã-o dos juros de sua divida fundada in-
terna, em beneficio da manutenção de seu credito. 

Juridicamente, pó de o Estado, sem a menor duvida, dei,xar dé fazer 
o pagamento dos juros referidos na peça em exame, por estarem pre-
scriptos, como opinou, baseado em dispositivo expresso de lei e na 
boa doutrina, o Advogado Geral de então, dr. Orozimbo Nonato, com 
as conclusões de cujo brilhante e convincente parecer estou inteira-
mente de accordo, accrescentando, de minha parte, que no mesmo 
sentido sempre foi, em relação á Fazenda Nacional, a jurisprudencia 
do antigo Supremo Tribunal Federal, ao assentar, sem restricção al-
guma, que a prescripção quinquenal de que gosa a dita Fazenda, cse 
applica a todo e qualquer direito e acção, que alguem tenha con-
tra a mesma ... • ( cMan. de Jur.•, de Octavio Kelly, 1.0 Suppl., n. 1.004, 
pag. 203, 2.0 Supp., os. 1.236 e 1.237, pag. 267. cRev. For.• vol. X. 
247). 

Mas, intere~ses de ordem administrativa, que podem ser de gran· 
de vulto aconselham, muitas vezes, não encarar assumptos como o 
dos autos, unicamente pelo seu aspecto jurídico. E' o que se depre· 
bende do despacho e do officio do titular das Finanças, a fls. 39, in-
fine, e 2. 

O pagamento de juros prescriptos, que não se elevam a quan· 
tias consideraveis, sómente proveito poderá trazer ao Estado, que não 
deve, por tão pouco, diminuindo a confiança em seu credito, fazer 
valer o seu direito. Quanto á renuncia desse direito, peto Estado, en· 
tendo, com o parecer do sr. Advogado Geral, citado no relaforio 
que ella pode ser feita em decreto especial. Isso, por não se ter ain~ 
da verificado a reconstitucionalização dos Estados, nos quaes continua 
a ter applicação, em casos como o do processo ora em estudo, o 
chamado Codigo dos Interventores, conforme tem este Conselho de· 
cidido, mais de uma vez. 

Pelo exposto, sou de opinião que nos manifestemos favoraveis ' 
renuncia que o Estado pretende fazer, da prescripção dos juros de 
sua divida fundada interna. 

(Muito bem! Muito bem!) 
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-Em discussão o parecer. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:-Tem a palavra o sr. conselheiro 

Socrates Alvim. 
O SR. SOCRA TES AL VIM:-Sr. Presidente estou de pleno a c· 

cordo com o brilhante e juridico parecer do ilustrado conselheiro re-
lator. a favor do qual ainda pleiteia o precedente adoptado em tal 
assumpto pelo governo federal! que sempre considerou os juros de 
apolices como dinheiro em deposito, e, como tal, não incorrendo em 
prescripção. Acho que o acto do governo do Estado, procurando re· 
nundar á prescripção dos juros de sua divida fundada interna, não só 
acautela melhor o seu credito, como contt;bue para uniformizar a Je· 
gislação administrativa de Minas com a legislação administrativa fede-
ral, nessa parte. 

O SR. MILTON CAMPOS:-As emissões mais recentes, si não 
me engano, consignam a clausula de imprescriptibilidade. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-0 governo federal jámais considerou 
prescriptos os juros de suas apolices, embora pudesse fazel·o de ac-
cordo com a legislação vigente. E' uma nobre attitude que merece 
ser imitada. 

Assim. applaudo, sem reservas, o parecer do relator, no sentido 
do Conselho opinar favoravelmente á renuncia que o Estado preten· 
de fazer á prescripção dos juros de suas apolices. (Muito bem! Mui· 
to bera !) 

Não havendo mais quem tome a palavra, é o parecer approva-
do P. proclamada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente ao decreto de renuncia á pres· 
cripção dos juros das apolices do Estado. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Favores pleiteados pelo Syndicato doa Empregados 
em Hoteis e RutauranteB 

(PEÇA N. 407) 

Finalmente, é posta em ~iscussão a peça n. 407, sobre a qual 
apresenta o sr. Sebastião Lima o seguinte 
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Relato rio 

A 1 de maio de 1924, foi fundada nesta Capital a cUnião Inter· 
nacional•, Sociedade dos Empregados em Hoteis, Restaurantes, Cafés 
e Annexos, que reformou seus estatutos a 4 de janeiro de 1929, con-
forme o folheto junto a este processo. 

A "União Internacional• transformou-se depois em • Syndicato 
dos Empregados em Hoteis, Restaurantes e Congeneres •, o qual foi 
reconhecido pelo Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio, por 
decreto n. 19.770, de 19 de março de 1931. 

Entrando em entendimento com a Prefeitura desde setembro de 
1930, no sentido de adquirir nesta Capital um lote de terreno para 
construir sua séde, a União Internacional, nos termos da lei munici-
pal n. 357, de 2 de abril de 1930, arrematou em hasta publica, em 
fevereiro de 1931' por 8:100$000, o lote n. 22, do quarteirão 8, da 8. a 

Secção urbana, á rua Guajajaras, ficando combinado o pagamento 
respectivo em 20 prestações semestraes de 405$000, accrescidas dos 
juros de 6 o f o ao anno, conforme a tabella organizada pela Prefeitura. 

Tendo pago duas prestações na importancia de 1:040$900, plei-
teou a União, em petição de 2 de novembro de 1931, o perdão do 
resto do pagamento, o que foi indeferido pelo Prefeito, em despacho 
datado de 26 de dezembro daquelle anno. 

Em 2 de março de 19~2, já tendo então pago mais uma presta-
ção semestral, na importancia de 623$700, renovou o pedido de per-
dão da divida ao Prefeito, e este mandou ouvir o Conselho Consul· 
ti v o. 

O Conselho, em parecer n. 36, approvado em sessão de 7 de 
abril do mesmo anno de 1932, opinou que se concedesse á recorren-
te uma moratoria de dois annos, para o pagamento das prestações 
restantes, sem mais nenhum onus, com o que concordou o Prefeito 

' por despacho de 11 do mesmo mez. 
Exgotado o prazo da moratoria, vem agora o Syndicato dos Em-

pregados em Hoteis, Restaurantes e Congeneres recorrer de novo ao 
Prefeito, pedindo o cancellamento do resto da divida; e para justifi-
car a sua pretensão, allega a continuação de crise que vem affectan-
do a todas as classes, invocando ainda os precedentes occorridos em 
outras associações favorecidas pela Prefeitura. 

Em despacho de 10 do corrente, o actual Prefeito, depois de ou-
vir as diversas secções de sua repartição, declarou que acha o caso 
merecedor de novo estudo, pelo que remette mais uma vez o pro· 
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cesso a este Conselho, com o officio n. 23, no qual refere-se ás conces-
sões de terrenos, feitas á Sociedade Mineira de Engenheiros e á União 
dos Empregados do Commercio, e pede que o Conselho estude no-
vamente o assumpto e dê seu parecer a respeito. 

Ass~m relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Milton Cam-
pos, 1. o revisor. 

Bello Horizonte, 16 de outubro de 1934. - Sebastião L i ma, re-
lator. 

Parecer 

O sr. Sebastião Lima-Sr. Presidente. Pela segunda vez vae 
o Conselho emittir parecer sobre o pedido de cancellamento de divi-
da, pleiteado pela União Internacional, hoje transformada em Syndica-
to dos Empregados em Hoteis, Restaurantes e Congeneres. 

Conforme se verifica do relatorio que acabei de ler, essa asso-
ciação arrematou em hasta publica o lote para construcção de sua 
séde, assignando o termo de responsabilidade da divida e utilizando-
se de todas as liberalidades proporcionadas pela lei n. 357. 

Por conta dos 8:100$000 e juros, só pagou ao todo 1:664$800. 
O Conselho Consultivo em 1932 ·já favoreceu a reclamante, opi-

nando pela concessão da moratoria de dois annos, com dispensa dos 
juros exigidos pela lei. 

Corno se vê, essa associação já tem sido bastante beneficiada. 
Entretanto. trata-se de conhecida sociedade beneficente de urna 

classe modest~, mas laboriosa, digna do amparo publico, merecedo-
ia de toda a r.ossa sympathia; e por isso acho que a Prefeitura de-
ve continuar a beneficiai-a ainda, concedendo-lhe, senão tudo, ao me-
nos uma parte do que pede. 

A Prefeitura tem ao seu alcance todos os ele:nentos necessarios 
para ajuizar, melhor do que nós, das possibilidades de sua actual si-
tuação financeira e da conveniencia da concessão pleiteada pela par-
te reclamante; e, portanto, julgo mais acertado autorisarmos o sr. Pre-
feito a, depois de estudar o caso attentamente, conceder ao actual 
Syndicato dos Empregados em Hoteis, Restaurants e Congeneres, os 

d ].á favores que achar mais convenientes no momento, além os que 
foram concedidos. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Não havendo quem tome a palavra, é o parecer subrnettido a 

votos e approvado, adaptando-se esta · 
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Conclusão 

O Conselho opina, quanto a peça n. 407, no sentido de resolver 
o Prefeito sobre os favores que achar convenientes no momento, além 
dos que já foram concedidos. 

- Volta o processo ao relator, para redacção do parecer final. 

Volta ao expediente 

O sr. Ablllo Maebade-Sr. Presidente, para compensar a de~ 
mora involuntaria havido no relatorio da peça n. 394, requeiro, auto~ 
risado pelo nosso Regimento, volta ao expediente, para apresentação 
e votação immediata do parecer final, sobre a mesma peça. 

- O requerimento é approvado, sendo dada a palavra ao sr. 
Abilio Machado, que procede á leitura do seguinte 

Parecer n. 377 

(PEÇA N. 394) 

Levando em c;onta o interesse de ordem administrativa pelo Go-
verno, allegado na peça n. 394, o Conselho Consultivo do Estado de 
Minas Geraes, depois de acurado exame do assumpto, delibera mani· 
festar-se favoravel á renuncia da prescripção dos juros de noss3 di~ 
vida fundada interna. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 27 de outubro de 
1934.-Abilio Machaào, relator. 

- O parecer é approvado e, em seguida, assignado peloo; srs. 
Conselheiros presentes. 

- Devolva~se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta~ 
rio das Finanças. 

Ordem do dia 

Estando exgottada a materia, o sr. Presidente designa para a pro-
xima sessão a ordem do dia regimental e discussão das peças que , 
relatadas e revistas, forem presentes á Secretaria com a necessaria an-
tecedencia. 

- Levanta~se a sessão. 
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25 7. • sessão ordlnarla, aos 30 de outubro de 1984 
PRESIDENTE- Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO: -ALia. - Expediente. - Communicações -Pareceres finaes- Se. 
gunda parte- Contagem de tempo ao major Getulio Manso da 
Fonseca- Relato rio e pa:-ecer do sr. Milton Campos - Conclusao-
Abertura de credito supplementar- Adiamento- Proposta para 
venda de uma bibliotheca ao Estado - Relatorio e pat'ecer do sr. 
Soc-rates Alvim - Conclusao- Desdobramento de verba na Secr~ 
taria da Agricultura - Relato rio e parecer do sr. Sebastiao Lima-
Concluslo -Ordem do dia. 

A' hora regimental. comparecem os srs~ Milton Campos, Socratea 
Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima e Annibal Gontijo. 

- Abre~se a sessão. 
A c ta 

E' lída e approvada, sem observações, a acta da sessão ante-
rior. 

Expediente 
Sobre a mesa não ba -expediente a ser lido. 

Communlcações 
O S.. Mlltoa Campos communica que o sr. Abllio Macha-

do, por motivo justo, não comparece á sessão. 
&t Sr. Dorblato U•• faz identica communicação quanto á 

ausencia do sr. Julio Soares. 
- O Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra no expediente 

' 
é annunciada a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
flnaes 

O 111". Soerates Alvlm lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 378 
Exploração de madeiras no municipio de Theophilo Ottoni 

(PEÇA N. 378) 

Depois de littento exame do processo constante da peça n. 387, 
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referente á proposta do sr. Nagib Abés Ganem, para extrahir, em 
terras devolutas existentes em um trecho de 30 por 12 kilometros 

' no valle do rio Pampam, município de Theophilo Ottoni, madeiras 
de lei destinadas á exportação, delibera o Conselho Consultivo, con-
cordar com a concessão, mediante as condições adeante enumeradas : 

1-O prazo total da concessão não deverá exceder de 10 annos, 
dividido em dez partes de um anno e relativa, cada parte, a uma 
faixa de territorio de tres kilometros de extensão, rio acima, por doze 
de largura, no sentido transversal, á bacia do dito rio, devendo a 
primeira faixa começar na barra do Pampam, no rio Mucury, seguin-
do-se as outras, successivamente, de maneira que a ultima faixa ter-
mine a 30 kilometros de distancia da referida barra do Pampam ; 

2- O concessionario terá, pois, o prazo de um anno, para a ex-
ploração das madeiras de lei existentes nas terras devolutas compre-
hendidas em cada faixa de territorio acima descripto, devendo a ex-
ploração ter inicio na foz do Pampam, e passar, cada anno, á faixa 
immediatamente superior, extinguindo-se desse modo a concessão 
quanto á faixa anterior, cujas terras devolutas reverterão ao domínio 
pleno do Estado, com as bemfeitorias e melhoramentos feitos pelo 
concessionario, sem pagamento pelo Estado de quaesquer dispendios 
ou indemnisaçÇ>es ; 

3- O serviço de exploração não poderá ser interrompido senão 
durante seis mezes, no maximo, por anno e durante as epochas das 
chuvas, tempo improprio para os serviços dessa natureza, ficando o 
concessionario obrigado a extrahir annualmente, no mínimo, 1.200 
metros cubicos de madeira destinada á exportação ; 

4 -A concessão será dada com resalva dos direitos de terceiros, 
attendendo, inclusivé, ás limitações estabelecidas pelo Codigo Florestal 
da União e attendendo tambem, desse modo, á reclamação do sr. 
Adolpho Sá, no que fôr de direito; 

5 - O objecto da concessão será unicamente a exploração de 
madeiras destinadas á exportação, extrahidas em terr~s devolutas 
existentes no trecho do territorio já descripto, não podendo o con-
cessionario extrahir senão vegetaes adultos, cujos troncos se classi-
fiquem, como «madeira de serra» e vedando-se-lhe a exploração de 
lenha, dormentes, carvão e madeiras finas ou novas; 

6- A requerimento do concessionario, poderá o Estado vender-
lhe, com direito de preferencia e na região em apreço, em uma ou 
mais glebas, até o total de 500 hectares de terras para fins agrícolas 
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ou até 4.000 hectares para exploração pastoril, de accordo com o 
que dispõe o vigente Regulamento de Terras Publicas; 

7- Obrigar-se-á o concessionario a desobstruir, drenar e con-
servar limpo durante a duração do contracto a que se refere o pre-
sente parecer o trecho do rio Pampam comprehendido na dita zona; 

8 - O rio assim desobstruido, drenado e conservado limpo pelo 
concessionorio, será entregue á serventia publica, sem que o conces-
sionario tenha direito á cobrança de pedagio ou outra qualquer con-
tribuição aos que se utilizarem desse meio de transporte e communi-
cações; 

9- O concessionario fica obrigado a concorrer com metade do 
custo total da estrada de rodagem que será construída no territorio 
da presente concessão, no sentido longitudinal do valle do Pam-
pam. Essa estrada, do typo «Norte de Minas .. , será de custo e 
condições technicas mais ou menos identicas aos da que está sendo 
aberta no município de Peçanha, entre Coracy e Chonim. Além de 
pagar a metade do custo da dita estrada, ficará o concessionario 
obrigado a conservai-a em boas condições de transito durante o tem-
po da presente concessão, sem direito a cobrar pedagio das pessoas 
que da mesma estrada se servirem, conservação que fará á sua 
custa, sem direito a indemnização alguma; 

10- Finda a presente concessão, terão revertido ao Estado todas 
as terras devolutas comprehendidas na zona em apreço, bem como 
as bemfeitorias e melhoramentos feitos pelo concessionario, sem onus 
para o Estado ; 

11 -Para garantia de execução do presente contracto deverá o 
concessionario fazer, no acto da assignatura do mesmo, uma caução 
no Thesouro do Estado, da importancia de vinte contos de réis, que 
poderá ser prestada em apolices estaduaes. Essa caução sómente 
será levantada depois de findo o contracto e estando o concessionario 
quite com o Estado, respondendo a mesma pelo inadimplemento a 
que o concessionario tiver dado causa ; 

12-Pagará o concessionario ao Estado, pela madeira que extra-
hir nas tehas devolutas em apreço, além dos impostos integraes re-
ferentes a esse genero de exploração e exportação, as seguintes ta-
xas de compensação : 

a) Por metro cubico de jacarandá, cabiuna, ipé tremido ou ti-
gre, oleo vermelho ou balsamQ e outras madeiras de cotação com-
mercial equivalente- trinta mil réis (30$000) ; 

b) Por metro cubico de cedro, vinhatico, peroba, leiteira, jequi-
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tibá rosa ou outras madeiras de cotação commercial equivalente -
vinte mil réis (20$000) ; 

c) Por metro cubico de garapa, angelim, guaribú ou roxinho , 
canelas communs, caixeta ou outras madeiras de valor commercial 
equivalente ou inferior- dez mil réis (10$000) . 

13- O pagamento dessas taxas será feito na collectoria de Theo-
philo Ottoni, mediante guia fornecida pelo chefe do Districto de 
Terras, nas quaes se mencionará o numero de metros cubioos de ma-
deira a ser embarcada, as especies. categorias e reputação commer~ 
cial das madeiras, de accordo com a tabella constante deste parecer ; 

14-Si o Estado pretender rescindir o contracto no decurso de 
sua execução, pagará ao concessionario, por meio de av aliação legal 
o valor das bemfeitorias por este feitas no trecho ou faixa em que 
estiver explorando madeiras, de aocordo com os dispositivos cons~ 

tantes deste parecer. 
15 - O governo estabelecerá no contracto que fOr celebrado com 

o concessionario as multas que forem razoaveis, inclusive a penali~ 
dade da extincção de pleno direito desta concessão, com reversão ao 
Estado de todos os melhoramentos e bemfeitorias existentes no terri· 
torio em apreço, sem onus para o Estado, tudo nos termos deste 
parecer. ; 

16-Para os effeüos legaes, o presente contracto terá o valor de 
cincoenta contos de réis. 

17- A concessão a que se refere este processo será feita me-
diante hasta publica, devendo constar do referido edital de concor~ 
rencia as condições exigidas no presente parecer e outras que forem 
julgadas necessarias ao perfeito acautelamento dos interesses publicos. 
A concessão será dada ao concorrente idoneo que melhor proposta 
apresentar, com o minimo de vantagens para o Estado determinado 
neste parecer. 

18- A presente concessão só poderá ser deferida a brasileiros e 
sómente a brasileiros poderá ser transferida; mesmo assim, mediante 
audiencia expressa do governo do Estado. 

lQ- O concessionario terá o prazo de seis mezes, a contar da 
data da assignatura do contracto a que se refere este parecer, para 
iniciar os serviços de extracção de madeiras destinadas á exportação, 
objecto da concessão em apreço. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas. 
Geraes, em Bello Horizonte, 30 de Outubro de 1934.-Socrates Alvim, 
relator. 
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O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. Conselheiros 
presentes, sendo tambem voto vencedor o do sr. Abilio Machado. 

-Devolva-se a peça, com o relataria e parecer, ao sr. Secreta-
rio da Agricultura. 

O Sr. SebastUlo Lima lê e manda á Mesa o seguinte 

Parecer n. 379 

Favores pleiteados pelo Syndicato dos Empregados em Hotcis e 
Restaurantes 

(PEÇA N. 407) 

Conforme o relataria e notas tachygraphicas que este acampa· 
nham, o Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes estudou 
devidamente o pedido que á Prefeitura fez mais uma vez o Syndicato 
dos Empregados em Hoteis, Restaurantes e Congeneres, sobre o can~ 
cellamento do resto de seu debito, proveniente da arrematação de 
lote de terreno em que construiu sua séde; e como se trata de uma so~ 
ciedade beneficente, digna de todo o a..'Tlparo dos poderes publicar., é 
de parecer que a Prefeitura attenda, sinão em tudo, ao menos em parte 
do que pede o dito Syndicato, concedendo-lhes os favores que julgar 
mais convenientes, além dos que já foram concedidos. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em BeiJo Horizonte, 30 
de Setembro de 1934.-Sebastião Lima, relator. 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. con· 
selheiros, sendo tambem voto vencedor o do sr. Abilio Machado. 

-Devolva-se a peça, com o relataria, parecer e notas tachygra~ 
phicas, ao sr. Prefeito da Capital. 

Segunda parte da ordem do dia 

Contagem de tempo ao majo'r Getulio Manso da Fonseca 

(PEÇA N. 349) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, entra em discus~ 
são a peça n. 349, referente a um processo em que o major Getulio 
Manso da Fonseca pede a contagem, para effeito do pagamento de 
addicionaes, do tempo em que serviu no Exercito Nacional. 

O &r. Jlllton Campos:-Vou ler de novo o relato rio, embo-
ra já tenha essa leitura sido feita em sessão anterior (lê): 

8 
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Relatorlo 

(PEÇA N. 349) 

Em officio de 3 de julho corrente, o sr. Interventor Federal sub-
mette ao parecer do Conselho o processo em que o sr. major Getulio 
Manso da Fonseca pede a contagem, para effeito de pagamento de 
addicionaes, do tempo em que serviu no Exercito Nacional. 

Do processo verifica-se o seguinte: 
O supplicante havia requerido ao então presidente do Estado, em 

3 de abril de 1933, a contagem, para effeito de reforma, de seu tempo 
de serviço no Exercito. Esse tempo, como se vê a fls. 35 e seguintes 
da fé de officio constante do processo, é o que corresponde ao pe-
ríodo de 7 àe maio de 1896 a 10 de novembro de 1898. A secção 
competente da Secretaria das Finanças, porém, havia deixado de in-
cluir esse periodo na contagem do tempo do requerente, de accordo 
com o parecer do sr. Consultor Jurídico do Estado. 

Entendia este que o artigo 4.0 da lei n. 863, de 19 de outubro 
de 1924, apenas auctorizava o governo a contar para os effeitos de 
reforma, o tempo de serviço prestado ao Exercito ou á Marinha Na-
cional pelos officiaes da Força Publica. Não era uma disposição im-
perativa, determinam;J.o essa contagem, mas, sim-ples auctorização, de 
que o Executivo poderia ou uão utilizar-se. 

Dahi- continúa o sr. Consultor J uridico - a necessidade de baixar 
o governo decreto em que, utilizando-se da faculdade concedida pt>la 
lei, dispuzesse sobre a contagem de tempo. Em lagar disso, porém, 
o que se deu foi a expressa revogação do artigo 4.0 da lei n. 863, pelo 
artigo 6.0

, da lei n. 892, de 9 de setembro de 1925. E concluiu pela 
contagem sómente do tempo de serviço prestado ao Estado. 

Foi impugnando esse parecer que o su pplicante se dirigiu ao pre-
sidente do Estado. E o processo estava sujeito ao exame do sr. Ad-
vogado Geral, quando o requerente, allegando haver sido reformado 
compulsoriamente, se dirigiu, a 30 de junho p. passado, ao sr. Inter-
ventor Federal, pleiteando já agora que a contagem de tempo de ser-
viço no Exercito fosse feita para effeito de addicionaes, ouvido o Con-
selho Consultivo. E a este, para essa audiencia, é remettido o pro-
cesso, no qual- deve ser accentuado- o reclamante invoca o prece-
dente de concessão semelhante feita ao coronel José Gabriel Marques. 

Depois da remessa ao Conselho, o supplicante offereceu petição 
com dois documentos : nova certidão de apuração de tempo do serviço, 
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dada pela Secretaria das Finanças e da qual consta o exercício po: 
29 annos, 10 mezes e 20 dias; e certidão complementar da fé de officio. 

Assim feito o relatorio, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. con· 
selheiro Sebastião Lima. 

Bello Horizonte, 18 de julho de 1934.-Milton Campos. 

Parecer 

O Sr. Milton Campos . - O caso de que trata a presente 
peça, já foi, em uma das sessões anteriores, submettido ao exame do 
Conselho, e este resolveu pedir informações ao governo, por lhe parecer 
ter havido contradicção em se reformar o requerente, negando-se-lhe 
entretanto, direito a addicionaes. Porque a reforma se fez em virtudt> 
de decreto que manda ser compulsoriamente reformado o official que 
complete 30 annos de serviço, e aos que contarem esse tempo deter, 
mina a lei que sejam concedidos addicionaes. 

Ao Conselho chegaram as informações solicitadas, assim como 
lhe foi tambem enviada uma rectificação da parte do major Getulio 
Manso da Fonseca, declarando que a data inicial de seus serviços no 
Exercito, não é a que consta do relataria- 7 de maio de 1896 - e sim 
de 2 de maio de 1895. 

Essa rectificação póde ser feita no relataria, mesmo porque a 
apuração do tempo em que o major Getulio serviu no Exercito se fará 
opportunamente, quando o governo tiver de resolver o caso. 

O que interessa agora, depois das informações do governo, é 
saber si ao major Getulio deve ser computado esse tempo para o 
efteito de addicionaes, porque a reforma já elle a teve, compulsoria-
mente. O que agora pleiteia é o pagamento de addicionaes, e aile-
ga direito adquirido, porque o Secretario do Interior já havia manda-
do consignar em sua fé de officio esse tempo de serviço, baseado na 
lei n. 863, de 19 de setembro de 1924, cujo artigo 4.0 diz, effectiva-
mente, o seguinte: (lê): 

«Fica o governo autorizado a mandar contar, para ef-
feito de reforma, o tempo de serviço prestado ao Exercito 
ou á Marinha Nacional, pelos officiaes da Força Publica, que 
nelle tenham servido, desde que o provem com documento 
idoneo~ 

E' certo que uma lei posterior - a de n. 892, de 9 de setembro 
de 1925 - revogou o dispositivo qu~ acabo de ler. «Para o effeito 
de reforma (diz essa lei, em seu artigo 6.0

), será contado sómente o 
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tempo do serviço prestado ao Estado, revogado o artigo 4.0 da lei n. 
863, de 1924". 

E' certo, porém, que o Secretario do Interior, 'commandante ge-
ral da Força Publica, em boletim n. 7, de 10 de janeiro de 1931, já 
havia determinado que se contasse esse tempo ao requerente. O do-
cumento consta do processo (lê): 

cO sr. commandante geral, attendendo ao que lhe foi 
requerido pelo sr. major Getulio Manso da Fonseca e 

Considerando que durante a vigencia da lei n. 863, de 
19 de setembro de 1924, o supplicante já tinha archivada na 
Força Publica a certidão do tempo de serviço que prestara 
ao Exercito Nacional; 

Considerando mais que tendo essa certidão sido archi-
vada officialmente, importava para o requereme na obtenção 
de quaesquer vantagens que disso pudesse futuramente re· 
sultar; 

Considerando, finalmente, que se em tempo habil não 
foi pelo requerente provocada a contagem de tempo faculta-
da por aquella lei, não pode importar na perda do direito a 
esse beneficio, uma vez que já existia officialmente na sua 
fé de officio a declaração de estar archivada na Força Publi-
ca a certidão já requerida, resolve determinar que na fé de 
officio do sr. major Getulio Manso da Fonseca se faç~ as 
necessarias alterações de forma que nella seja incluído, para 
os fins da lei n . 8ti3, de 19 de setembro de 1924, o tempo 
de serviço prestado no Exercito Nacional e constante da cer-
tidão existente nos archivos da Força". 

Como se vê do Boletim, a contagem de tempo fôra concedida, 
para o effeito de reforma, isto é, o requerente tinha sido attendido 
sómente no ponto em que pediu contagem desse tempo para a re-
forma, segundo a autorização da lei citada. O que agora pede não é 
mais reforma e sim pagamento de addicionaes. Ora, contar tempo 
para addicionaes não é, o mesmo que contar tempo· para reforma, de 
modo que, se o requerente tem algum direito adquirido, é com refe-
renda á reforma e não a addicionaes. 

A lei que instituiu em Minas o direito dos funccionarios á gratifi-
cação addicional, foi a de n. 425, de 17 de agosto de 1906, que tor-
nou extensivas a todos os funccionarios do Estado as disposições do 
artigo 256, da lei n. 375, de 19 de setembro de 1903. 

Es!je ultimo artigo diz o seguinte (lê}: 
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cOs magistrados que tiverem mais de 30 annos de .effe-
ctivo exercicio no Estado, perceberão uma gratificaçãô de 
10 ° j 0 sobre seus vencimentos, liquidado, na Secretaria das 
Finanças, para os effeitos desse artigo o tempo de exerci-
cio ". 

Como resulta do texto, é essencial que o exercício de cargo pu-
blico seja no Estado. Sem o exercicio no Estado, ou com exercício 
fóra do Estado, o funccionario não faz jús aos addiccionaes. Assim 
sendo, não me parece procedente a allegação do supplicante sobre 
seu direito á gratificação addicional. 

Entretanto, elle invoca um precedente - o do coronel José Ga-
briel Marques, que teve uma pretenção identica debatida e attendida 
no Conselho. . 

Entendo que devemos, realmente, examinar o caso pelo aspecto 
da equidade, pois, ainda que não sejam procedentes - e o não são, 
pelo menos evidentemente - as allegações do supplicante, a equida-
de pode aconselhar a que seja elle attendido. 

O que se verificou no caso do coronel José Gabriel Marques, 
aqui debatido, foi o seguinte: elle pedira que se lhe contasse, para 
effeitos de addicionaes e de reforma, o tempo de serviço prestado no 
Estado do Amazonas, quando esteve ás ordens do Interventor Fede-
ral naquella unidade da Federação. 

A peça foi discutida em dezembro de 1933 neste Conselho. Foi 
relator o nosso inolvidavel collega, senhor conselheiro Oliveira An-
drade. S. excia., depois de expôr a materia, focalizou o caso nestes 
termos (lê): 

cA pretenção é justa em these, porque não ha como fa-
zer distincção para o effeito das vantagens concedidas aos 
funccionarios entre serviços prestados a Minas, aos Estados 
ou aos municípios. Em qualquer dessas hypotheses o servi-
ço, em ultima analyse, é prestado á Nação, ao paiz em sua 
integridade. Em qualquer das espheras, pois, que trabalha 
o funccionario, os seus serviços são proveitosos ás outras, 
embora indirectamente, e assim sendo, não é justo que na 
hora de se apurar o tempo de serviços prestados para o ef-
feito de qualquer vantagem, se faça distincção entre elles. 

Accresce que, com relação aos funccionarios civis, já te-
mos lei mandando contar-lhes para o effeito de aposentado. 
ria e addicionaes, o tempo em que estejam á disposição do 
Governo Federal ou de outro Estado da União (Lei n. 1.230, 
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de 20 de outubro de 1930, art. 2. 0
) , nenhum motivo haven-

do para que não se tenha o mesmo procedimento para com 
os militares, para o effeito dos mesmos addiccionaes e re-
forma ». 

Verifica-se que em these, o nosso saudoso collega reconhecia a 
justiça da pretenção. Mas accrescentava {lê): 

cFaço, entretanto, neste parecer, restricção da vantagem 
dos addicionaes por importarem elles em augmento de des-
pesas para os cofres publicos e não permittirem as condições 
financeiras do Estado, augmento de despesas, na actuali-
dade». 

De modo que s. excia., baseado neste voto, concedeu contagem 
de tempo para effeito de reforma e negou-a para effeito de gratifica· 
ção addicional, porque a primeira não importava despesa para os co-
fres do Estado, e a segunda importava Foi criterio de s. excia. não 
augmentar despesas, no momento. 

O Conselho não esteve de accordo com s. excia.; feriu-se deba· 
te brilhante e vivo sobre o assumpto, e com a restricção do Conse· 
lheiro Oliveira Andrade relativa, á concessão dos addicionaes, foi a 
pretenção do coronel José Gabriel Marques attendida. 

Ha manifesta semelhança entre a pretenção do coronel José Ga~ 
briel Marques e a db major Getulio Manso da Fonseca. O tempo que 
o supplicante quer fazer confar, para effeito de addicionaes, é o do 
serviço no Exercito. Ora, ao Exercito se applica, talvez com maioria 
de razão, o que disse o nosso saudoso collega a respeito do serviço 
prestado pelos funccionarios em outros Estados. O Exercito, institui-
qão eminentemente nacional, tem por funcção velar pela tranquillidade 
e integridade da patria commum, e não apenas servir a esta ou aquel: 
la região, de modo que o serviço prestado ao Exercito é directamen. 
te prestado a todas e a cada uma das unidades federativas. (Apoia 
dos). 

Nestas condições, concluo opinando que, por equidade e á vista 
dos precedentes deste Conselho e do antigo Congresso Legislativo do 
Estado, se attenda á pretenção do requerente . 

Este o meú parecer, que submetto ao Conselho. 

(Muito bem! Mui to bem!) 
Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é 

o mesmo submettido a votos e approvado, adoptando-sé a seguinte 
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Conclusão 

O Conselho opina para que, por equidade e á vista dos prece-
dentes, seja attendido o supplicante. 

Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Abertura de credi to supplementar 

(PEÇA N. 400) 

Não se achando presente o sr. Julio Soares, relator da peça n. 
400, que se refere á abertura de um credito supplementar a diversas 
rubricas orçamentarias da Directoria da Saude Publica, fica a discus-
são adiada. 

P 'roposta pvra venda de uma bibliotheca ao Estad o 

(PEÇA N. 409) 

Annunciada a discussão da peça n. 409, o sr. Socrates Alvim 
apresenta sobre a mesma o seguinte 

Relatorio 

Pelo officio n. 32.087, de 9 de outubro corrente, envia o sr. Se· 
cretario do Interior a este Conselho, para que sobre o assumpto emitia 
parecer, o processo que constitue a peça em que d. Emilia Mendes, 
viuva do rir. Augusto Ribeiro Mendes, antigo juiz de direito, se pro-
põe vender ao Estado a bibliotheca que pertenceu a seu fallecido es· 
poso, allegando achar-se em precaria situação financeira. 

Acompanha a proposta uma relação dos livros offerecidos, em 
numero pouco superior a 500 volumes, dos quaes duas terças partes 
são representadas por brochuras. Não consta da proposta o preço 
de venda. 

Ouvido a respeito, declarou o sr. Advogado Geral do Estado, 
que, entre esses livros, c alguns tem certo valor;.. O sr. Advogado do 
Estado diz não poder se pronunciar sobre a conveniencia da acquisi· 
ção, pelo motivo de não ter a proponente exposto o preço, ou me-
lhor, as condições da venda. Acha o illustre informante que, segundo 
deprehende, trata-se de auxilio pecuniario á viuva de um antigo juiz, 
que prestou, durante largo decurso .de tempo (32 annos), serviços ao 
Estado. Opina, afinal, por que seja ouvido o Conselho Consultivo nos 
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termos da letra ch», do artigo 10, do decreto 20.348, de 29 de 
agosto de 1931. 

Assim exposto, em resumo, o assumpto, do processo, passo-o 
ao primeiro revisor, conselheiro sr. Sebastião Lima. 

BeiJo Horizonte, 24 de outubro ·de 1934. - Soc1·ates Alvim-~ 
relator. 

Parecer 

O Sr~ Soerates Alvlm: - A relação dos livros que acompa-
nha a proposta em apreço mostra que se trata de . uma bibliotheca 
de pequeno valor venal, o que, aliás, está confirmado pelo parecer 
do illustre e douto sr . Advogado Geral do Estado. Si a vi uva do 
fallecido magistrado carece de um auxilio dos poderes publicos, 
prestado por esse meio, ao governo cumpre é:\Veriguar. 

Entendo, pois, que o Conselho Consultivo deve deixar ao pro-
prio governo a solução do caso, approvando a acquisição da biblio-
theca offerecida, si a mesma tiver applicação util ao interesse publi-
co e si o preço for razoavel. 

(Muito bem.! Muito bem.!) 
O parecer é approvado sem debate, sendo adoptada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina para que o governo faça a acquisição da bi-
bliotheca offerecida, caso isso convenha ao interesse publico e seja 
o preço razoavel. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecei' final. 

Desdobramento d e verba da Secretaria da Ag1·tcultura 

(PEÇA N. 410) 

Finalmente entra em discussão a peça n. 410, sendo pelo sr. Se-
bastião Lima apresentado o seguinte 

Relatorio 

Em officio n. 2.849, de 19 do corrente mez, o sr. Secretario da 
Agricultura solicita do Conselho Consultivo auctorização para, por de-
creto do Governo do Estado, mandar desdobrar em duas partes 
eguaes a parcella de rs. 9:000$000, que no credito especial aberto pelo 
decreto n. 11.243, de 28 de fevereiro deste anno, foi distribuída na-
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quella Secretaria, para pagamento das despesas de conducção fei~as 
em varios exercidos pelo pessoal do serviço de fiscalização de 
mattas. 

Allega a Secretaria que aquella parcella por equivoco foi na oc-
casião destinada sómente á despesa de conducção, quando devia tel-o 
sido tambem ao pagamento das diarias do pessoal. 

Assim relatado, passo o processo ao primeiro revisor, sr. conse-
lheiro Julio Soares. 

Bello Horizonte, 27 de outubro de 1934. - Sebastião Lima, 
relator. 

Parecer 
O Sr. Bebasttiio de Llma:-Sr. Presidente. Não tendo vindo 

com o officio do sr. Secreterio da Agricultura todas as informações 
necessarias.. examinei primeiramente os termos do decreto n. 11.243 
alli citado, e fui depois á Secretaria verificar na Con tabilidade como 
se haviam applicado os dispositivos do decreto, na parte referente ! 
Agricultura. 

Devo esclarecer ao Conselho que o credito especial aberto pelo 
decreto de 28 de fevereiro deste anno, foi da importancia total de .. 
42.779:152$600. Desse credito não tem responsabilidade o Conselho 
Consultivo; pois, tendo o Governo do Estado em janeiro ultimo pe-
dido auctorização para abrir um credito de 39.959:211$600, afim de 
liquidar contas atrazadas de diversos exercícios anteriores, este Con-
selho em parecer n. 273 negou a auctorização pedida, e suggeriu á 
Interventoria recorrer ao Governo ProVIsorio da Republica, na fo rma 
do disposto no artigo 25 do decreto federal n. 20.348, de 29 de 
agosto de 1931. 

O sr. Interventor recorreu então ao Governo Provisorio, augmen-
tando mais 2.819:941~000 ao pedido feito primitivamente, e obteve a 
20 de fevereiro auctorização para abrir o credito especial de . . . . 
42.779:152$600, para ser distribuído pelas quatro Secretarias. 

Desse total, 15.703:262$600 tocaram á Secretaria da Agricultura, 
conforme se verifica dos termos precisos do citado decreto estadual 
n. 11.243. 

A Secretaria da Agricultura, tendo levantado uma relação discri-
minada de todas as importancias pagas e a pagar por esse credito 
especial, organizou uma distribuição do total da verba auctoriza 
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258. 1 sessão ordlnarla, aos 3 de novembro de 1934 
PRESIDENTE-Sr. Mi,lton Campos. 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO-Acta-Expediente-Pareceres finaes-2.• parte-Abertura de cre-
dito supplementar-Relatorio e parecer do sr. Julio Soares-Con-
clusllo-Pagamento de addicionaes a Bernardo José de Figueirt>do 
- Relatorio e parecer do sr. Milton Campos-Conclusao-Volta ao 
expediente- Parecer final- Ordem do dia _ 

A' hora regimental, comparecem os srs . Milton Campos, So cra-
tes Alvim, Annibal Gontijo, Sebastião Lima, Julio Soares. Dorinato 
Lima e Abilio Machado. 

-Abre-se a sessão. 

A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão ante-

rio r. 

Expediente 

O SR. SECRETARIO traz ao conhecimento da Conselho o se-
guinte expediente: 

Offlclo 
Venda de terras devolufa8 

(PEÇA N. 419) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes-Bello Ho-
rizonte, em 31 de outubro de 1934.-ST/3460.-Pedindo autorização 
para venda de immovel. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 
Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Esta-

do mediú com o intuito de vendei-as em hasta publica. Vedando, en-
tretanto, a lettra e do art. 10 do decreto n. 20.348, de 28-8·31, a ven-
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da de lotes, cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, sem preVIa au~ 
torização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar desse 
Conselho aquella autorização, antes de leval~os a hasta publica. 

Os lotes relacionados estão situados ha mais de seis (6) kilome~ 
tros da séde do districto, e as suas áreas não excedem á maxima de 
que trata o art. 61 do decreto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a opportunidade para apresentar a Vossa Excellencia 
meus protestos de elevada consideração e estima.-Israel P inheiro 
da S ilva , Secretarie da Agricultura. 

- Exmo. sr. dr. Milton Campos - CapitaL 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
SECÇÃO DE TERRAS 

Relação dos terrenos devolutos a que se refere o officio n. 3.460, 
expedido ao Conselho Consultivo, em 31 de outubro de 1934 

NOMES DOS OCCU- LOGAR DlSTR ICTO MUNI C! PIO A 'rea 
PANTES 

Sylv estre José do Nasci. Carrego d as Lages Raul Soares Raul Soares 1.928.750,00m2 
m ento 

Sebasti ã o Rosa de Oliveira Marg . Rio D. km. 
387 da E . F . V. a 

Divino Vlrg lnopolls 2.487 .S00 ,00m2 

Minas 

Bazllio Nora Bace!Jar . •. ... J oão Pi nto Grande Lajão ltanhomy 1.916. 750, 00m2 

Flo renclo T heodoro da Si!- Carrego da Aldeia São F . SaBes Fruet ai 2 .945.000,00m2 
v a 

Ama rilio Corrêa Cruz ..••. Corrego Limoeiro Indiana Theophilo O ttoni 2.323 .035,00m2 

João Gom~s de Carvalho .. » » » » » 2,048 .000,00m2 

Juventino Rocha •• ••• ... . » » » ,. 2.101.200, 00m2 

E urico KratocwiU .... . .. ... » » . . » 2.430.316,00m2 

José Antão Viei ra • . . . . .. ..• " » " " » 4.247 .964, 00m2 

Joaquim Borges de Rezen- Vassouras Sant'Auna do R, Araguary 1.325.250,00m2 
de das V elhas 

Olyntho Gonçalves e outro Lavrlnha Sant'Anna do R. ,. 1.2IO, OOO,OOm2 
das Velhas 

Secção de Terras, 29 de outubro de 1934.- Visto, Benjamin~ 
Ferreira, chefe subs.-Newton Freire, praticante.-Visto, José Lo~ 
pes de Magalhães. engenheiro chefe do Serviço. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 419, distribuída aos 
srs. Annibal Gontijo, Socrates Alvim e Julio Soares, respectivamen~ 
te, relator, 1. o e 2. 0 revisores. 
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Offlclo 
Installação da Agencia Postal~ Telegraphica de Poços de Caldas 

(PEÇA N. 420) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes. - Em 3 de 
novembro de 1934. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. , afim de que esse 

Egregio Conselho se digne manifestar sobre o assumpto, o incluso 
processo numero 6.714, que trata da permuta de um terreno, situado 
em Poços de Caldas, que deverá ser feita entre o Estado e a firma 
Moreira Salles & Companhia, e bem assim da doação, pelo Estado, do 
terreno permutado, ao Governo da União, para a construcção de uma 
Agencia Postal-Telegraphica naquella cidade. 

· Reitero os protestos de minha alta estima e distincta consi~ 

de ração. 
O Secretario das Finanças, Ovidio de Abreu . 

A opinião do Prefeito de Poços de Caldas 

Prefeitura M~nicipal de Poços de Caldas. - Em 7 de julho 
de 1934. 

Exmo. Sr. Dr. Carlos Luz, D. D. Secretario do Interior. - Bello 
Horizonte. 

Como já ' tive opportunidade de scientificar a V. Excia., o Minis~ 
te rio da Viação determinou a construcção na estancia, de um predio 
para a Agencia Postal Telegraphica. 

De accordo com entendimentos com aquelle ministerio, ficou de~ 
liberado construir~se o typo especial, isto é, o typo adaptado em va~ 
rias capitaes do Norte, em razão do embellezamento da estancia e 
mesmo de seu volume, sempre crescente, dos serviços postaes tele~ 

graphicos. 
Comtudo, o Ministerio só faz a construcção mediante doação do 

terreno. Succede que o ministerio exige localização central, de sorte 
a melhor servir ao publico, e, no centro da cidade, nenhum terreno 
tem a Prefeitura. 

Encaramos a possibilidade de adquirir um, porém, nossa situa~ 

ção financeira não permitte, dado o encarecimento dos terrenos cen-
traes da cidade, e nossos já pesados encargos de Thesouraria. 
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Examinei assim a proposta da troca que acompanha este offi· 
cio, entre um terreno dos srs. Moreira Salles & Cia., por outro de 
propriedade do Estado, e actualmente bàldio e sem utilização. 

O terreno de Moreira Salles & Cia., assignalado na planta anne-
xa, situa-se bem no centro . commercial da cidade, em zona de gran-
de valorização, e o terreno do Estado corresponde ao occupado pe-
Jas antigas Tbermas, já demolidas, e cujo objecto seria, no maximo 

' de ajardinamento . Para Posto de Gasolina, no estylo das modernas 
construcções deste typo, que se encontram nas ruas mais bellas do 
Rio e S. Paulo, como sejam av. Atlantica, av. Paulista, av. Hygieno· 
polis, nenhum prejuízo traz á esthetica do conjuncto. 

A área utilizada, 587,10 m2., não prejudica o ajardinamento da 
margem esquerda do Ribeirão de Caldas, comprehendida entre a 
ponte a nexa e a Ponte da Estação e o estacionamento de vehicu· 
!os que se verifica junto ao Posto, tambem não affectará ás corren-
tes de trafego da Rua Junqueiras, porque vae se localizar no cui-de· 
sac formado pelo alargamento da rua, comprehendido entre o Posto 
e as Thermas Antonio Carlos. 

Nenhum prejuízo representa a troca para o Estado, porque taes 
terrenos, de sua propriedade, foram destinados a ajardinamento mar-
ginal ao Ribeirão. 

A utilização deste ajardinamento em uma pequena parte termi-
nal não prejudica ao conjuncto ajardinado que se liga aos parques 
vizinhos. 

A á rea do terreno proposta por Moreira Salles & Cia. para troca 
com o do Estado, é de maior valor unitario, de sorte que haverá 
compensação na troca proposta. 

Aliás, este facto poderá ser verificado por peritos designados por 
V. Excia. 

Em summa, reputo a proposta bôa, e de grande opportunidade, 
em razão da necessidade de doar·se um terreno apropriado ao Minis-
teria da Viação, para a Agencia Postal Telegraphica. 

Devo informar a V. Excia. que o Sr. Ministro já vem reclaman-
do a doação do terreno, com urgencia, visto que pretende mandar 
atacar a obra antes de retirar·se do Governo. 

Eis o motivo porque peço a V. Excia. uma decisão urgente, es-
tando prompto a dar-lhe todos os informes que desejar. 

Com os protestos de minha estima e elevada consideração, sub· 
screvo-me 
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Assis Figueiredo, prefeito municipal. 

Parecer 

Sr. Superintendente do Departamento de Industria e Commercio. 
Indicado, no despacho de fls., para dar meu parecer sobre a per· 

muta em questão de terrenos, em Poços de Caldas, passo a expender 
meu ponto de vista sobre o assumpto. 

Difficilmente, em nosso trato diario com questões de ordem tech· 
nica, artistica ou administrativa, se nos depara um caso interessante 
como o actual. Conhecedor que sou dos locaes em vista, posso affir· 
mal-o com certa autoridade. 

Das operações resulta apenas vantagens para as tres entidades em 
jogo: a Prefeitura, o Particular e o Estado. 

Discriminar e commentar estas vantagens seria ocioso, por evi-
dentes. .. 

A minha opinião é que as operações devam ser realizadas e as 
obras effectivadas com urgencia, para que se não perca esta magnífica 
opportunidade para se dotar Poços de Caldas de mais estes impres· 
cindiveis melhoramentos. 

Bello Horizonte, 17 de setembro de 1934. 
José Carvalho Lopes, (Eog. Chefe das Ests. Hydro·mineraes). 
- O processo passa a constituir a peça n. 420, distribuído aos 

srs. Sebastião Lima, Abilio Machado e Dorinato Lima, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Não havendo quem queira usar da palavra, no expediente, pas· 
sa-se a 

Apresentação, approvação e asslgnatura de pareceres 
finaes 

O Sr. Milton Campos apresenta o seguinte 

Parecer n. 380 

Contagem de tempo cw major Getulio Manso da Fonseca 

(PEÇA N. 349) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, tendo exa· 
minado devidamente o pedido do major Getulio Manso àa Fonseca 
para que se lhe conte~ para effeito de addicionaes, o tempo de ser· 
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viço no Exercito Nacional,- é de parecer que, por equidade e pelos 
fundamentos constantes das notas tachygrapbicas, seja attendida a 
a pretenção do requerente. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
3 de novembro de 1934. 

Milton Campos, presidente e relator. 
O parecer é approvado e assignado pelos srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça com. o relatorio e parecer ao sr. Interven-

tor Federal. 
Sr. Soerates Alvlm apresenta o seguinte 

Parecer n. 381 

Proposta pm·a venda de uma Bibliotheoa 

(PEÇA N. 409) 

Examinado com a devida attenção o processo em que d. Emilia 
Mendes se propõe vender ao Estado uma bibliotheca de pequeno valor 
intrínseco, que pertenceu ao fallecido dr. Augusto Ribeiro Mendes, an-
tigo juiz de direito, e tendo em conta as informações constantes do 
mesmo processo, prestadas pelo sr. Advogado Geral do Estad;> , in-
formações que fazem referencia á precariedade financeira da viuva 
do illustre morto- delibera o Conselho Consultivo concordar com a 
referida acquisição, si a dita bibliotheca tiver applicação de interesse 
publico e si o preço fôr razoavel. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Geraes, em Bello Horizonte, 3 de novembro de 1934. - S ocrates Al-
vim . relator. 

O parecer é approvado e logo assignado pelos srs. Conselheiros. 
- ·Devolva-se a peça com o relatorio e parecer ao sr. Secretario 

do Interior. 
O Sr. Sebastião Lima apresenta o seguinte 

Parecer ·n. 382 

Desdobramento de ve'rba na Secretaria da Agricultura 

(PEÇA N. 410) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, tendo toma-
do conhecimento do officio n. 2.849, de 19 de outubro findo, em que 
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o sr. Secretario da Agricultura, pede autorização para desdobrar em 
duas a parcella de 9:000$000 incluída no credito especial aberto pelo 
decreto estadual n. 11.243, de 28 de fevereiro deste anno, e destina-
da ao pagamento das despesas de conducção feitas em varios exer-
cidos anteriores pelo pessoal do serviço de fiscalização de martas, é 
de parecer que aquella Secretaria não precisa da autorização deste 
Conselho para alterar a distribuição, que e!Ja mesmo fez, da verba 
que pelo citado decreto foi destinada á Agricultura, podendo desdo-
brar a parcella de 9:000$000 como achar mais conveniente, de accor-
d3 com a Secretaria das Finanças. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
3 de novembro de 1934.- Sebastião Lima, relator. 

O parecer é approvado, e, em seguida, assignado pelos srs. Con-
selheiros. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario 
da Agricultura. 

2! parte da ordem do dia 

Abertu1·a de credito supplementar 

(PEÇA N. 400) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, entra em discus-
são a peça u. 400, sendo dada a palavra ao sr. Ju lio Soares, que 
procede á leitura do seguinte:! 

Relatorio 

Em officio n. 278, de 1.0 de outubro corrente, o sr. dr. Mario Al-
vares da Silva Campos, director da Saude Publica, de ordem do exmo. 
sr. Secretario da Educação e Saude Publica, solicita deste Conselho 
autorização para a abertura de um credito supplementar na impor-
tancia de 331:600$000 (trezentos e trmta e um contos e seiscentos 
mil réis), para as diversas verbas orçamentarias da Directoria de Saude 
Publica. 

Acompanham o oUicio uma lista das verbas cujo numerario é 
escasso e a seguinte exposição de motivos : 

Directoria de Saude Publica do Estado ·de Minas Geraes.- Bello 
Horizonte, 27 de setembro de 1934. 

Exmo. Sr. Secretario: -Dois motivos principaes determinam o 
pedido de credito supplementar, que ora faço. Primeiro, a falta de 
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dados positivos (despesa real feita durante o ultimo anno em cada 
um dos itens do orçamento da Saude Publica), que permittissem uma 
provisão bastante approximada para o corrente exercício; depois, a 
recommendação que recebemos de fazer cortes nas verbas sem sup-
prir serviços. 

Accresce ainda que os serviços de saude publica, pela sua pro-
pria natureza, são, em grande parte, contigentes, escapando a uma 
previsão, tanto quanto possível approximada, mormente no nosso Es-
tado, onde os serviços de estatística sanitaria e de epidemiologia são 
ainda deficientes, apesar do muito que se tem feito com os recursos 
de que dispõe o orçamento da Saude Publica. 

Durante o corrente anno houve grande numero de surtos epide-
micos de febre typhoide, em varias localidades do interior, o que exi-
giu grande movimentação de pessoal e despesas vulto:;as com vacci-
nas. Muitas notificações de doenças infecto-contagiosas (dyphteria, va-
ríola, typho exanthematico) foram feitas de diversos pontos, determi-
nando providencias rapidas desta Directoria, afim de evitar a sua 
propagação. 

Quanto ás despesas com o serviço de prophylaxia da lepra, so-
mos forçados a desenvolvei-os cada dia. 

O serviço de malaria, com a secção que acompanha a constru-
cção da estrada FigÚeira a Theophilo Ottoni, teve o seu orçamento 
ligeiramente sobrecarregado. 

A verba 19 - B - 8 teve u_ma dotação insignificante no actual 
orçamento, deante do que della exigem os serviços da capital e seus 
arredores e a Colonia Santa Isabel. E' preciso que se accentue que. 
na Di rectoria de Saude Publica, é bem controlado o gasto de combus-
tível. 

Antes de terminar, quero frisar que o augmento de 331:600$000 
é compensado, em grande parte, pela economia feita na verba 24 -
B - 19, que apresentará, certamente, um grande saldo, pela impossi -
bilidade determinada pelo atrazo dos projectos e orçamentos dos !e-
prosarias a se construirem, e, principalmente, por constituir a citada 
verba uma parcella ridícula em face do vulto das obras a que se des-
tina, não sendo aconselhavel inicial-as sem contar, para o futuro, 
com recursos sufficientes para levai-as a termo. 

Saudações attenciosas.- a.) Mario Alvares da Silva Campos' 
director da Saude Publica". 
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Com este relatorio, passo o processo ao exmo. sr. conselheiro Do.-
rinato Lima, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 6 de outubro de 1934. -Julio Soares, relator. 

Parecer 

O Sr. Julio Soares- Sr. Presidente : Ainda este anno, quan-
do o Conselho fez o estudo orçamentario do Estado, tivemos oppor-
tunidade de observar que os orçamentos são feitos á ultima hora, pre-
cipitadamente, e, por isso mesmo, sem o necesssario criterio econo-
mico que a situação financeira do Estado exige. 

Si algumas verbas são fartas, outras parecem deficientes, deter-
minando, essas irregularidades, no correr do exercício, embaraços á 
propria administração com as transferencias de verbas e os creditos 
su pplementares. 

Não podemos, portanto, extranhar este pedido de credito do sr. 
Secretario da Educação, porque elle é a consequencia natural do sys-
tema imperfeitO adaptado em nossa elaboração orçamentaria. 

Aliás, o sr. Director da Saude Publica, no memorial que acabo 
de ler, confessa lealmente esta situação, invocando em seu favor, além 
do justo motivo da contingencia do serviço, a falta de dados positi-
vos que permitissem uma precisão bastante approximada para o cor-
rente exercido e a ompressão de despesas sem a suppressão de ser-
viços. 

Por outro lado, eu verifiquei que a maior parte da importancia 
deste credito é destinada a occorrer a despesas urgentes que estão 
sendo feitas proficuamente em beneficio da collectividade na prophy-
laxia e combate a molestias infecto-contagiosas (typho, varíola, dyph-
teria, typho exanthematico, malaria), que em surtos epidemicos têm 
apparecido em diversas localidades e zonas do Estado. São despe-
sas immediatas e inadiaveis, que por sua natureza são permittidas 
pelo Codigo dos Interventores, sem previa audiencia do Conselho. 

O meu parecer é, pois, favoravel á abertura do credito em ques-
tão. (Mui to bem! Mui to bem!) 

Sem debate, é approvado o parecer, sendo adoptada esta 

Conclusã.o 

O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito de que 
trata a peça n. 400. 
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Volta ·o processo ao relator para redacção do parecer final . 

Pagamento de addicionaes a Bernardo Lopes de 
Figueiredo 

(PEÇA N. 415) 

Em seguida entra em discussão a peça n. 415, sobre a qual o sr. 
Milton Campos apresenta o seguinte 

Relato rio 

Bernardo Lopes de Figueiredo, zelador de balança de Sitio, re-
quereu lhe fossem pagos os addicionaes de 10 °/ 0 sobre seus venci-
mentos. 

Verificou-se, na Secretaria das Finanças, que elle tinha direito a 
esses addicionaes a partir de 24 de maio de 1933,- data em que 
completou 30 annos de serviço. E, como seus vencimentos annuaes 
são de 5:880$000, os addicionaes a que tem direito importam, até o 
fim do corrente anno, em 942$400. 

Para attender a esse pagamento, pretende o sr. Secretario das 
Finanças abrir credito extraordinario. E, para esse fim, remetteu o 
processo ao Conselho, .Por officio de 22 do corrente. 

E' este o relatoriÓ. Passo a peça ao sr. conselheiro Dorinato 
Lima. 

Bello Horizonte, 29 de outubro de 1934.-Milton Cctrnpos. 

Parecer 

O sr. Milton Vampos - O Conselho já fixou a norma acer-
ca de creditos extraordinarios para pagamento de gratificação addicio-
nal aos funccionarios que completam 30 annos de serviço. Realmen-
te, é uma gratificação devida pelo Estado em virtude de lei, de modo 
que não vejo razão para opinar contrariamente ao pedido feito. Em 
todo o caso, segundo os precedentes do Conselho, eu entendo que 
só se deve abrir credito extraordinario, caso não haja na verba cEven-
tuaes•, da Secretaria das Finanças, saldo sufficiente para occorrer a 
essa despesa . . 

Esse ponto de vista resulta do appello, que haviamos feito ás Se-
cretarias de Estado, para que calculassem, approximadamente ao me-
nos, qual seria a despesa com o. pagamento de addicionaes no exer-
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cicio corrente, afim de que, assim, se evitasse a abertura de creditas; 
extraordinarios, que perturbam a situação orçamentaria do Estado . 
(Mui to bern ! Mui to bern !) 

Não havendo quem tome a palavra, é o parecer approvado, sen-
do adaptada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito solicita-
do, caso não seja possível o pagamento pela verba cEventuaes • . 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Volta ao expediente 

O sr . .Julio Soares - Sr. Presidente, o assumpto de que tra-
ta a peça que ha pouco relatei, tem certa urgencia e, havendo sido 
o seu julgamento por mim retardado, involuntariamente, requeiro a 
v. exc. consulte á Casa se concede em que se volte ao expediente. 
para que possa ser apresentado e votado o parecer final relativo á 
mesma peça. 

- O requerimento é approvado, sendo dada a palavra ao sr 
Julio Soares, que procede á leitura do seguinte 

Parecer n. 383" 
Ahertura ele m·eclito supplementar 

(PEÇA N. 400) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, depois de 
examinar o pedido de credito do sr. Secretario da Educação e Saude 
Publica, constante da peça n. 400, e considerar que a maior parte da-
quella importancia se destina ao pagamento de despesas urgentes que 
estão sendo feitas pelo sr. Director da Saude Publica, com os servi-
ços de prophylaxia e combate a molestias infecto-contagiosas, appa-
recidas em surtos epidemicos nos arredores da Capital e diversas lo-
calidades e zonas do Estado, resolve opinar favoravelmente á abertu-
ra do mesmo. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Geraes, em Bello Horizonte, 3 de novembro de 1934. - Julio Soa-
res, relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
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Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta· 
rio da Educação e Saude Publica. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas 
á Secretaria com a precisa antecedencia. 

- Levanta-se a sessão. 

259.8 sessão ordinaria aos 6 de novembro de 1934 
PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO - Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO: - Acta. - Expediente.- Parecer finaL-Segunda parte.- Aposenta-
doria de Benjamin dos Santos Moreira.-Relatorio e parecer do 
sr. Milton Campos.- Conclusão. -Pagamento de addicionaes a 
dona Maria dns Dores Almeida. - Relatorio e parecer do r.r. 
Abilio Machado. -Conclusão.- Constru cção do ed ificio destina-
do á Agencia Posta l Telegraphica de Poços de Caldas.-Rela. 
torio e parecer do sr . Sebastião Lima.- Conclusão.- Volta ao 
Expediente.- Parecer finaL- Ordem do dia. 

A' hora regimental, é aberta a sessão, verificada a presença dos 
srs. Milton Campos, Socrates Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima, 
Julio Soares, Abilio Machado e Annibal Gontijo. 

A c ta 

A acta da sessão anterior é lida e approvada sem observações. 

Expediente 
O sr. Seeretarlo traz ao conhecimento da Casa o seguinte 

expediente : 

Offlcio 

Augmen to d e vencimentos pleiteado para os esm·i1-•ães do crime 

(PEÇA N. 421) 

-Secretaria de Estado dos Negocias do Interior .. -Em 3 de no--
bembro de 1934. 
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Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Passo ás mãos de V. Excia., para que seja tomado em considera-

ção que merecer, a inclusa representação em que escrivães de crime 
do Estado pedem augmento de vencimentos para a classe. 

. Neste ensejo, reitero a V. Excia. os meus protestos de estima e 
consideração. 

O Secretario do Interior, Carlos Luz. 

R equerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal no Estado de Minas Geraes. 
Sabedor do grau do interesse que V. Excia. dedica ás causas jus-

tas, não me pude furtar ao dever de solicitar a vossa attenção para 
o seguinte: Nós, os escrivães criminaes do Estado, arcando com incal-
culaveis responsabilidades no exercido de nosso cargo, percebemos, 
entretanto, vencimentos, cuja insignificancia não dá, siquer, para a 
manutenção de um viver modestissimo. Cada dia que passa, mais 
augmenta os nossos penosos trabalhos, e quasi sempre nós occupa-
mos delles até certas horas da noite, sem que, apesar de tudo tenha-
mos direito, ao menos, ás ferias forenses. 

Pouco lucramos com as custas crimes quando cahidas á justiça 
publica, custas essas que não vão além da bagatela de 10 (dez) a 12 
por cento e paga( depois de interminaveis demoras. A' excepção c gran-
de• verba de 80$000 para expediente annual do jury - expediente 
que requer enorme somma de material, não gosamos de nenhum au-
xilio. 

O que recebemos, Exmo. Sr. , é irrisorio, como facilmente se ve-
rifica. A' medida que o tempo passa, mais a vida encarece, de modo 
que somos forçados á pratica de incríveis sacrifícios para satisfazer-
mos as necessidades das nossas famílias . E' justo, pois, que V. Excia. 
se compadeça da nossa classe e ordene uma revisão das tabelas dos 
nossos vencimentos, augmentando-os de um pouco, afim de que pos-
samos gozar dos beneficios a que fazem jus os que trabalham. 

Certo de que V. Excia. não deixará no olvido esta justa reclama-
ção, desde já me considero eternamente grato. 

De V. Excia., conterraneo, amigo e admirador, Horacio Teixeira 
Netto. 

S. Manoel do Mutum, 5 de outubro de 1934. 
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-0 processo passa a constituir a peça n. 421, distribuída aos 
srs. Abilio Machado, Socrates Alvim e Annibal Gontijo, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Officio 

Pagamento ele adclicionaes a cl. I sbella de So1.ua Montei?'O 

(PEÇA N. 422) 

Secretaria da Educação e Saude Publica.-Officio n. 179. Expe-
dido pela 3.a Secção. 

Bello Horizonte, 5 de novembro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente e demais membros do Conselho Consul-

ti v o. 
Havendo a professora da Escola Normal de Bom Successo, d. 

lsbella de Souza Monteiro, feito jus ao recebimento da gratificação ad-
dicional de que trata a lei n. 425, de 1906, conforme se vê do inclu-
so processo, solicito a acquiescencia do Conselho Consultivo para 
que se abra o necessario credito especial, na importancia de.·· ... . . 
982. 700, de vez que esta Secretaria não dispõe de verba pela qual 
possa fazer tal pagamento. 

Renovo a vv. excias. os protestos de minha mais distincta consi-
deração. 

Noraldino Lima, Secretario. 

R equerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. 
lsbella de Souza Monteiro, professora effectiva da Escola Nor-

mal Official de Bom Successo, apresentando contagem de tempo de 
serviços prestados ao Estddo, com que prova ter mais de 30 annos 
de exerci cio liquido, vem pedir a V . Excia. as necessarias providen-
cias para que lhe seja paga a importancia de seus addicionaes atra-
zados e_:d'agora por diante, á bocca do cofre. Conta, até o ultimo dia 
de fevereiro de 1934,-31 annos, dois mezes e 17 dias de exercício 
liquido, conforme a certidão annexa. 

P. D. 

pp. José Amarante Junior. 
Bello Horizonte, 12 de abril de 1934. 
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O processo passa a constituir a peça n. 422, distribuída aos; srs. 
Julio Soares, Dorinato Lima e Milton Campos, respectivamente, relator, 
1.0 e 2. 0 revisores. 

Officio 

~Favo1·es pleiteados p ela E3cola d e A.1·ch:itectura da Capital 

(PEÇA N. 423} 

- Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes. - Bello Ho-
rizonte.-Em 3 de novembro de 1934. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo: 

Para o fim de emittir esse Conselho seu parecer sobre o a -
sumpto, tenho a honra de encaminhar . a V. Excia., junto a este, o 
memorial que ao governo dirigiu a congregação da Escola de Archi-
tectura desta Capital, solicitando concessão de favores. 

Renovo a V. Excia., nesta opportunidade, a segurança da minha 
alta estima e do meu maior apreço. 

Benedicto Yalladares, Interventor Federal. 

Memorial 

Exmo. Sr. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro - D. D. Interventor 
Federal do Estado de Minas Geraes: 

A Congregação da Escola de Architectura de Bello Horizonte 
considNando que em todos os tempos a architectura esteve a serviç~ 
dos povos e é o reflexo de suas tendencias, culturas e necessidades 
diversas ; 

considerando que a Escola de Architectura foi creada com o fim 
de formar profissionaes que cooperem com o Governo e com o 
povo no sentido das construcções serem feitas com mais convenien-
cia, expressão e estetica; 

considerando que o numero de architectos é extremamente exiguo 
em Minas Geraes, bastando citar que Bello Horizonte possue apenas 
2 architectos e 12 pseudo-architectos sem curso algum: 

considerando que a inexistencia de uma Escola de Architectura 
em Minas Geraes constitue uma grande lacuna no ensino superior e 
depõe francamente contra a nossa cultura geral; 

2 
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considerando que cada vez mais os governos sadios forcejam 
por despertar e incrementar i10 seu povo o sentido do bello e do 
confortavel, de modo a formar uma architectura propria, sem impor-
tações illogicas ; 

considerando que os Poderes do Estado de Minas Geraes, com a 
creação da Universidade, do Conservatorio de Musica e da Escola de 
Aperfeiçoamento; deram prova de seu amor a uma cultura cada vez 
mais aprimorada; 

considerando que o actual Governo já reconheceu a Escola como 
instituição de utilidade publica e mandou registrar os diplomas por 
ella expedidos; 

considerando que a Escola de Architectura de Bello .Horizonte, 
que já entrou no seu 4. o anno de vida proveitosa, necessita de ga-
Iantir aos seus alumnos o exercício da profissão de archltecto, de -
pois de formados; 

considerando que o decreto 23.569, de 11-12-33 só permitte o 
exercício da profissão de architecto a profissionaes formados por es-
colas reconhecidas pelo Governo da União; 

considerando que para obtenção da inspecção federal a Escola 
não dispõe de meios materiaes necessarios; 

considerando mais que a vida da Escola só pode normalizar·se 
com o auxilio do Governo do Estado; 

resolve rogar a V. Excia. determine sejám tomadas as providen-
cias necessarias ao amparo de tão util instituição de ensino superior 
e enumeradas no memorial annexo. 

Bello Horizonte, 29 de junho de 1934. 
PROFESSORES: - Luiz Signorelli 

Saul Macedo 
Angelo A Murgel 
Octavio Penna 
Edmundo Fortender 
Pedro Laborne Tavares 
A Gusman Jr. 
C. Hollanda de Lima 
João Kubstchek 
J. A Barbosa Mello 
João Boleshauser 
Augusto Farias 
Annibal Mattos 
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José Amedée Peret 
Octavio Alexander de Moraes 

A Escola de Architectura de Bello Horizonte é uma instituição 
de ensino superior fundada em 29 de junho de 1930 por um grupo 
de engenheiros civis, architectos e bachareis. 

O curso de architectu ra, iniciado em 1931, vem sendo ministrado 
com a possível regularidade e efficiencia, havendo já a Escola de-
monstrado publicamente o proveito de seus alumnos por meio de tres 
exposições de trabalhos praticos. 

Em 1933 foram matriculados 24 alumnos e no anno presente 29. 
O curso é feito de accordo com o programma da Escola Nacio-

nal de Belas Artes do Rio de Janeiro, entretanto, em face do artigo 
1.0 letra 2 do decreto 23_569 de 11-12-1933, os alurnnos da Escola de 
Architectura não poderão depoi~ de formados exercer a profissão 
de architecto, por não estar ella ainda sujeita ao regimen de inspecção 
do Mir.isterio da Educação e Saude Publica. 

Para obtenção da inspecção preliminar, o art. 8. 0 do decreto . __ . 
20.179, de 6 de julho de 1931, exige: 

I - ter tido funccinamento regular e effectivo, pelo menos nos 
dois annos immediatamente anteriores ao pedido de inspecção; 

11 - observar regimen didatico e escolar identico ao de institu-
to official congenere; 

III - dispor de edifícios e instalações apropriadas ao ensino a 
ser ministrado; 

IV - possuir corpo docente idoneo no ponto de vista moral e 
scieutifico; 

V - instituir o provimento por concurso das vagas que occor-
rerern no corpo docente, a partir da data do reconhecimento; 

VI - dispor de fontes de renda propria para a garantia de re-
gular funccionamento pelo prazo mínimo de tres annos· , 

VII - possuír administração e escripta financeira regularmente 
organizadas. 

O paragrapho 2. 0 do art. 9.0 do mesmo decreto fixa em 12 con· 
tos a importancia que deverá ser dopositada no Departamento Nacio-
nal de Ensino para o custeio da fiscalização. 

O estado financeiro da Escola não permitte seja effectuado 0 de-
posito para obtenção da fiscalização, e satisfeitos os itens Iil e VI 
que exigem "dispor de edifícios e instalações apropriadas ao ensino 
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a ser ministrado" e "dispor de fontes de renda propria para garantia 
de regular funccionamento pelo prazo mini mo de tres annos". 

A Escola precisa, pois, de um predio para sua séde e de uma 
subvenção annual durante tres annos, afim de poder regularizar a sua 
situação. 

Luie Signorelli, Director. 

- 0 processo passa a constituir a peça n. 423, distribuída . aos 
srs. Sebastião Lima, Socrates :Alvim e Abilio Machado, respectiva, 
mente, relator, 1.0 ·e 2. 0 revisores. 

Não havendo quem queira usar da palavra no expediente, pas-
sa,se a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
flnaes 

O Sr. Milton Vampos apresenta o seguinte 

Parecer n. 384 

P ctgamento de adclicionaes a B crna/rdo L opes Fig'ueireelo 

(PEÇA N. 415) 

A pe.ça n. 415 versa sobre a abertura de um credito extraordi-
nario na importancia de 942$400 para pagamento de addicionaes ao 
sr. Bernardo Lopes de Figueiredo, zelador da Balança de Sitio. 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, tendo exa-
minado devidamente o processo que lhe foi remettido pelo exmo. 
sr. Secretario das Finanças, e verificando que a gratificação addi-
cional em apreço é obrigação imposta por lei ao Estado,-opina fa-
voravelmente á abertura do credito, suggerindo, porém, que assim 
se faça sómente no caso de não existir, na verba «Eventuaes • , sal-
do sufficiente para occorrer á despesa. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo, 6 de Novembro de 
1934.-Milton Campos, presidente e relator. 

-0 ·parecer é approvado e logo assignado pelos srs. canse, 
lheiros. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-
rio das Finanças. 
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Segunda parte da ordem do dia 

Requer·imento ele aposenta,eloria ele Benjami n dos Santos Mo. 
1·ei?·a 

(PEÇA N. 41 2) 

Passando,se á segunda parte da ordem do dia, entra em dis-
cussão ·a peça n. 412, sobre a qual o sr. Milton Campos apresenta 
o seguinte 

Relatorlo 

Benjamin Moreira dos Santos, topographo da Secção de Cadas-
tro na Prefeitura, allegando ter mais de 35 annos de serviço e mais 
de 60 de edade, requereu aposentadoria ao Prefeito da Capital. Além 
da certidão de tempo de serviço, juntou a seu requerimento attesta-
do medico do quaJ se vê que soffre de molestia que o inhibe de 
trabalhar e o obriga a procurar outro clima. 

Levantou-se duvida sobre a legalidade da aposentadoria pleitea-
da. Submettido o caso ao Advogado da Prefeitura, entendeu este 
que, tendo o requerente apenas oito annos e pouco de serv iço ef-
fectivo, não poderia ser aposentado, á vista do art. 5.0 do Dec. n. 
3.004, de 1910. Invoca ainda o parecer varias dispositivos Iegaes, 
todos em abono da conclusão desfavoravel ao requerente. Mas, at, 
tendendo ás circumstancias peculiare do caso, conclue o parecer 
pela seguinte suggestão : 

«Deantc da situação e~pecia1 em que se encontra esse funccio -
nario, duplamente inutilizado pela edade e pela molestia; em face do 
que determina o art. 170, n. 1, da Constituição Federal; e ainda tendo 
em vista o recente decreto do Governo do Estado, que extendeu as 
vantagens dos funccionarios publicas aos inspectores de vehiculos, 
guardas civis e investigadores, tomo a liberdade de suggerir a v. 
excia. o alvitre de ouvir o Conselho Consultivo do Estado a respei-
to, e, conforme o parecer do mesmo Conselho, attendendo aos ser-
viços prestados pelo requerente, encaminhar ao ex:mo. sr. dr. Inter-
ventor Federal o seu pedido, afim de que s. excia., no seu alto cri-
teria, como acaba de fazer pelo decrete n. 11.599, de 4 do corren-
te, se digne de mandar contar em favor desse funccionario o tempo-
que o Egregio Conselho achar justo e equitativo », 
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Attendendo á suggestão, o sr. Prefeito da Capital, pelo officio 
n. 24, de 23 deste mez, pediu ao Conselho se manifestasse ·sobre o 
caso. 

Assim feito o relatorio, passo o processo ao 1.0 revisor, r. con-
selheiro Abilio Machado. 

Bello Horizonte, 29 de Novembro de 1934. - M ilton Campos, 
presid~nte e relator. 

Parecer 

O Sr. Milton Campos - Trata-se, como viu o Conselho pela 
leitura do relatorio, de aposentadoria requerida por um funccionari o 
da Prefeitura da Capital. 

Embora a lei n. 2 prohibisse a aposentadoria aos funccionarios 
dos municípios, todavia o decreto n. 9.145, de 7 de setembro de 
1929, autorizou o Prefeito de Bello Horizonte a aposentar os func-
cionarios municipaes, e impoz duas condições: a de ter o candidato 
á aposentadoria mais de 10 annos de exercício em cargo publico da 
Prefeitura e a de fazer parte do quadro effectivo dos funccíonarios 
municipaes. 

Verifica-se do processo que o funccionario em questão não tem 
10 annos de serviço. Elle entrou, como simples operaria, para a Pre-
feitura . em 1894, anno em que' foi nomeado feitor de turma da 
Commissão Constructora da nova Capital; e depois de exercer varias 
cargos, sempre no caracter de operario, foi, em 1926, nomeado para 
o cargo em que hoje está, que é o de topographo. E, desta data até 
aqui, conta pouco mais de oito annos de serviço; por conseguinte 
não tem os lO annos que constituem o requisito especial para a apo-
sentadoria. Entretanto, o sr. Advogado da Prefeitura, attendendo ás 
condições especiaes do requerente, que é homem edoso e soffrendo 
de molestia que o inhibe de trabalhar e o obriga a procurar novo 
clima, suggeriu fosse dado tratamento especial ao caso. 

Ha varios precedentes, varios decretos do Interventor, que vem 
beneficiando determinados funccionarios com excepcional contagem 
de tempo; e ha a considerar, ainda mais que, pelo art. 170, n. 1 da 
Constituiçilo, a tendencia é para se ampliar o conceito de funccio-
nario. Com effeito, diz o n. 1 desse artigo: «O quadro dos func-
cionarios publicas comprehenderá todos os que exerçam cargos pu-
blicas, seja qual for a forma de pagamento ". 
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De accordo com essa tendencia, e invocando precisamente esse 
dispositivo de nossa recente Constituição, o Governo do Estado, ain-
da ha pouco tempo, pelo decreto n. 11.590, de 2 de outubro ultimo, 
mandou considerar funccionarios publicos, para todos os effeitos e 
vantagens, o in,spector, os sub-inspectores e investigadores do Corpo 
de Segurança do Serviço de Investigações e o pessoal dos Corpos 
da Guarda Civil e da Inspectoria de Vehiculos. De modo que, acre· 
dito, seria justo que se tomasse em consideração tambem o caso 
desse funccionario da Prefeitura. Si é certo que elle não fazia parte 
dos quadros effectivos, ha a observar que vinha prestando serviços 
á Prefeitura, desde a Commissão Constructora da Nova Capital. 

O SR. ABILIO MACHADO-Não se deve, mesmo, distinguir en-
tre o contractado e o effectivo. E' essa a tendencía de nossa legis-
lação, a partir do Governo do Pre idente Antonio Carlos. 

O SR. MILTON CAMPOS-O aparte de v. excia. esclarece mui-
to bem o assumpto. 

O SR. ABILIO MACHADO-Votou-se até uma lei em beneficio 
dos empregados da Imprensa· Official, extensiva a outros contractados. 

O SR. SOCRATES ALVIM-((Dir igindo-se ao sr. M ilton Cam-
pos)-Parece que o dispositivo citado por v. excia. não exige que o 
funccionario seja effectivo durante dez annos e sim que tenha mais 
de dez annos de serviço e faça parte do quadro effectivo do func-
cionalismo publico. 

O SR. MILTON CAMPOS-Esse argumento não prevaleceria, 
porque o decreto que autorizou -a aposentadoria dos funccionarios 
municipaes, em seu art. 7, reporta-se, para contagem de tempo, ao 
decreto estadual n. 3.004, de 1910. E esse decreto e tadual não ad-
mitte a aposentadoria aos que não tenham, effectivamente, mais de 1 O 
annos de serviço no cargo que estão exercendo. 

O SR. ABILIO MACHADO-Só abrange os titulados. 
O SR. MILTON CAMPOS-Exclue, mesmo, a contagem de tem-

po dos que não têm assentamento em folha, como dos que exercem 
cargos transitorios. 

O SR. SOCRATES ALVIM-0 requerente tem assentamento em 
folha . O que não tem é 10 annos como funccionario do quadro effe-
ctivo. 

O SR. MILTON CAMPOS-Não tinha titulo de nomeação, e o 
assentamento se faz pelo titulo. 
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O SR. SOCRATES ALVIM-Ha 8 annos que o requerente tem 
esse titulo . 

O SR. MILTON CAMPOS-Ha só 8 annos, portanto, que é func-
cionario do quadro effectivo. 

Todas as duvidas levantadas pelos nobres collegas vêm corro-
borar meu ponto de vista ... 

O SR. ABlLIO MACHADO-Estamos é justamente procurando 
corroborar a argumentação de v. excia., que é perfeita. 

O SR. SOCRA TES ALVIM-Apoiado. 
O SR. MILTON CAMPOS- ... , no sentido de que se cuide, par-

ticularmente, do caso do requerente. Sobretudo agora, que, como é 
sabido, a materia de aposentadoria, em Minas, deixou de ser consti-
tucional para ser materia de lei ordinaria, e como o Interventor de-
tem ainda o Poder Legislativo, pode s. excia. baixar decreto a res-
peito do caso do supplicante, como, alliás, já tem feito com referen-
cia a outros funccionarios. 

Ha quem argumente contra essa faculdade de se baixar decreto 
especial sobre a aposentadoria de determinados funccionarios, invo-
cando o texto da Consti tuição de julho deste anno. E' o art. 39, n. 8, 
letra rl , que attribue ao Poder Legislativo competencia privativa para 
legislar sobre «licenças, aposentado rias e reforma , não podendo, por 
dispositivos especiaes, conc~del-as, nem alterar a concedidas ». Po r 
esse dispositivo, nunca se concederá uma aposentadoria por lei espe-
cial, ou por dispositivo especial, e sim, sempre, e n dispositivos geraes . 

Percebe-se que o que a Constituição teve em vista foi evitar o 
abuso e o favoritismo que poderiam determina r a aposentadoria de 
funccionarios, tendo-se em vista as condições individuaes de cada 
um, quando a lei deve dispor em geral. Entendo, porém, que essa 
vedação não attinge o Estado. Essa norma é imposta pela Consti -
tuição da Republica para o Poder Legislativo Federal; não é principio 
constitucional da Unlão, obrigatorio para os Estados, de modo que 
estes podem a respeito instituir ou não a mesma regra. O principio é 
moralizador, e, embora não tenha ainda,-porque não temos Consti-
tuição, que o consagre-força obrigatoria , deve, em todo o caso, ins-
pirar os actos dos Governos. Mas isso não impede que seja consi-
derado o caso que estamos examinando. O Governo póde aprovei-
tar esta opportunidade para dispor com mais equidade e justiça so-
bre a aposentadoria em geral ... 
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O SR ABILIO MACHADO-Muito bem! 
O SR. MILTON CAMPOS- ... de modo a abranger casos que 

são realmente dolorosos e que têm chegado ao nosso conhecimento, 
taes os de funccionarios que, antes de completarem certo numero de 
annos de serviço, ficam atacados de molestia contagiosa, e inhibi-
dos de trabalhar. 

E' evidente que, numa hora como esta que vivemos, em que a 
assistencia social é preoccupação de todos os governos, esses cP..sos 
devem ser considerados com a necessaria benignidade, e nesse ponto 
deve ser mais plastica a nossa lei de aposentadoria, de modo a re-
solver taes casos satisfatoriamente e com justiça. 

Pelo exposto, meu parecer é no sentido de se concordar com a 
suggestão feita pelo sr. Advogado da Prefeitura, isto é, para que 
se submetia o caso ao sr. Interventor Federal, afim de que s. excia. 
disponha a respeito como lhe parecer justo e equitativo. 

Submetto meu parecer ao Conselho. 
(Mui to bem! M1ti to bem!) 
-Sem debate é approvado o parecer, sendo adoptada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina para que seja o caso de que trata a peça n. 
412, considerado pelo sr. Interventor Federal, que resolverá a res-
peito, como lhe parecer justo e equitativo. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Pagamento de addicionaes a d. Maria das 
Dôres Almeida 

(PEÇA N. 416) 

Entra em discussão a peça n. 416, sobre a qual o sr. Abilio Ma-
chado apresenta o seguinte 

Relatorio 

• A professora Maria das Dôres Almeida requereu ao sr. Interventor 
Federal, em data de 27 de junho deste anno, pagamento de addicio-
naes, dando prova de haver completado 30 annos de exercício a 24 
de janeiro de 1930 (fls. 4 e 5 v.). 

Na Secretaria da Educação e Saude Publica verificou-se ter a in-
eressada direito ao recebimento de 1:239$999, de 1930 a 1934 (fls. 6). 
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Consultado, o titular das Finanças informou «nada ter a oppôr á 
abertura do necessario credito, visto tratar-se de pequena quantia, e 
para pagamento de addicionaes já legalmente concedidos• (fls. 7). 

Remettendo o processo, com o officio de fls . 2, datado de 25 de 
outubro findo, o sr. Secretario da Educação e Saude Publica consulta 
o Conselho sobre a possibilidade da abertura de credito para attender 
ao pagamentà dos addicionaes referidos. 

Relatada, fica assim a peça, que vae ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Julio Soare~ . 

BeBo Horizonte, 3 de novembro de 1934. - Abilio Machado, 
relator. 

Parecer 

O SR. ABILIO MACHADO - Meu parecer é o seguinte: 
Decorrente de dispositivo expresso de lei, o direito da peticiona-

ria não padece duvida alguma, estando devidamente documentada a 
liquidação de tempo de seu exercido. O titular das Finanças informa 
sobre a possibilidade da abertura do necessario credito. 

Deante do exposto, só me cabe opinar favoravelmente ao paga-
mento em questão, lembrando, entretanto, de accordo com o que o 
Conselho tem decidido sempre, que elle se faça, de preferencia, por 
uma das verbas de «Eventuaes", da Secretaria da Educação e Saude 
Publica, a exemplo do que têm praticado as outras Secretarias (JJ1n-ito 
bmnY Mui to bem! ) 

- Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a 
palavra, é o mesmo approvado, sendo adaptada esta 

Conclusão 

O Con elho opina favoravelmente á abertura do credito, sugge-
rindo •. porém, que, de preferencia, seja feito o pagamento por saldo 
da verba «Eventuaes », da Secretaria da Educação e Saude Publica· 

- Volta o proces o ao relator para redacção do parecer final. 

Construcção do edificio destinado á agencia postal 
telegraphica de Poços de Caldas 

(PEÇA N. 420) 

Finalmente, entra em discussão .a peça n. 420, sendo dada a pa-
lavra ao sr. Sebastião Lima, relator da mesma, que apresenta o seguinte 

ESTADO DE MINAS GER.A:ES 1377 

Relatorio 

Em officio de 7 de julho deste anno, o actual Prefeito Municipal 
de Poços de Caldas expoz ao sr. Secretario do Interior que o Ministe-
rio da Viação determinou a con trucção de um importante edifício na-
quella estancia hydro-mineral, para agencia postal telegraphica, mas 
com a condição de ser para isso doado o terreno respectivo no cen-
tro da cidade; e que, não dispondo alli a Prefeitura de terreno nas 
condições exigidas e nem tendo recursos para comprar um terreno 
central, que custaria muito caro, lembrou ser a questão resolvida pela 
cessão de um terreno que o Estado alli po sue, desaproveitado, per-
mutando-se o mesmo por uma area particular mai central e apro-
priada ao destino collimado (fls. 9 a 11). 

Com esse intuito, remetteu o Prefeito uma proposta da concei-
tuada firma commercial Moreira Salles & omp. (fls. 8), que offerece 
ao Estado um ex_ceHente terreno que possue, á rua Prefeito Chagas• 
medindo 20 metros de frente por 21 de fundo, recebendo em troca 
uma area de 587,10m2 no terreno que o Estado possue á rua Junquei-
ras, onde existiam as antigas thermas, hoje demolidas, e que se des-
tina a ajardinamento. 

Na area que se propõem receber, pretendem os srs. Moreira Sal-
les & Comp. installar um moderno e apertei oado posto de gasolina e 
lubrificação, que muito irá embellezar e beneficiar a cidade. 

A proposta é acompanhada de planta do local dos dois terrenos, 
photographia do terreno do Estado e pareceres favoraveis do enge-
nheiro residente dr. Antonio Sartori e do presidente da Companhia de 
Grandes Hoteis . 

A Secretaria do Interior informou desde logo favoravelmente á 
proposta e doação, dizendo, afinal, que, tratando-se de um proprio es-
tadual, devia ser ouvida a Secretaria das Finanças. Esta tambem opi-
nou favoravelmente, e pediu que fosse egualmente ouvida a Secretaria 
da Agricultura, sob cuja jurisdicção administrativa estão as estancias 
de aguas mineraes. 

A Secretaria da Agricultura juntou um eloquente parecer do en-
genheiro-chefe das estancias hydro-mineraes, em favor da permuta e 
doação que se tem em vista, com o que tambem concordou o sr. dr. 
David Mourão (fls. 17). 

Voltando o processo á Secretaria das Finanças, esta mandou ava-
liar pelo collector local os dois terrenos em questão. 
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O laudo proferido pelo avaliador escolhido pelo collector, dá para 
0 terreno do Estado o valor de 14:675$000, e para o dos srs. Moreira 
Salles & Comp., o valor de 15:960$000, por estar este melhor locali-
zado, na parte mais commercial da cidade (fls. 25). 

Vem, afinal, o parecer ultimo explicativo e ainda favoravel da 
Secretaria das Finanças (fls. 19, 21 e 22). 

O processo assim relatado, foi remettido pelo sr. Secretario das 
Finanças(á este Conselho, por despacho de 29 de outubro, sendo aqui 
recebido a 3 do corrente. 

Relatado por esta fórma o processo, passo-o ao sr. conselheiro 
Abilio Machado, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 5 de novembro de 1934. - Sebastião Lima, 
relator. 

Parecer 

O Sr. Sebastião Lima - Sr. Presidente. Pelo minucioso re-
latorio que acabei de ler, ficou tem explicado o assumpto de que tra-
ta a peça ora submettida ao nosso exame. 

Não haverá dispendio de dinheiro por parte do Estado, . e sim só-
mente cessão gratuita de ' um pequeno terreno desaproveitado, com o 
que se obterá um importante melhoramento para a principal de nossas 
estancias hydro-mineraes~ 

Todas as autorizadas fontes de informações que foram ouvidas, 
são accordes em affirmar a opportunidade e as vantagens da permuta 
do terreno e da doação que o Estado é solicitado a fazer, para a cons-
trucção do edificio onde deve funccionar a Agencia Postal Telegraphi-
ca de Poços de Caldas. 

Assim sendo, acho que o Conselho Consultivo deve opinar tam-
bem favoravelmente a respeito. 

Prohibindo o art. 17, n. IV, da Constituição Federal a alienação 
de immoveis sem lei especial que o autorize, e continuando o Estado 
ainda no regime do Coàigo dos Interventores, até a sua constituciona-
lização, sou de parecer que o Conselho autorize o sr. Interventor Fe-
deral a expedir um decreto-lei, determinando a permuta do terreno e 
a doação solicitada, para a construcção do edifício da Agencia Postal 
Telegraphica Qe Poços de Caldas. 

(Muito bem! Mui to bem!) 
O pi:uecer é approvado sem debate, sendo proclamada a seguinte : 
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Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente a permuta do terreno e á doa-

ção solicitada, mediante decreto que deverá ser baixado pelo sr. In-
terventor Federal. 

Volta o processo ao relator, para redacção do parecer final. 

Volta ao expediente 

O Sr. Sebastião Lima - Pela ordem, sr. Presidente. 
O Sr. Milton Campos - Tem a 'palavra, pela ordem, o sr. 

Sebastião Lima. 
O SR. SEBASTIÃO LIMA - Parece, sr. Presidente, que ha certa 

urgencia na apresentação e votação do parecer final sobre a peça n . 
420, ai11da ha pouco discutida, porque o sr. Ministro da Viação preten-
de, caso não haja decisão rapida do caso que a mesma peça se re-
fere, empregar em outros fins a verba que até agora se acha destina-
da á construcção da agencia postal telegraphica de Poços de Caldas. 

O SR. MILTON CAMPOS - Seria um bom editicio publico que 
iria perder a estancia de Poços de Calda . 

O SR. SEBAS:riÃO LIMA - Perfeitamente . E' por isto que re-
queiro a V. Excia. consultar á Casa se concorda na volta ao expedien-
te para apresentação e approvação do parecer final relativo . á mesma 
peça . 

O requerimento é approvado, sendo dada a palavra ao sr. Sebas-
tião Lima que procede á leitura do seguinte: 

Parecer n. 385 
Construcção do edifício d estinado á agençia postal teleg'raplti-

ca de Poços de Caldas 

(PEÇA N. 420) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, conforme o 
relatorio e notas tachygraphicas que este acompanham, tomou conhe-
cimento das suggestões que fez a Prefeitura Municipal de Poços de 
Caldas, sobre a permuta de um terreno pertencente ao Estado e doa-
ção tlo outro terreno assim obtido, para construir-se um edifício onde 
melhor se installe a Agencia Postal Telegraphica daquella estancia 
hydro-mineral; e tendo verificado que todas as informações colhidas a 
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respeito são accordes em affirmar a opportunidade e as vantagens 
das medidas propostas, opina que fique o sr . Interventor Federal au~ 
torizado a baixar um decreto-lei, determinando que seja permutada uma 
area de terreno de 587,10m2, pertencente ao Estado, á rua dos Jun-
queiras, por outro terreno de 420m2, pertencente aos srs . Moreira Sal-
les & Cia., e situado á rua Prefeito Chagas, fazendo doação deste ul-
timo ao Ministerio da Viação, afim de alli se construir o projectado edi-
fício da Agencia Postal Telegraphica da referida cidade. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo em Bello Horizonte, aos 
6 de novembro de 1934. - Sebastião Lima, relator. 

O parecer é approvado e, em seguida , assignado pelos srs. Con-

selheiros. 
Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygraphi-

cas ao sr. Secretario das Finanças. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente declara que 
a ordem do dia da proxima sessão será a regimental, com o addita-
mento das materias que, relatadas e revistas, forem presentes á Se-
cretaria com a necessaria antecedencia. 

Em seguida! é encerrada a sessão. 

260.a sessão ordinarla, aos 10 de novembro de 1934 

PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO - Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO : - Acta - Expediente - Communicações - Pareceres finaes -
Segunda parte. - Concessão de terrenos no Calafate - Adiamento 
da discussão - Ordem do dia. 

A' hora regimental é aberta a sessão, com a presença dos srs. 
Milton Campos, Socrates Alvim, Sebastião Lima, Abilio Machado e 
Anniba1 Gontijo. 

Acta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 

O SR. SECRETARIO traz ao conhecimento da Casa o seguinte 
expediente : 
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Officio 

Pagamento de add.Zcionaes a d . AuTelia Amalia Ricardina 

{PEÇA N. 424) 

-Secretaria da Educação e Saude Publica n. 0 352. 
Bello Horiz_onte, 26 de outubro de 193 4 • E o s p • xm. r. residente 

do Conselho Consultivo. 
Remettendo a V. Excia. o processo annexo, consulto esse Con-

selho sobre a opportunidade da abertura de um credito \especial na 
importancia de 170$800, a favor da professora do grupo de Ouro Preto 
-Aurelia Amalia Ricardina, que fez jús aos addicionaes de que trata 
a lei 425, de 1906. 

Reitero a V. Excia. meus protesto de alta estima e distincta con-
sideração. 

NoTa,ld?·no Lima, Secretario da Educação e S. Publica. 

Requerimento annexo ao offic io supra 

Exm.o Sr. Dr. Secretario da Educação. A abaixo assignada, pro-
fessora do Grupo Escolar «D. Pedro I I», desta cidade, contando mais 
de ~O anno~ de effectivo exercício, vem respeitosamente pedir a v. 
Excm. se d1gne conceder á supplicante 10°/0 sobre os seus venci-
mentos. 

Junta as certidões do tempo de serviço publico. 
Pede deferimento. 

Ouro P:eto, 25 de julho de 1934. Aurelia Amalia Ricardina 
-0 processo passa_ a constituir a peça n. 424, distribuída ao~ 

srs. Dorinato Lima, Julio Soares e Abi1io Machado respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. ' 

Offlcio 

Requerimento de Rodri_go Cesa1· P. da Silva 

(PEÇA N. 0 425) 

-Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes. Bello Ho-
rizonte. Em 5 de novembro de 1934. 

Exmo. Sr. Presidente. Em nome do sr. Interventor Federal neste 
Estado, tenho a honra de remetter a esse egregio Conselho, por inter~ 
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medio de V. Excia. o incluso processo, afim de que esse orgão·Con-
sultivo emitia o seu parecer sobre o pedido que o sr. Rodrigo Cesar 
Pereira da Silva fez ao Governo do Estado. 

Apresento a V. Excia. sr. Presidente, os protestos de elevada 
consideração . 

Juscelino Kubstlwhek, Secretario da Interventoria. 
Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho 

Consultivo.-Capital. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario das Finanças. Diz Rodrigo Cesar Perei-
ra da Silva que tendo sido nomeado Secretario da Camara Syndical 
dos Correctores e Bolsa dos Fundos Publicas exerceu esse cargo com 
inteira dedicação, bem se havendo sempre no exercício dos deveres 
que lhe incumbiam os regulamentos re~pectivos, desde junho de 
1927. 

Tendo ultimamente, entretanto, o Governo do Estado, por decre-
to que expediu, considerada extincta a alludida Boi a, ficou o suppli-
cante na situação de quem não tendo sido demittido por acto expres-
so do Governo está sem ter onde exercer sua actividade funccional. 

E, quando assim• não pudesse ser considerada a situação do sup-
plicante, attendendo- e ao generoso criterio adaptado na Secretaria que 
V. Excia. superintende-de não ser dispensado nenhum funccionario 
mas antes aproveitado aquelle que por motivo de ordem administra-
tiva ficou sem funcção especial-pede o supplicante a V. Excia. que 
se digne aproveitai-o em uma das vagas de amanuense existentes 
n Secretaria. 

Com o deferir este V. Excia. praticará um acto de justiça, eis que 
o supplicante exercia suas funcções em uma repartição subordinada á 
Secretaria das Finanças em cuja Folha de Pagamento figurava como 
amanuense. 

Confiando no alto e sereno espírito de justiça de V. Excia. o sup-
plicante. 

P. deferimento. 
Bello Horizonte, 4 de fevereiro de 1934. Rod1·igo Cesar Pe-

reira da Silva. 
Exmo. Sr. Dr. Secretario das Finanças. O abaixo assignado, con-

fiado no alto e sereno espírito de justiça de V. Excia., vem expor .. lhe 
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o seguinte facto para o mes!llo solicitando uma providencia de v. Excia., ; 
que de vez o solucione:-0 supplicante foi nomeado para o cargo de 
5ecretario -Thesoureiro da Bolsa dos Fundos Publicas desta Capital, 
por Decreto de 21 junho de 1927. Severo cumpridor de seus deveres, 
exerceu sempre suas funcções sem que jamais se formulasse contra 
·ua actuação no exercido do cargo a menor queixa dos interessados 
nos negocios a que aquella Bolsa superintendia, ou a menor censura 
de seus superiores hierarchicos. 

Em 31 de dezembro de 1930, fo i aquella repartição publica extin-
cta por Decreto do Governo, e, desde então, ficou o supplicante sem 
qualquer funcção e sem receber remuneração de especie alguma. Ora, 
o supplicante muito embora de seu titulo de nomeação constasse a 
natureza do cargo e tivesse no Regimento da Bolsa delimitadas suas 
attribuiciões, não deixa de ser um funccionario subordinado directa-
mente á Secretaria da Finanças, que V. Excia. dirige. Tanto assim 
era, Ex~o. Sr. Dr. Carlos Chagas, que na folha de pagamento das Fi -
nanças f1gurava o abaL'Co assignado como amanuense, não se lhe 
tendo aberto um titulo especial de Secretario-Thesourei ro da Bolsa 
para, sob essa ru brica, receber os seus vencimentos. 

Não só essa circumstancia existe para demonstrar 0 direito do 
supplicante, mas a constante do processo n. 61 existente nessa s e_ 
cretaria e onde o E:-mo. Sr. Director Geral do Thesouro, cuidando 
o assumpto, despachou que sobre a situação dos funccionarios da ex-
tincta repartição o Exmo. Sr. Dr. Secretario das Finanças depois pro-
videnciaria. 

Isso quer dizer, Exmo. Sr. Dr. Secretario, que a extincção da Bol-
sa não valeu como acto de diminuição ou de dispensa dos seus func-
ci.onarios que podiam e deviam ter sido aproveitados em outros ser_ 
VIÇOS. Aliás, V. Excia . sabe mais que o supplicante que é commum 
na vida a~ministrativa do Estado supprimirem-se repartições, modifi-
cal-~s ~u mcor~oral-as a outras, sem que isso, entretanto, importe na 
~em1ssao ou dtspensa de seus funccionarios que ficam em disponjbi-
ltdade remunerada ou são pelo Governo aproveitados em outros ser-
viços pubHcos. 

E no caso em apreço facil era e é a solução, eis que só dois 
funccionarios tinha a Bolsa de Fundos Publicas: 0 supplicante e um 
servente. 

V. Excia. espírito culto, intelligente e pratico, com a justiça e a 
generosidade que o caracterisam, concordará com o supplicante que lhe 

3 
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assiste não só o direito de ser aproveitado pelo Estado em uma de~ 
terminada funcção, como o de ser pago de seus vencimentos, desde 
a epoca em que ficou sem recebei~os. 

E o supplicante está plenamente confiante na justiça serena e 
boa de V. Excia. 

Bello Horizonte, 4 de abril de 1934. Rocl,rigo Cesar P m·ei ra 
da S ilva. 

Pareceres 

Gabinete do Consultor Jurídico do Estado.-Bel!o Horizonte, 27 de 
junho de 1934. 

O Sr. Rodrigo Cesar Pereira da Silva, foi nomeado secretario da 
Camara Syndical dos Correctores e Bolsa de Fundos Publicos, cargo 
que exerceu desde junho de 1927. até quando o Governo supprimiu, 
por decreto n. 9811 , de dezembro de 1930, o departamento alludido. 

E o requerente, que tinha vencimentos eguaes aos de amanuanse 
das Secretarias do Estado, ficou sem funcções. Pediu, pois, que se 
lhe designasse funcção na Secretaria, aproveitando-lhe os serviços 
numa qualquer vaga de amanuense. 

O Secretario das Finanças, sr. dr. Amaro Lanari, despachou em 
12/2/1931: «Não é possível ». Em 4 de abril de 1932, reclamou no~ 
vamente; e, então, no parecer datado de 1.0 V. 1932, do Director 
Geral do Thesouro, sr. dr. Candido Naves, propondo fossem o reque~ 
rente e o servente da extincta bolsa, aproveitados, respectivamente, 
nas primeiras vagas de amanuense e de servente que occorressem 
nesta Secretaria, o Secretario das Finanças, sr. dr. Carlos Pinheiro 
Cha!{as, despachou: «De accordo ». 

O requerente insiste sobre a existencia de um despacho do sr . 
Director da Despesa mandando que os empregados da Bolsa aguar~ 
dassem designação de funcções. Mas esse despacho não foi encon~ 

trado e nem o sr. Director se recorda havel~o proferido, conquan~ 
to faça allusão a um outro processo que não foi encontrado. 

Pelo exposto, vê~se que o reque.rente pleitea uma medida de equi~ 
dade, cujo merecimento só a Administração pode apreciar. 

Jarbas Vidal Gomes. 
Sr. Secretario. ·Nomeado secretario~thesoureiro da Camara Syn-

dical dos Corretores e Bolsa -de Fundos Publicos, Rodrigo Cesar Pe~ 
reira da Silva exerceu o seu cargo desde 11 de julho de 1927, até 
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31 de dezembro de 1930, data em que, por decreto n. 9811, o Oo~ 
verno declarou extincta essa repartição. 

Prevalecendo-se, porem, da circumstancia de não haver acto 
algum que o declarasse exonerado do referidó cargo, esse senhor 
ainda se considera funccionario do Estado, apezar de inactivo, desde 
então, e pretende, por isto, ser designado para nova funcção e rece-
ber os vencimentos que deixou de perceber, da data da extincção do 
seu emprego, para cá. 

Allega, elle, alem disto, em abono da sua pretenção, que embora 
consta do titulo de sua nomeação a natureza do cargo que exerceu 
e estejam as attríbuições do mesmo especificadas no regimento da 
Bolsa, não se lhe pode recusar a qualidade de funccionario subor-
dinado directamente a esta Secretaria, tanto as em que figurava, como 
amanuense, na folha de pagamento das Finanças, jamais se lhe tendo 
aberto um titulo especial, para o effeito da percepção dos seus ven-
cimentos de secretario-~hesoureiro da Camara S. de Corretores e Bolsa 
de Fundos Publicos. 

Invoca, ainda, um despacho que elle diz ter sido proferido por 
um dos meus antecessores, no qual se declarou que-o Secretario 
das Finanças providenciaria, opportunamente, sobre a situação do 
funccionarios da repartição extincta. 

Allude, por ultimo, á proposta apresentada pelo meu antecessor e 
acceita pelo saudoso dr. Carlos Chagas, de ser elle aproveitado na 
primeira vaga de amanuense que porventura se abrisse, nesta Secre~ 
taria, relembrando, para esforço do direito que julga ter, o facto de 
estarem percebendo vencimentos os funccionarios do Senado e da 
Camara dos Deputado , apesar de afastados dos seus cargos, o mesmo 
se verificando com os das Escola de Sargentos. 

Entre as prerrogativas conferidas pela lei ao Poder Publico, está 
a de extinguir os cargos porventura julgados desnecessarios, e este 
direito de que elle se acha investido e tão incontestavel e de tal am· 
plitude que nem mesmo a circumstancia de e tratar de cargos vita-
licios influirá para obstar ou restringir o seu exercício, pois tambem 
estes cargos são st~sceptiveis de extincção, que apenas não poderá 
privar das remunerações devidas aos que os desempenharem e, em 
virtude disto, fícarem sem funcção. (Revista Forense, vol. 51.0

, pag· 
139.) 

Evidenciado, assim, que o Estado, extinguindo a Camara Syndi-
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cal dos Corretores e Bolsa de Fundos Publicas, usou de uma facul-
dade legal indiscutível, indagarei, agora si, pelo facto de não existir 
acto explicito que declarasse exonerado o reclamante, assiste a este 
direito aos vencimentos do que exercia. 

Nos termos do art. 19 da lei addicional n. 10, de 14 de setem-
bro de 1930,-«não ha outros funccionarios vitalícios alem dos de-
sembargadores, juizes de ctireito, membro dos tribunaes superiores 
creados pela Constituição e aquelles serventuarios de justiça que fo-
rem declarados em lei, sendo os demais funccionarios demissíveis li-
vremente pelo governo, independentemente de qualquer processo • . 

Ora, Rodrigo Cesar Pereira da Silva foi nomeado em 1927 e para 
cargo não comprehendido na excepção á regra geral consignada neste 
texto constituci onal. 

Logo, não ha duvida que era demissível ad nut~tm e que, não 
lhe assistindo direito á estabilidade nesse catgo, «nada pode preten-
der do Estado, por ter sido dispensado, embora sem culpa, sem sen-
tença ou sem processo. «Accordam do Supremo Tribunal Federal, 
na Revista citada, mesmo vol. e pagina ». 

Nem lhe beneficiará a allegação, que reiteradamente faz, de não 
ter sido exonerado por acto expresso do Poder Publico, porquanto 
conforme ensina o preclaro jurista dr. Milton Campos, nos Annaes d~ 
Conselho Consultivo: á pag. 318, do volume 3, deste anno • a regra 
em Direito Administrativo, é que a extincção de um serviço faz desa-
parecer o direito do cargo que o respectivo funccionario tivesse• ., 
accrescentando que «é esta a regra geral e predominante nas normas 
da legislação mineira, sem embargo de certa estabilidade assegurada 
aos funccionarios do Estado •,-donde resulta que, por força deste 
principio, a dispensa do reclamante operou-se automaticamente, sem 
necessidade de acto declaratorio expresso. 

Tambem não lhe aproveita, a meu ver, o facto delle figurar, como 
amanuense, na folha de pagamento das Finançus, pois isto acontecia 
simplesmente para effeito de pagamento da sua remuneração e não 
porque elle fosse considerado como funccionario desta Secretaria, a 
cujo quadro, realmente, não pertencia. 

Por tudo isto, considerado precarios os argumentos que elle ad-
duz, em apÇ)iO do seu pedido, a que falta a chancella da lei, confor-
me acabo de mostrar. 

Nada impede, entretanto, que V. Excia., por equidade, o aprovei-
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te nalguma das vagas que acaso se abrirem, no quadro dos funccio· 
narios desta Secretaria. 

Quanto ao pagamento que elle reclama, a titulo de vencimentos 
atrazados, V. Excia. resolverá como for de justiça, convindo, talvez, 
que ouça a palavra autorisada do dr. Advogado Geral do Estado, 
antes de solucionar, definitivamente, este delicado caso. 

20-V I l-934-Fabio i'l-faldonado. 
Gabinete do Advogado Geral do Estado.-Bello Horizonte, 17 de 

setembro de 1934. 
Exmo. Sr. Secretario das Finanças.-Tenho a satisfação de pas-

sar ás mãos de V. Excia. o parecer, cujas conclusões adapto, emitti-
do pelo dr. Aux!Uar deste Gabinete, e que está de accordo com a 
informação do s r. Director Geral do Thesouro, sobre o processo do 
sr. Rodrigo Cesar Pereira da Silva, o qual vae junto a este. 

Valho-me da opportunidade para reiterar a V. Excia. os protes-
tos de minha alta estima e distincta consideração.-Orozimbo No-
nato da Silva, Advogado Geral do Estado. 

Sr. Secretario: 
No meu parecer a fls. 17, emittido em cumprimento do dever, que 

me int::umbe, de encaminhar, convenientemente esclarecidos, o pro-
cessos sujeitos a despacho de V. Excia., deixei claro que o reque-
rente Rodrigo Cesar Pereira da Silva era admissivel ad-nutum, por 
força do art, 19 da lei addicional n. 15, de 14 de setembro de 1928, 
e que, portanto, tendo sido extincta, pelo dec. n 9.811, a Camara Syn-
dical dos Corredores, da qual era secretario-thesoureiro, ipso facto 
foi elle automaticamente di pensado desse cargo, sem necessidade 
de acto declaratorio expresso con oante a regra de'Direito administra· 
tivo de que a cextincção de um serviço faz desapparecer o direito ao 
cargo que o respectivo funccion ario tivesse • . 

Dahi conclui que a lei lhe não faculta o direito de ser aproveita-
do em outro cargo e tampouco o de receber os vencimentos que 
deixou de perceber, da data da extincção do referido cargo. 

Accrescentei, porem, que, apesar disto, nada impedia que V. 
Excia., por equidade, o aproveitasse nalcruma das vagas que porven-
tura se abrissem, no quadr-o dos funccionarios de ta Secretaria. 

Solicitado por V. Excia. o parecer do sr. Advogado Geral do Es-
tado, este subscreveu, nas suas conclusões, o que a respeito foi ela· 
borado pelo seu auxiliar, a fls . 21. 

Lendo este parecer, V. Excia, verificará que, a não ser no lance 
em que seu actor se contradisse, conforme assignalarei, linhas adian-
te, elle reproduz, em substancia os mesmos argumentos de que me 
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servi para mostrar que a lei não ampara ao requerente e que, por-
tanto, somente por equidade poderá ser deferido o seu pedido . 

Assim, no officio a fls. 20, o sr. Advogado Geral declarou que 
cadopta as conclusões do parecer do seu auxiliar e que está de ac-
cordo com a informação do sr. Director Geral do Thesouro. 

Do Gabinete do Secretario, na referencia que fazem ao de appa-
recimento do processo formado sobre o assumpto. 

A circumstancia fixa a situação duvidosa do requerente, quando 
ao Estado era facultado prover inequivocamente sobre elJa. 

O deferimento do pedido, pois, si não é imposto pelo direito 
applicavel á especie, encontra todavia apoio em razões especiaes de 
equidade, que legitimamente podem ser invocadas nas relações de 
Direito Administrativo. 

E' o que, me parece, sub censu1·a.-I-Ieitor d e onza, Auxiliar 
do Advogado Geral. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-Senhor Doutor Advo-
gado Geral do Estado. 

No presente processo o sr. Secretario das Finanças pede o vos-
so parecer sobre o requerimento em que o sr. Rodrigo Cesar Pereira 
da Silva, secretario da extincta Camara Syndical dos Corretores da 
~olsa de Fundos Publicas, pede o pagamento dos vencimentos que 
deixou de perceber desde quando cessou o funccionamento daquelle 
departamento da administração estadoal. 

Informando o pedido, o sr. dr. Dir'ector Geral do Thesouro sali-
entou que a pretensão carece de fundamento jurídico, de vez que 
o requerente era admissivel ad-nutum e é regra de Direito Adminis-
trativo que a extincção de um serviço acarreta a perda do direito do 
cargo que tivesse o respectivo funccionario, operando-se automatica: 
mente a sua dispensa, sem necessidade de acto declaratorio ex-
presso. 

Nossa opinião é que esse parecer repousa na melhor doutrina 
pertinente ao caso . 

Mas, do processo se verifica uma serie de ci rcumstencias que le-
gitimariam o deferimento do pedido, attendendo a consideração de 
equidade. 

Embora na doutrina seja pacifico que a exti ncção do serviço im -
porta a extincção do cargo, no systema dos nossos regulamentos ad-
ministrativos, a dispensa dos fuuccionarios se realiza por acto expres-
so, atravez do qual se manifesta a vontade do poder publico 
no sentido de rescindir o respectivo contracto. 

Essa é a pratica, podendo ser lembrados os casos occorridos com 
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a extincção das Camaras legislativas no ultimo regimen díscriciona- • 
rio, em que expressamente se dispoz quanto á situação do seu pes-
soal, sendo que, neste Estado, embora extinctas aquellas camaras 
conservaram os cargos os respectivos funccionarios. 

No caso em apreço, nada se dispoz, constante até que era pro-
posito da administração aproveitar em outras funcções o pessoal da 
Bolsa extincta. 

Nesse sentido são a inform ações de dois funccionario . 
Desenvolvendo a these em exame, o referido auxiliar, depois de 

reproduzir a regra de Direito Administrativo por mim invocada e 
acima transcripta, accentuou, por sua vez, que «na sua opmmo, o 
meu parecer, (que o sr. Advogado Geral, gentilmente, reduziu á ca-
tegoria de uma simples informação) repousa na melhor doutrina per-
tinente ao caso. 

Depois disto, porém, para não perder o vezo de contradizer, elle 
procurou sustentar que, embora seja pacifico, na doutrina, que a ex-
tincção do serviço importa na extincção do cargo, não é isto o que 
se verifica na systematica dos nossos regulamentos, segundo os quaes 
c a dispensa dos funccionario se realizar por acto expresso atravez 
do qual se manifesta a vontade do poder publico no sentido de res-
cindir o respectivo contracto ». 

Não citou, entretanto, como lhe cumpria, o texto legal revocato-
rio, daquella regra de direito, por elle indigitada como constituindo a 
melhor doutrina pertinente ao caso, e, certamente porque foram bal-
dadas as suas pesquizas, no sentido de o encontrar, voltou ao pon-
to donde se separara de mim, para concluir confessando que "si o 
deferimento do pedido do requerente não é imposto pelo direito ap-
plicavel á especie, encontra «todavia, apoio em razões especiaes de 
Equidade" . 

Mas esta conclusão collide, indissimuJavelmente com a sua af-
firmação anterior de que os nossos regulamentos tornam a legitimi-
dade da dispensa dos funccionarios, mesmo no caso de extincção 
do serviço, dependente de acto expresso do poder publico, por isto 
que, nesta hypothese, o requerente teria o seu direito amparado por 
um texto expresso, não precisando, consequentemente, para exerci-
tal-o, de implorar os favores da Eqztidade. 

Em summa: Ficou integralmente de pé a minha affirmação de 
que o requerente não tem direito ao que solicita e apenas por equi-
dade poderá ser attendido. 

-A' consideração e decisão de V. Excia. 
23-X-34.-·Fabio Maldonado. 
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Ao Conselho Consultivo do Estado para opinar. 5 ~ novembro 
de 1934.-Benedicto Valladares Ribeiro. 

- O processo passa a constituir a peça n, 425, distribuída aos 
srs. Abilio Machado, Sebastião Lima e Socrates Alvim , respectiva-
mente, relator, 1. o e 2 . o revisores. 

Officio 

Requerimento d e d . ~711aria Rita Bu1·nter 

(PEÇA N. 426) 

-Secretaria da Educação e Saude Publica.-Officio n. 241 -
Expedido pela Secção. 

Bello Horizonte, 31 de outubro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.- Encaminhando a 

essa alta corporação o requerimento junto de d. Maria Rita Burnier 
Pessoa de Mello Coelho, professora da Escola Normal de Bello Ho~ 
rizonte, tenho a honra de informar serem verdadeiras as allegações 
dessa illustre docente do nosso primeiro estabelecimento de ensino nor-
mal, bem como o que informa o Di rector da Escola, professor Fir-
mino Costa . 

Si , os termos da petição, a mi. 1 dirigida e que ora encaminho á 
sua esclarecida apreciação, o Con ·elho concordar com a creação 
dessa 3.a cadeira de portuguez, incluirei no c n:a:nento para o pro-
ximo anno a necessaria verba. 

A V. Excia. apresenta os protestos de minha alta êstima e con-
sideração.-Noraldino Lim.a, Secreta rio ela Educação e Saude Pu-
blica. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Noraldino Lima. 
Ha, presentemente, no Curso Preparatorio da Escola Normal de 

Bello Horizonte, duas cadeiras de Portuguez e quarenta aulas <-ema-
naes dessa disciplina; existem, por consequênci_a, alem das vinte e 
quatro horas exigidas para as duas cadeiras, mais deseseis aulas que 
estão reclamando a creação de uma nova cadeira de Portuguez. 

A' vista disso, a abaixo assignada, professora do Curso de Ada~ 
ptação da Escola Normal, e que, ha tres annos, vem prestan-
do seus serviços no Curso Preparatorio, regendo actualmente classes 
de Portuguez, vem, respeitosamente, de accordo com o art. 127 do 
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Regulamento que baixou com o· Decreto 11.501, de 19 de seterr.;bro 
corrente, requerer sua effectivação na terceira cadeira de Portuguez, 
cuja creação ora solicita. 

Velha servidora do Estado, tendo a sua vida inteira consagrada á 
causa da instrucção em Minas, a requerente tudo confia e espera dos 
sentimentos de justiça de que se revestem o elevado caracter e o 
aprimorado espírito de V. Excia. 

Bello Horizonte, 17 de Setembro de 1934.-Maria Rita Burnier 
P essoa de Mello Coelho. 

- O processo passa a constituir a peça n. 426, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Dorinato Lima e Abilio Machado, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Officio 

P agamento de addicionaes á Man oel Victoriano AlvtJs de Paula 

(PEÇA N. 427) 

Secretaria da Educação e Saude Publica. -Officio n. 138-Ex-
pedido pela 12.8 Secção. 

Bello Horizonte, 3 de Novembro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Mi~ 

nas Geraes.-Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia., para 
os devidos fins, o processo em que o professor do grupo escolar de 
Ibiracy-Manoel Victoriano Alves de Paula, solicita pagamento da gra~ 
tificação addicional de 10°/ 0 , a que se refere a lei 425, de 1906. -
Saudações, N'oraldino Lima, Secretario da Ed. e S. Publica. 

Requerimento annexo ao offlcio supra 

Exmo. Sr. Secretario da Educação.-Por seu procnrador infra as-
signado, Manoel Victoriano Alves de Paula, professor da escola ur-
bana de Ibiracy, com mais de 35 annos de serviços, conforme pro-
va a inclusa certidão, requer pagamento de addicionaes. - Com 2 
documentos. - P. deferimento. 

Bello Horizonte, 5 - 5 - 934. - Ezequiel de Mello Campos 
- O processo passa a constituir a peça n. 427, distribuída aos 

srs. Julio Soares, Dorinato Lima e Annibal Gontijo, respectivamen-
te, relator. 1. 0 e 2.0 revisores. 
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O·fficlo 

Favo'res pleiteados p elo sr. João Braga 

(PEÇA N. 428) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas Ge~ 

raes.- Bello Horizonte, 9 de novembro de 1934. 
Sr. Presidente: -Peço a V. Excia. se digne de submetter a 

estudo o parecer do Egregio Conselho Consultivo do Estado o pro~ 
cesso junto, referente a favores pleiteados pelo sr. João Braga pa-
ra o estabelecimento, nesta Capital, da industria de lacticinios por 
methodos de sua invenção. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de 
minha elevada estima e distincta consideração. - Israel P inheiro, 
Sec,retario da Agricultura. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo Sr. Dr. Carlos Coimbra da Luz D. D. Secretario da Agri~ 
cultu ra, Industria , Terras, Viação e Obras Publicas do Estado de Mi~ 
nas Geraes . 

Como inventor do processo «Braco » peço venia para expor a V. 
Excia. o seguinte: 

Ct~mo poderá V. Excia. ver em o processo annexo, o referido 
invento destina~se a conservar com segurança os sub~productos do 
leite e extracção da Caseina e manteiga com acidez mínima. 

Ao clarividente espírito do Sr. Secretario não é necessario resal~ 
tar as vantagens que advirão desse processo para a industria de la-
cticinios e consequentemente para o desenvolvimento da pecuaria em 
nosso Estado. Bem assim não é preciso dizer que elle virá resolver 
o problema maximo, em nosso paiz, da obtenção das manteigas finas 
e o da sua padronisação, questões que, até a presente data, entre 
nós, não alcançaram solução pratica, definitiva. 

Convem porém accentuar que, além das vantagens mencionadas 
e, superando talvez, a ellas, por sua marcada importancia, o proces~ 

so •Braco » vae permittir o aproveitamento integral da casei na, no 
proprio local da ordenha. Essa importancia só poderá ser medida si 
levarmos em linha de conta que esse sub~producto, até hoje despre~ 

sado, transformado por esse processo, em galalite, alcançará, no mi~ 
nimo, o preço das manteigas mais caras. As ponderações que aca-
bo ' de fazer a V. Excia. acham-se claras, meridianamente comprova-
das em documento official, que tenho o prazer de passar ás mãos de 
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V. Excia. e que, confiadamente subrnetto ao julgamento do Sr;. Secre~ 
tario. 

Para o estabelecimento de uma fabrica modelo, nesta Capital, 
destinada á obtenção dos mencionados sub-productos (Processo Bra-
co), para a montagem igualmente de uma fabrica de apparelhos que 
se relacionam com a nova industria, e pera merecer o necessario 
apoio e a coadjuvação de V. Excia. que se poderiam traduzir e peço 
licença para lembrar ao Sr. Secretario, nos seguintes favores : 

1.0 -concessão de uma area de terreno de 3000 ms2., nas proxi-
midades da estradas ferreas , que servem a Capital; 

2. 0 -0S favores que se acham mencionados nas leis estaduaes n · 
155, de 8 de aaosto de 1896 e n. 883, de 27 de janeiro de 1935. 

Confiado no espírito ·de justiça, desco rtino e no patrioti mo do 
sr. Secretario, apresento a V. Excia. as expressões de minha grande 
admiração e apreço. 

BeiJo Horizonte, 21 de julho de 1933. - João Braga. 

Informações do superintendente da Agricultura e 
Pecuaria 

De ordem do Sr. Secretario da Agricultura acompanhei a expe-
riencia feita pelo sr. João Braga de seu processo de fabricação de 
manteiga e caseina pelo processo Braco. O processo consiste em re~ 
sumo num apparelho para aquecimento de leite a 65 graos e num 
deposito para transporte do leite, depo ito provido de uma parede 
insolante, com o fim de manter a temperatura até que o leite seja 
manipulado. Vejo a vantagem do apparelho, na meia pasteurização 
do leite logo depois de tirado dos vasos e tambem na desnataç.-o lo-
go ou feita mais tarde do leite a uma tempelatura mai elevada do 
que o normal. E' sabido que a desnatação a uma tem eratura mais 
elevada é mais completa, aproveitando portanto melhor a manteiga 
existente no leite. Outro pontl} importante é que nas fazendas é sem-
pre mais faci l a producção do calor do que do frio . Ha pois mais 
vantagem no apparelho do sr. Braga conservar o leite pelo calor por-
que este é mais facilmente detido nas fazendas. Sendo o leite des-
natado em estado de boa conservação é melhor a caseina não só 
por ter menos sub tancia gordurosa como por ter menos acidez. Ha 
no proce so porém um ponto bastante importante que é a limpeza e 
esterilizaÇão do apparelho. Possuindo varias canalisações e torneiras, 
o fazendeiro precisa ter uma installação para esterilizar estes appare-
lhos porque do contrario os residuos que ficam vão soffrer fermenta-
ção prejudicando o processo. Foram tirado na fazenda 50 litros de 
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lei te que deram 2 kls. 950 grs. de creme e 2 kJs. 900 de caseina e -
premida e moída. Analysada a manteiga deu optima analyse sobre-
tudo sobre o ponto de vista da acidez. Para qu·e possamos entrar 
no mercado mundial de manteiga temos que primeiramente resolver 
dois problemas importantes: pouca acidez e padronisação dos typos 
e naturalmente os demais requisitos para boa acceitação do producto. 
No geral nossa manteiga é feita com cremes adulterados e tem não 
só grande aci.ôez como nem sempre o theor da materia graxa é o 
exigido. 

O processo do sr. João Braga resolve o problema da acidez e 
maior aproveitamento do creme e tambem da producção de uma ca-
seina com menos materia graxa e menos acidez. Ha porém o pon-
to de esterilisação dos apparelhos que não tenho sciencia se foi es-
tudado pelo sr. João Braga e tambem a resistencia do apparelho ao 
uso constante dado o pouco cuidado no transporte. Desde porém 
que seja feita a manteiga e caseina nas fazendas a questão do trans-
porte perde a razão de ser. E' pois uma apparelhagem simples que 
bem applicada pode melhorar em muito a producção dos sub-
productos do leite. Quanto aos dados de producção a experiencia 
não foi conduzida a modo de se ter dados muito seguros, pois, hou-
ve falta de apparelhagem para perfeito controle dos resultados. 

12-5-933.-J. M. Soares de Gouvêa. 

Informação do chefe da secção de lndustria 

O Sr. João Braga, dizendo-se inventor do processo « Braco~ que 
se destina a conservar com segurança os sub-productos de leite e 
extração de caseina e manteiga com acidez mínima, expõe, com pre-
cisão e clareza, as vantagens que poderão advir desse processo para 
a industria de lacticinios e consequentemente para o desenvolvimen-
to da pecuaria em nosso Estado. 

Accentua mais o sr. Braga que, além das vantagP.ns menciona-
das, permittirá ainda o seu invento o aproveitamento integral de ca-
seina, no proprio local da ordenha, e apresenta, para comprovação, 
publicas formas de certidões de duas analyses de manteiga do seu fa-
brico, feitas pelo Laboratorio do Estado; de certidão do Relatorio do 
Sr. Dr. Soares de Gouvêa, Superintendente do Departamento de 
Agricultura e Pecuaria e que, de ordem do Sr. Dr. Secretario, acom-
panhou a experiencia feita recentemente nesta Capital; de fabricação 
de manteiga . e caseina pelo processo em apreço; de certidão de uma 
acta da experiencia de aquecimento e desnatação que fez o inventor. 
na estação de Ibiritê, pelo seu processo, presentes á mesma o sr. So-
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crates Alvim, presidente da Sociedade Mineira de Agricultura,; e la-
vradores daquella zona. 

~· pos~ivel, ~orno diz o Orgam Official do Estado no artigo a 
respeito alh publicado, e junto ao presente processo, que 0 inventor 
dos apparelhos «Systhema Braco •, como todos os inventores, se illu-
da com as vantagens que elles possam realmente offerecer e atê as 
exaggere. O que não custa, porem, é submetter o seu invento a uma 
prova real ~ positiva, porque, se nelle houver 10 °/

0 
das vantagens 

que annuncm, uma nova era se abre para a vida economica do Bra-
sil e, sobretudo, de Minas Gemes. 

P.ara isso houve por bem o Dr. Secretario designar o provectc 
Supermtendente do Departamento de Agricultura e Pecuaria, Dr. So-
ares de Gouvêa, para de perto acompanhar a experiencia que 0 sr. 
Braga se propoz a fazer do seu processo. 

. O referido profissional, competente no assumpto agro-pecll.i'lrio 
diz francamente, no seu criterioso relatorio, em que consiste em linhas 
geraes ? a~parelho. em apreço, vendo nelle real vantagem na meia 
pasteuw:açao do leite logo depois de ti rado dos vasos e tambem da 
des.natação do leite, feita logo, ou mais tarde, a uma temperatura 
mais elevada ?o que a normal; outro ponto importante, salienta, é que 
nas fazendas e sempre mais facil a producção do calor do que do frio 
hav~ndo, pois, mais vantagem no appareJho em conservar pelo calo; 
o le~te, por se~ este mais facilmente detido nas fazendas; diz mais que 
50 btros de lette tirados na fazenda deram 2 Kls . 950 grs. de creme e 
2 .Kls. 900 grs. de caseina exprimida e moida, e que analysada a man-
teJ~a,. deu ella optima analyse, sobretudo sobre o ponto de vista da 
acidez; que o processo «Braco • resolve o problema da acidez e maio-
aproveitamento do creme e tambem da producção de uma caseina 
com menos materia graxa e menos acidez; e, finalmente, que se trata 
de apparelhagem simples, que bem applicada póde melhorar em mui-
to a producção dos sub-productos de leite. 

Ora, deve ser preoccupação dominante dos nosso administrado-
res, aproveitando as nossas extraordinarias condições naturaes cuidar 
efficazme~te de qu~esquer industrias novas e realmente uteis q~e posr 
sam sur~r ent:e no_s. pr.estando-lhes sempre a necessaria e indíspen-
sa~el ass1~tencm (nao somente em artigo de leis ou regulamentos), e 
mm es?ec•almente daquellas que possam interessar de perto á agro-
pecuana. esta grande e futurosa riqueza do Estado, que alQ'Uns an-
~os de acção intelligente, feliz e continua, podem multiplica; .. Auxi-
liar e orientar o agricultor, o criador e mesmo o industrial, na sub-
stituição da rotina por processos racionaes, é caminhar certamente para 



1396 
CONSELHO CONSULTIVO DO 

a nossa independencia economica e contribuir para a do Brasil. E 
si a intervenção do Governo, na solução do problema apro-pecua· 
rio deve ser sempre decisiva e de effeitos rapidos, como o demons· 
tra a experiencia de outros paizes, o invento do sr. João Braga deve-
rá, pois, conforme se deprehende do citado relato rio do Dr. Soares 
de Gouvêa, o processo «Braco» apresenta realmente innumeras van-
tagens para o integral aproveitamento do leite e dos sub-productos 

deste. Para que o inventor possa sahir do terreno das simples expe-
riencias e entrar immediatamente, como é de se desejar, na prova 
real e positiva, a que allude o articuli ta do «Minas Geraes », torna-se 
mister que ponha em pratica o seu invento, montando para isso e 
fazendo fun ccionar os apperelhos por elle já idealisados. E é isso 
que pretende o Sr. Braga, que, entretanto, deseja primeiramente lhe 
sejam garantidos ou concedidos certos e determinados favores para o 
estabelecimento de uma fabrica modelo, nesta Capital, e destinada a 
obtenção dos mencionados sub-productos do leite, e bem assim mon· 
tagern egualmente de uma fabrica de apparelhos que se relacionam 
com a industria nova. 

São os seguintes os favores que pleitea: 
1. ° Concessão de uma area de terreno de 3.000 ms.2 nas pro-

ximidades das estradas de ferro que servem á Capital. 
2.0 os favores que se acham mencionados nas leis n. 155 de 8 

de a~osto de 1896, e n. 883, de 27 de janeiro de 1925. 

A lei n. 155 isentava realmente de qualquer imposto estadual as 
machinas para fabricar productos lacteos, e a de n. 883 autorizava 
tambem o Governo a conceder, pelo prctzo a té 15 ctnnos, isenção 
de imposto ás industrias novas que e fundassem no Estado, estabe· 
lecendo-se em contracto com os concessionarios as condições de fts · 
calização que fossem julgadas convenientes (art. 1.

0
, in fine). 

Pelas leis citadas e invocadas pelo requerente, que nas mesmas 
se estipulou para fazer o seu pedido de concessão, não poderão ser, 
entretanto, concedidos os favores solicitados, por isso mesmo que 
tais leis se acham incontestavelmente revogadas ex·vi do art. 80, 
combinado com o art. 50, da lei n. 1.014, de 29 de setembro de 1927, 
que assim taxativamente estabelece : 

Art. 50 As industrias novas, que não tiverem similares 
no Estado, ficarão isentas do imposto pelo prazo d e 1 a 5 
annos, a juizo do Governo e mediante concessão deste, 
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quando o contribuinte tenha requerido . - . . 
De ;~c:;~!osp ~ara prova da~ condições dels~~~~~~;::~~d'o do· 

. , ms, com a leg~ slação ora em . somente poderá ser concedi"d . _ VIgor, ao requerente a 1sençao de impo t 1 mo de 5 annos E nenhuma 1 . . s o pe o prazo maxi-. · e1 existe tambem t 1 
permJtta concessão de terren ' ac ua mente, que 
industria. os para se estabelecer no Estado qualquer 

Não resta a menor duvida que se trat 
tria nova, que não tem simila E a, no caso, de uma indus-
e de interesse palpitante por r ~o stado, de indiscutível importarJCia 
. d vu concorrer para 0 . Ja o desenvolvimento da . necessano e dese-. nossa pecuana e que rt t 
efhcazmente amparada e p ot . d ' • po an o, deve ser p r eg1 a pelo poder publico 

enso, com franqueza e sinceridade . . . 
na hora actual, nenhum favor é demais , q~e _para_ qualq~er mdustria. 
mente que necessita o nosso E t rt ' pms e de mdustnas principal-
todos os meios e modos f sda ~· que deve, portanto, facilitar por 
. , a un açao entre nós de t b 1 · mdust~iaes, principalmente daquelles com es a e ecunentos 
levancm todas as concessões . . ? este, que merece pela re-. possiveis amda mes . 
seja necessario se façam lei·s e . ' mo que para 1sso . . specmes. 
d St S. Excm. o Sr. Secretario estiver de accordo 

e se esperar do seu espírito r h . • o que aliás é 
mente patriotico com a co e_cond ecJdamente progressista e alta-

' ncessao os fav r · 
previamente . ouvir a respeito o Con Ih cores s~ ICJtados, dever-se-á 

lndustria, 28-7-933.-Carlos Pin::. o onsultJvo do Estado. 

-O process~ passa a constituir a peça 
srs. Socrates Alvlm, Dorinato Lima e AbT 
te, relator, l.o e 2.o revisores. I lO 

Officlo 

n. 428, distribuída aos 
~achado , respectivarnen-

Requmimento de Na'rbal Nascentes Coelho 

(PEÇA N. 429) 

Prefeitura de BeiJo Horizonte - B ll . de 1934.-N. 25.-Exmo Sr Dr. 1\JJ"lte o CHonzonte, 9 de novembro 
T · · · mt on ampos 

enho a honra de passar ás mãos d V .. 
estudo desse illustre Conselho e .. Excm., para objecto de 
bal Nascentes Coelho funcc· , 9_ processo JUnto, no qual o sr. Nar-
ria, solicitando que es~e Egr~o;:arCio deslbta Prefeitura, pede aposentado-

d 
o·o onse o se manifeste ·t 

mo o a orientar esta Repartição na I - a respet o, de R "t . so uçao a dar ao pedido -
el ero a V. Exc1a. protesto d f . · Lucio Brandão prefet"to e s ~ _es lma e consideração.-João • m exerciCJO . 
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Requerimento annexo ao otficio supra 

Exmo. sr. dr. Prefeito de Bello Horizonte.-Narbal Nascentes, 
funccionario ha muitos annos dessa Prefeitura, vem na forma da lei 
que rege 0 'assumpto, requerer a v: Excia. a sua aposentadoria, apre-
sentando para isto os documentos inclusos como comprovantes do 
tempo de serviço _prestado. 

Bello Horizonte, 10 de janeiro de 1934.-Narbal N. Coelho. 

Parecer do sr. Advogado da Prefeitura 

Exmo. Sr. Prefeito :-Narbal N. Coelho requer aposentadoria, pe-
dindo que lhe seja contado, para esse effeito, o tempo em que ser-
viu como mestre-linha da E. F . C. B . 

o dec. n . 9. 145, que institue a aposentadoria dos funccionarios 
municipaes determina que a respeito devem observar-se os requi sitos 
exigidos pelo dec. estadual n. 3.004 de 1930. . _ _ . . 

Ora, este decreto, no artigo 24, lettra b) d1spoe que so os servi_-
ços prestados antes de promulgada a Constituição Mineira, no exerci-
cio de cargos geraes, civis ou militares, podem ser computados para 
aposentadoria . _ . . . _ 

Acontece, porém, que a Prefeitura, para effe1to de gra_tifica?ao 
addicionàl já contou tempo de operario para varias funccwnanos, 
por exem~lo, entre outros, nos casos de Herculano Coelho, Evaristo 
Rezende e outros. 

Nestas condições, me parece que deve ser attendido mais o caso 
do sr. Narbal. 

Entretanto afim de evitar continuemos a luctar com as falhas da 
lei, a respeito.' penso que V. Excia. poderá nomear_. uma. _comissão 
para elaborar um decreto que supprima as lacunas Ja venf1cadas na 
sua applicação.-Bello Horizonte, 26-2-934.-J. 

0 
R. Sett_e c_a1~wra. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 429, d1stnb~1da aos 
srs. Milton Campos, Abilio Machado e Julio Soares, respectivamente, 
relator, 1. o e 2.0 revisores . 

Requerimento 

Do sr. Narbal Nascentes Coelho, funccionario da Prefeitura, pe-
dindo juntar ao processo de sua aposentadoria o attestado medico 
que apresenta 

-Como requer. 
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Communicações 
O Sr. Abllio Machado:-Communica que o sr. Julio Soares, 

por motivo justo. não comparece á sessão. 
O Sr. Sebastião L i ma:-Faz identica communicação quanto 

ao não comparecimento do sr. Dorinato Lima. 
-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra no expediente, 

passa-se á 

Apresentação, approvação e assigrtatura de pareceres 
finaes 

O Sr. M!lton Campos:-Apresenta o seguinte 

Parecer n. 386 
Reque1·i1nento d e aposen tadoria d e Benjamin dos Santos .1Jo-

rei'l'a 
(PEÇA N. 412) 

Depois de examinar devidamente a peça n. 412, sobre pedido 
de aposentadoria feito pelo funccionario da Prefeitura sr . Benjamin dos 
Santos Moreira, o Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, 
concordando com a suggestão feita no parecer do dr. Advoaado da 
Prefeitura, opina pela sujeição do caso ao exmo. sr. Interventor Fe-
deral, para que s. excia. considere a pretensão do requerente e lhe 
dê solução justa e equitativa, baixando de preferencia um decreto de 
ordem geral que abranja o caso em apreço. 

S. S. , 10 de novembro de 1934. -Milton Campo , presidente e 
relator. 

O parecer' é approvado e logo assignado pelos srs. conselheiros 
presentes, sendo tambem votos vencedore o dos rs. Julio Soares e 
Dorinato Lima. 

Devolva-se a peça, com o relataria, parecer e notas tachygra-
phicas ao Sr. Prefeito da Capital. 

O S r . A.billo Maeilado: -Lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 387 
Pagamento ele add~·cionaes á d. Ma1·ia das Do1·es Almeida 

(PEÇA N. 416) 
O Conselho Consultivo, depois de examinar devidamente a peça 

n. 416, que trata do pagamento de addici<:>naes, na importancia de 
4 
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1:239$999, a d. Maria das Dores Almeida, professora em S. Vicente 
Ferrer, município de Andrelandia, opina favoravelmente á abertura do 
credito necessario para attender ao mesmo pagamento, suggerindo, 
porém, que este seja feito, de preferencia, por uma das verbas de 
·Eventuaes • da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1934.-Abilio Machado, 
relator. 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. con· 
selheiros presentes, sendo tambem votos vencedores os dos srs. Julio 
Soares e Dorinato Lima. 

-Devolva-se a peça, com o relataria e parecer, ao Sr. Secre-
tario da Educação e Saude Publica. 

Segunda parte da ordem do dia 

Concessão de te'rreno no Calafa te 

(PEÇA N. 395) 

Da segunda parte da ordem do dia, apenas consta a discussão 
da peça n. 395, sobre concessão de terrenos no Calafate, suburbio da 
Capital. Não se achando, porém, presente o relator, sr. Dorinato Lima, 
fica a discussão adiada. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, dis-
cussão da peça n . 395 e das demais materias que, relatadas e revis-
tas, forem presentes á Secretaria com a devida antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

261.a sessão ordinaria, aos 13 de novembro de 1934 

PRESIDENTE- Sr. Milton Campos . 
SECRETARIO- Sr. Socrates Alvim. 

sUMMAHIO-Acta-Expediente - 2a. parte- Concessão de terrenos no Calafate 
Relato rio e parecer do Sr. Sebastião Lima-Conclusão-Favores 
pleiteados pela Escola de Architectura da Capital-Relatorio e pa-
recer do sr . Sebastião Lima- Conclusão-Ordem do dia. 

-A' hora regimental, é aberta a sessão com a presença dos srs. 
Milton Campos, Socrates Alvim, Sebastião Lima, Annibal Gontijo, Do-
rinato Lima, Abilio Machado e Julio Soares. 
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A c ta 

Lida a acta da sessão anterior, e não havendo quem sobre a 
mesma reclame, é approvada. 

Expediente 

Sobre a Mesa nenhum expediente se encontra. 
Franca a palavra e não havendo quem della queira usar, pas-

a- e á 

Segunda parte da ordem do dia 

Concessão de te1·renos no Calafate 

(PEÇA N. 395) 

Entra em discussão, a peça n. 395, sendo dada a palavra ao re-
lator, sr. Dorinato Lima, que apresenta o seguinte 

Relataria 

O exmo. sr. Secretario da Agricultura, encaminhou a este Conse-
lho em officio n. 970, de 18 de setembro proximo findo , um requeri-
mento em que Bemjamin Camargos e outros pedem ao Governo do 
Estado lhes dê ratifi cação de compra e venda de terrenos situados 
nesta Capital. Com esse requerimento, devidamente informado, veiu o 
vol umoso processo conhecido pelo nome de "Conce são de Terras no 
Calafate • , relativo ao assumpto . 

Trata-se da velha e debatida questão Arthur Joviano. 
A 17 de maio de 1915 foi expedido pela Directoria da Agricul-

tura um titulo provisorio de venda de uma area de terrenos de pro-
priedade do Estado, situados no suburbio desta Capital, denominado 
Calafate, com 15.000 metros quadrados, para serem pagos em pres-
tações annuaes de um conto de réis (1 :000$000), terrenos esses que 
se destinariam exclusivamente :í divisão em lotes para edificação de 
casas para operarias; e caso não fossem construídas as casas dentro 
do prazo razoavel, voltariam os terrenos novamente ao Estado, res-
tituindo este ao comprador as quantias por elle já pagas. 

Não tendo o comprador cumprido as condições do titulo provi-
sono, foi declarada caduca a concessão, estipulando a lei n. 1.130, de 
19 de outubro de 1929, em seu art. 4. 0

, que: «teriam direito á reva-
lidação de transmissão de propriedade os adquirentes de boa fé, que 
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houvessem construido casas nos terrenos, ou que nelles viessem a 
construir dentro do prazo improrogavel de um anno". 

Esgotando-se o prazo estipulado no referido art. 4.0
, foi elle pro-

rogado por mais um anno pela lei n. 1.186, de 13 de outubro de 
1930. 

O sr. José Dias Bicalho, que havia comprado os terrenos ao sr. 
Arthur Joviano, pediu ao sr. Secretario da Agricultura que lhe man-
dasse expedir escriptura definitiva de toda a area de 15.000 metros 
quadrados. 

Para cumprimento do disposto nessa lei n. 1.186, foi feita uma 
vistoria in loco, apurando-se que dos 44 lotes em que fôra subdivi-
dida a area, apenas 30 tinham recebido construcções até o prazo es-
tabelecido pela lei . 

Por despacho de 27 de ,ianeiro de 1932, o sr. Secretario da Agri-
cultura deliberou que se expedisse titulo definitivo somente dos lo-
tes em que já existiam construcções, depois de pago o debito do an-
tigo concessionario. 

O sr. José Dias Bicalho effectuou o pagamento, mas não se con-
formando com o despacho requereu que se expedisse um decreto re-
gularizando a situação dos compradores e vendedor, de modo a deso-
brigai-o da evicção de direito áquelles compradores. 

Não sendo attendido, o sr. José Dias Bicalho recorreu para o sr. 
Presidente do Estado, pedindo fo sse concedida aos compradores dos 
lotes ainda vagos mais um prazo de 2 annos para construirem casas 
nos referidos lotes. Tambem o sr. Benjamin Camargos e outros reque-
reram o prazo de um anno para construir nos lotes que haviam ad-
quirido. 

O sr. Presidente do Estado, por despacho de 24 de maio de 1933 
negou provimento ao referido recurso; e o sr. Secretario da Agricul-
tura, por despacho de 9 de agosto do mesmo anno, indeferiu o reque-
rimento mencionado. 

Posteriormente ainda foram indeferidos os requerimentos em que 
Antonio Usubellino da Silva e Alcides Miranda de Almeida, pediam 
preferencia para a compra dos lotes que haviam adquirido de Arthur 
Joviano e José Dias Bicalho, indepedente de hasta publica. 

Em 10 de outubro de 1933, o sr. Secretario da Agricultura or-
denou que, avaliados os lotes que não receberam construcção dentro 
do prazo legal, fossem vendidos em hasta publica. 

Benjamin Camargos, Antonio Pantuso e outros, fizeram então, a 
10 de abril do corrente anno, o requerimento sobre o qual é chama-
do a pronunciar-se este Conselho. 

Allegam os peticionarias que, «por circumstancias varias, todas 
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independentes de sua vontade, infelizmente não pudera~ satisfazer as 
condicções impostas pelas leis 1.130, de 1929, e 1.186, de 1930, prin-
cipalmente na parte referente á construcção de predios ». Ma csi ha-
via vicio de origem ou defeito fundamental na transacção inicial de 
Arthur Joviano com o governo estadual, em 1913, a correr;cão im-
posta em 1929-1930 pecca tambem pelo erro de origem, p~la des-
proporcionalidade da sua extensão e pela violenta aggressão aos co-
mesinhas princípios de direito e justiça. 

Si a transacção inicial de Arthur Joviano com os poderes do Es-
tado faltou a annuencia legislativa, impunha-se a nullificação ou a re-
ctificação dos actos praticados, nunca a imposição de condições pelo 
legislador estadual á plenitude de direito de propriedade . A incon-
petencia do legislativo estadual nesse campo é manifesta". 

Ainda, que não vale contra os peticionarias nenhuma das cinco 
maneiras da «perda da posse » em codificação ivil. Finalmente outras 
circumstancias, quaes as da cobrança e pagamento dos respectivos im-
postos territoriaes , impõem uma formula equanime, emparelhando no 
mesmo pé de egualdade todos os successores de boa fé de Arthur 
Joviano e José Dias Bicalho, de modo que seja autorizada a reva-
lidação de compra e venda dos lotes em poder dos peticionarias. 

Assim relatada a peça, passo o processo ao sr. conselheiro Abi-
lio Machado, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 27 de outubro de 1934.-DD1inato Lima, re-
lator. 

Parecer 

O sr. Dorinato Lima:-0 assumpto que é objecto da peça n. 
395, bastante antigo e geralmente conhecido, já foi exanúnado em to-
dos os seus aspectos e solucionado regularmente pelos poderes com-
petentes. 

Como se vê .do processo, a controversia suscitada entre os sue-
cessares de Arthur Joviano e o Estado foi estudada minuciosamente 
e com todo o zelo, varias vezes, pelo dr. Alfredo Lobo, inspector de 
Contractos e Concessões da Secretaria da Agricultura, bem como em 
brilhantes pareceres dos drs. Noronha Guarany e Pothier Monteiro 
consultores jurídicos da mesma Secretaria. 

Baseados nesses trabalhos, os titulares daquella Pasta, dr. Pi-
~heiro Chagas, Ribeiro Junqueira e Carlos Luz, indeferiram os reque-
nmentos dos successores de Arthur Joviano, mandando· que os lotes 
de terrenos, que não tivessem recebido construcções dentro dos pra-
zos concedidos pelas leis referidas, fossem vendidos em hasta publi-
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ca. Tal decisão, em grau de recurso, foi confirmada pelo pre idente 
Olegario Maciel. 

De modo que, sob o ponto de vista legal e jurídico, parece-me 
que o assumpto foi satisfactoria e definitivamente resolvido. 

Tambem, encarada pelo lado a dministrativo nada ha que po ·sa 
amparar a pretenção dos peticiona rias . 

E, assim deve ser, porque deixaram elle de cumprir as prescri-
pções; legaes, conforme confessam no seu proprio requerimento trazi-
do ao conhecimento do Conselho. 

Entretanto, os peticionarias recorreram ao principio da equidade, 
que o ultimo parecer do actual s r. Consultor Jurídico da Secretaria 
da Agricultura julga s usceptivel de acolhimento, «attenta a considera-
ção de que, na realidade, coincidiu com um dos períodos de mais 
accentuada crise finan ceira e economi a o prazo dentro do qual de-
veriam ser edificados os terrenos de que cogita mos, e ainda, a de que, 
tão modicamente vendida, que o foi a área total respectiva, não se-
ria justo que na reversão de algumas das suas subdivisões preten-
desse o Estado obter a differença de preço, que, realmente, deve se 
ser attribuida áquella área, cogitando-se, sobretudo, de possuidores, 
na sua maioria, pobres, e que nessas acquisições inverteram as suas 
parcas economias ». 

Accrescenta o sr. Consultor Jurídico, em seu parecer, que tendo 
sido o J;:stado tão liberal em tres opportunidades, concernentes ao as-
sumpto, justo é que acolha agora, sobre o mesmo criterio , equanime, 
a pretenção dos peticionarias. 

Concordo com este alvitre, por não resultar delle nenhum prejuí-
zo ao Estado, e poder abrir-se uma nova opportunidade aos reque-
rentes, facultando-lhes a possibilidade de solucionarem esta ua pen-
dencia com os poderes publicas . Assim sendo, sou de parecer que 
o Conselho suggira ao governo do Estado a conveniencia de conce-
der-se um novo e ultimo prazo, cuja duração será marcada pelo r. 
Interventor Federal, dentro do qual deverão os peticionarias, pelos 
meios legaes já estabelecidos, solucionar a questão em apreço. 

(Muito bem ! Muito bem ! ) 
Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra , é o 

mesmo submettido a votos e approvado, sendo proclamada a se-
guinte 

Conclusão 
O Conselho suggere ao governo que seja concedido aos suppli-

cantes novo e ultimo prazo. 
-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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Favores plei teados pela Escola de Arehiteetura de Capital 

(PEÇA N. 423) 

Em seguida, é annunciada a discussão da peça n. 423 sobre a 
qual o sr. Sebastião Lima apresenta o seguinte 

Relataria 

Em officio de 3 do corrente mez, o sr. Interventor Federal remet-
teu a este Conselho uma petição e memorial datados de 29 de junho 
ultimo, em que a Congregação da Escola de Architectura de Bello 
Horizonte pede ao Estado favore de que necessita para poder pro-
seguir em sua tarefa educadora. 

A Escola foi fundada a 2g de junho de 1930, e, tendo começado 
a funccionar logo depois, em 1931 , já conta mais de quatro annos 
de existencia. O seu curso é de seis annos, modelado pelo da Es-
cola de Bellas Artes do Rio de J aneiro, e é destinado a form ar ar-
chitectos que cooperem com o governo e com o povo no sentido de 
serem as construções feitas com mais conveniencia, expres ão e es-
theti ~a. Tem ainda a Escola conforme seus Estatutos, um curso es-
pecial de dois annos, destinado a habilitar profissionaes artífi ces. 

A Escola foi reconhecida como de utilidade publica pelo Gover-
no do Estado, que mandou registrar os diplomas por ella confe-
ridos. 

Em 1933 foram matriculados 24 alumnos e no anno corrente 29. 
Funcciona a Escola provisoriamente em uma das dependencias 

construídas para a Segunda Feira Industrial e Agrícola desta Capital, 
no mercado velho da praça Rio Branco. 

Nos diversos consid e'rctndos da petição a Congregação faz ver 
que a architectura esteve sempre a serviço dos povos, e é o reflexo 
de suas tendencias, cultura e necessidades diversas; que a inexistencia 
de uma Escola de Architectura em Minas Geraes constitue uma gran-
de lacuna de ensino superior e depõe fran camente contra a nossa 
cultura geral; que é dever dos governos despertar e incrementar no 
povo o sentimento do bello e do confortavel, de modo a formar uma 
architectura propria, sem importações illogicas; que os poderes publi-
cas: do Estado de Minas, com a creação da Universidade, do Conser-
vatorio de Musica e da Escola de Aperfeiçcarnento, deram provas de 
seu amor a uma cultura cada vez mai aprimorada; que o numero 
de Architectos em Minas é extremamente exíguo, existindo em Bello 
Horizonte só dois architectos diplomados e 12 praticas; que pelo de-
creto federal numero 23.569, só podem exercer a profissão de archi-
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tectos os profissionaes formados por escolas reconhecidas pelo Go-
verno da União, e que para obter esse reconhecimento, precedida da 
inspecção preliminar, que custa 12:000$000 por anno, não dispõe a 
Escola dos recursos materiaes necessario . 

No memorial, além das considerações já aqui expostas, explica a 
Congregação as condições exigidas pelo decreto federal n. 20.179, de 
6 de julho de 1931 para a obtenção da inspecção preliminar, dizendo 
que, além do deposito de rs . 12:000$000 annuaes, a Escola não póde 
satisfazer os itens lll e VI do artigo 8. 0

, isto é, «dispor de edifícios e 
installações apropriadas ao ensino a ser ministrado " e ~cdispo r de fo n-
tes de renda propria para garantia de regular funccionamento pelo 
prazo mínimo de tres annos ». 

Termina o memorial declarando que a Escola preci"a de um pre-
dio para sua séde e de uma subvenção annual durante tres annos , 
afim de poder regularizar a sua situação. 

A petição e memorial vieram desacompanhados de qualquer in-
formação das repartições competentes. 

Assim relatado o processo, passo-o ao sr. conselheiro Socrate 
Alvim , 1.0 Revisor. 

Bello Horizonte, 10 de novembro de 1934.- cbast ião L ima , 
relator. 

Parecer 

O sr. Sebastião Lima:--Sr. Presiden te. Como já di se no Re-
latorio, o Sr. Interventor Federal remetteu-nos o pedido da Congrega-
ção da Escola de Architectura desacompanhado de qualquer informa-
ção official; de modo que o Conselho Con ·ultivo não sabe si as con-
dições financeiras do Est~do permittem actualmente a concessão dos 
favores solicitados; si o Estado dispõe de edificio que possa ceder 
para a Escola e qual deve ser, e finalmente de quanto deve ser a sub-
venção durante os tres annos. 

A Escola de Architectura, como vimos pela exposição feita pela 
Congregação, é uma instituição merecedora de todo o amparo e pro-
tecção por parte do Estado. 

Eu e o meu distincto companheiro conselh.eiro Socrates Alvim , 
1.0 revisor desta peGa. fomos ha pouco dias visitar a Escola sem avi-
so previo, e lá encontramos em funccionamento duas aulas do curso, 
bem frequentadas. Tudo alli estava em perfeita ordem, embora em 
pobreza evidente. 

A Congregação compõe-se actualmente de 15 membros, engenhei-
ros, advogados e outros technicos, todos competentes e abnegados, 
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sujeitando-se a trabalhar quasi de graça, por visarem só 0 bem da Es-
cola com esperanças num futuro melhor. 

Alli fomos informados de que alguns professores chegam ás ve-
zes a pagar de seu bolso o material necessario para suas aulas!! 

Si a Escola não fôr rer;onhecida pelo Governo Federal , fi cará 
completamente perdido todo o trabalho do dedicado corpo docente 
du_ran~e mais de 4 annos, e de uma numerosa turma de alu mnos que 
alh vao procurar o diploma de architecto, para poderem exercer le-
galmente essa utilíssima profissão. 
. _ Disseram-nos os interessado que, si o Governo puzer á dispo-

SJçao da Escola um edifício para o fun ccionamento das aulas e conce-
der uma subvenção modesta, que dê ao menos para pagar a in -
pecção preliminar e alguma despesa indispensavel de insta.llacão e 
material didactico, a Escola poderá regularizar a sua s i tua~ilo , ·e os 
professores continuarão a trabalhar sem remuneração conveniente, até 
que o producto das taxas de matricula e frequencia proporcione meios 
para custear as despesas de seus honorarios, ou até que as condi-
ções financeiras do Estado permittam a concessão de uma subvenção 
mais animadora. 

Sou, portanto, de opinião que se remettam a petição ' e o memo-
rial, com copia do relatorio e notas tachygraphicas, ao sr. Interven-
tor Federal, para que elle se digne mandar juntar todas as informa-
ções necessarias, devolvendo depois o processo ao Conselho Consul-
tivo, afim de que este possa então dar o seu parecer defjnitivo. 

(111uUo bem! Mui to bem!) 
O parecer é approvado sem debate, sendo annunciada a se-

guinte 

Conclusão 

O Conselho resolve solicitar do Sr. Interventor Federal info rma-
ções necessarias ao esclarecimento do caso. 

Officie-se nesse sentido a s. excia., remettendo-se-lhe o processo 
acompanhado do relatorio e notas tachygraphicas . 

Ordem do dia 

. Estando esgotada a materia, o r. presidente designa para a pro-
Xtma sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
das materias que, devidamente relatadas e revistas, forem apresenta-
das á Secretaria com a :necessaria antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 
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262.a Sessão ordinaria, aos 17 de novembro de 1934 

Presidente-Sr. Milton Campos. 
Secretario-Sr. Socrates Alvim. 

SU.UMARIO: - Acta - Expediente - Communi cação- Pdrecer !i na i - 2.a 
parte: - Transferencias d~ verbas do orçamento da Secretaria da 
Ag ri cultura - Relatorio parecer do sr. Socrates Al vim - Con -
clusão - Pagament•J de addicionaes a dona Maria Augusta Alves 
dos Santos - Relatorio e parecer do sr. Socrates Alvim- Conclu-
são - Representação de escrivães do ;crime - Relatorio e parecer 
do sr. Abilio Machado - Conclusão - Creação de mais uma ca-
deira de portug uez na Escola Normal de Bello Horizonte- Rela-
torio e parecer do sr. SP.bastião Lima - Declaração do sr. Abilio 
Machado-Conclusão - Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Socrates 
Alvim, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Abilio Machado e Julio So-
ares. 

Abre-se a sessão. 

A c ta 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão ante-
rio r. 

Expediente 

O Sr. Secretario:- Traz ao conhecimente da Casa o seguin-
te expediente: 

Officio 

VeneZa elo ferras devolutas 

{PEÇA N. 430) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes. - Bello 
Horizonte, em 13 de novembro de 1934. 

ST f 3.970. -Pedindo auctorização para venda de terrenos. 
Sr. Presidente.- Os processos da relação inclusa se referem a 

terras que o Estado mediu com o intuito de vendei-as em hasta pu-
blica. Vedando, entretanto, a lettra e do art. 10 do decreto n . 20.348, 
de 28-8-31, a venda de lotes cujas á reas ultrapassem a 100 hectares 
sem previa auctorização do Conselho Consultivo do Estado, venho so-
licitar desse Conselho aquella autorização, antes de leval-os a hasta 
publica. 

ESTADO DE MINAS GERAES 1409 

Os lotes relacionados estão situados ha mais de set kilometros 
de sede de districto, e as suas áreas não excedem á maxima de que 
trata o artigo 61 do decreto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a opportunida1e para apresentar a V. Excia. meu 
protestos de elevada consideração e estima. - Israel P inhei1·o da 
Silva, Secretario da Agricultura. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado de Minas. 

CAPITAL 

Secretaria da Agricultura 

SECÇÃO DE TERRAS 

Relação dos terrenos devolutas a que se refere o officio n. 3.970, expedjdo ao 
Conselho Consultivo do Estado em 13 de novembro de 1934 

No mes dos occu- Logar Districto Municipio Arca 
pante 

o. Maria Ramos .. s . João do Meio Sant"Anna do Rio 
das Velhas Araguary 1.256.000,00 m2 

Antonio Borges . . . Alto S. João Idem, idem . 3 506.í50.00 m2 

Vigilato Justino 
Rosa . . ... . .... . .. PalmitaJ Idem, idem . 2.~3.750,00 m2 

EISdio Faus tino dos 
an tos . . . . ....... M. E. do Rib Oculo Vermelho Velho Raul Soares 1.528.000,00 m2 

Francisco Lo pes 
Miranda . ..•. . ... Cor . do Limoeiro Indiana Theophilo Ottoni 3 . 127.470 00 m2 

An t onio Camillo 
Vieira • . •• .. .. . .. » » » » " . 4 . 996 . 544,0~ m2 

Ros a ura de M. 
Trancoso .... . ... c Tamanduá VIII a Mesquita Villa !Mesquita 1. 63J . 50\.1, 00 m2 

Canuta de Salles 
BarbosaJ . .. ..... Cutucum Sant"Anna do Pa· " . 2.333 .500.00 m2 

raiso 
Francisco J osé de 

Souza . .. . . . .. .... Cab. do Ca pa dinho Sant"Anna do Rio 
das Velhas Araguary 1.377.000,00 m2 

Secção de Terras, 7 de Novembro de 1934. - Hilda ant'An na, 
Auxiliar de 1.a Int.a. - Visto, B enjamim Ferre:i.ra, Chefe Subs. -
Visto , José Lopes de Ma,galhães, Chefe do Serviço de Terras. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 430, dtstribuida aos 
srs. Socrates Alvim, Dorinato Lima e Annibal Gontijo, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Officlo 

Pagamento de acldicionaes a rierculano Diniz II01·ta B ctrbosu 

(PEÇA N. 431) 

Secretaria da Educação e Saude Publica.- Bello Horizonte, 14 de 
Novembro de 1934. 

Off. n. 51 8 expedido pela 5.n. secção. 
Sr. Presidente.- Remettendo a V . Excia . o processo de addicio-

naes da lei n. 425, de 1906, devido ao sr. professor Herculano Diniz 
Horta Barbosa, professor no município de Juiz de Fóra, peço a V. 
Excia . opinião sobre a abertura do necessario credito na importancia 
de novecentos e trinta e tres mil tresentos e vinte réis 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração . - rv~oral

clino Lima, Secretario da Educação e Saude Publica. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario de Estado da Educação e Saude Publi-
ca de Minas Geraes. 

O normalista Herculano Diniz Horta Barbosa, professor da primei-
ra escola mixta do districto de S. José das Tres Ilhas, município de 
Juiz de Fóra, tendo entrado em exercício do seu cargo a 7 de novem-
bro de 1899, vem requerer-vos o pagamento dos dez por cento addi-
cionaes a que tem direito por contar mais de 30 annos de serviço e 
pelo período decorrido. 

P. deferimento e E. R. J . 
S. José das Tres Ilhas, 27 de Julho de 1934.- Herculano Diniz 

Horta Barbosa. 
- 0 processo passa a constituir a peça n. 431, distribuída aos 

srs. Abilio Machado, Julio Soares e Milton Campos, respecti\ a mente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Officio 

Pagamento de aclcli cionaes a D. Co'rina Paclillza Fww ro 

(PEÇA N . 432) 

Secretaria da Educação e Saude Publica. -Bel! o Horizonte, 8 de 
novembro de 1934. 

Off. n. 141 expedido pela 12." secção. - Exmo. Sr. Presidente 
do Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes. - Capital. 
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. Tenho o prazer de passar ás mãos de V. Excia., parlil os devidos 
fins, o processo em que a professora effectiva Corina Padilha Fuza-
ro, do grupo «Silviano Brandão", da Capital, solicita pagamento da 
gratificação addicional de 10° j 0 , de que trata a lei 425, de 1906. 

Co~ apreço e consideração. - Noraldino Lima, Secretario da 
Educaçao e Saude Publica. 

Requerimento annexo ao officlo supra 

Ex~o. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. - Cori-
na Pa~ilha Fuzar~, profes ora effectiva do grupo escolar «Silviano 
Brandao :. , da Capital, com pleno direito no que preceitua a lei n. 425, 
de 6 de ag~s~o de 1906, conforme documentos juntos, vem respeito-
samente solicitar de V. Excia. ordem de pagan1ento dos addicionaes 
a que tem direito. 

Beiio Horizonte, 27 de Abril de 1934. - Cm'ina ,Padillta Fu-
Earo. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 432, di stribuída aos 
srs . Annibal Gontijo, Socrates Alvim e Sebastião Lima, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2. 0 revisores . 

Officlo 

Permuta de terreno pertencente ao nwnicipio de I tapecerica 

(PEÇA N. 433) 

. Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes. - Bello Ho-
nzonte, em 16 de novembro de 1934. - C/3.u/5.057. 

. Senh?r Presidente. - TenJ10 a honra de passar ás mãos de v . 
Excia. o mclu~o proce~so numero 2.310, afim de que esse Egregio 
C~nselho .s~ digne manifestar sobre a proposta, feita pelo Senhor Pre-
feito Mum~1pal d~ Itapeceric.a, de permuta de um terreno e casa per-
tencentes a ~refeitura pelo terreno e edificio do forum de propriedade 
do Estado, situado naquella cidade. 

.Reiter~ a V. Excia. os protestos de minha alta estima e distincta 
cons1deraçao. - O Secretario das Finanças, Ovidio de Abreu. 

Officio do Sr. Secretario do Interior encaminhando a 

proposta 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior. - Bello Horizonte 
em 1ó de agosto de 1934. - LEI/30.026. ' 
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Senhor Secretario. - O Prefeito de Itapecerica, com· parecer fa-
voravel do Conselho- Consultivo municipal, propõe permuta de um 
terreno e casa pertencentes á prefeitura, sitos á rua Vigerio Antunes, 
naquella cidade pelo terreno e edifício do fo rum local, de proprieda.-
de do Estado, ficando a municipalidade com todo o material aprovei-
tavel, sugeitando~se, entretanto, ás despesas com o serviço de demo-
lição do referido edifício que está em ruínas. 

Solicitando a V. Excia a fineza de se manifestar a respeito , reaf-
firmo~lhe os meus protestos de elevada consideração. - O Secretario 
do Interior, Alvaro B ctptista de Oliveira. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Ovidio de Abreu M. D. Secretario das Finan~ 

ças. -0 processo passa a constituir a peça n. 433, distribuída aos 
srs . Sebastião Lima, Milton Campos e Socrates Alvim, respectivamen-
te, relator, e 1.0 e 2.0 revisores. 

Communicação 

O sr. Soerates A.lvlm, communica que o sr. Annibal Gontijo, 
por motivo justo não comparece a sessão, o Conselho fica inteirado. 

Não havendo mais quem tome a palavra no expediente, é an~ 
nunciada a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O SR. DORINATO LIMA apresenta o seguinte 

Parecer n. 388 

Concessão de terrenos no Calafate 

(PEÇA N. 395) 

O Conselho Consultivo, após examinar devidamente a peça n. 
395, que trata de um requerimento de Benjamin Camargos e outros, 
pedindo ao Governo do Estado lhes dê ractificação de compra e 
venda de terrenos situados nesta Capital, é de parecer, pelos funda~ 
mentos constantes das notas tachygraphicas, que seja concedido aos 
supplicantes um novo e ultimo prazo, cuja duração ficará ao criterio 
do sr. Interventor Federal. 

Sala das Sessões, 17 de novembro .de 1934. - Do1·inato Lima 
relator. 
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? parecer é approvado e logo assignado por todi>s os sr. Con-
selheiros, sendo tambem voto vencedor o do sr. Annibal Gontigo. 

- Dev?lva-se a peça acompanhada do relatorio, parecer e notas 
tachygraphlcas, ao sr. Secretario da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

T·ransf erencia de verbas do o'rçarnento d a 
cultura 

(PEÇA N. 411) 

ec·rela?'ia da .Agri-

Passando-se á 2.a parte da ordem do dia, é dada a palavra ao 
sr. Socrates Alvim, que sobre a peça n. 411 . apre enta o seguinte 

Relataria 
Pel ff · ? o ICIO n: 2.850, de l .o de outubro corrente, solicita o 

Secretano ?a Agncultura autorização do Conselho Consultivo ar r. 
transferencla, por meio de decreto lei, de verbas do orçame f ~ a 
quella Secretaria de Estado , constantes da relação n ° a-processo. que acompanha o 

Trata~se de saldos verificados em certos itens das verbas 2-A-1 
e .2-A-2, da Secretaria da Agricultura , cujas trasferencias -
feitas para outros itens da verba 2-A-2 d . . .serao f · . . , on e se venficaram msuf-
ICiencms motivadas por differenças de vencimentos de funcc· . 

do Serviço de E · p fi . wnanos .n~mo ro sswnal Agrícola E tadual, conforme escla-
rece em seu ofhciO o sr. Secretario da Agricultura. 

Acompanham a peça dois quadros demonstrativo que elucida 
o assumpto. ' m 
v Não se trata .de despesas novas, mas de simples transferencias de 

erbas orçamentanas, transferencias que obedecem a . . se · b · · exigencms do 
rVlÇO pu hco, facto bem esclarecido no officio mencionado 

provado pelos quadros referidos. e com-
. Assim resumido o processo constante desta peça r e , passo-a ao 1. o 

Vlsor, conselheiro sr. Annibal Gontijo. 
Bello Horizonte, 24 de outubro de 1934 _ S t relator. · ocra es Alvim 

Parecer 

O Sr. Soerates A.lvim: - Quando, em abrii proximo findo 
fora~ ~laborados os orçamentos publicas estaduaes para o corrent~ 
exerciClO , hove pequeno reajustamento nos vencimentos do pessoal 



1414 CONSELHO CONSULTIVO DO 

de estabelecimentos de ensino agrícola, passados de outras secretarias de 
Estado para a da Agricultura. Nos casos de reducção de vencimentos 
(occorridos pela necessidade de equiparação), deixaram de ser com-
putadas nas respectivas verbas orçamentarias as differenças a mais 
percebidas pelo dito pessoal nos tres ou quatro mezes iniciaes do 
anno, conforme declara em seu officio n. 2.850, de 19 do corrente, o 
titular dessa Secretaria. Resultou dahi a insufficiencia de recursos em 
determinados itens da verba 2-A-2 dessa Secretaria, em quanto se 
verificavam saldos em outros itens dessa e da verba 2-A- 1 do 
mesmo dep_artamento. 

Para corrigir esses enganos, pretende o sr . Secretario da Agricul-
tura transferir dos itens 4, 11 ; 13, e 19 da verba 2-A-1, para os 
itens 28, 33, 35, 36 38, 43, 45, 47, 52 e 53 da mesma verba, quantia 
sommando 4:824$900, e transferir dos itens 9, 12, 18, 19 e 41 da 
verba 2-A-2, para os itens 27, 34, 39, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52 e 
53 da mesma verba, quantias somando 5:885$400, como se verifica 
dos quadros que acompanham o processo. 

Não se trata de despesas novas, exigindo credito extraordinario 
que constitue sempre certa perturbação para os orçamentos em exe-
cução. 

Trata-se apenas da transferencia de recursos orçamentarios de 
umas para outras verbas do orçamento da mesma Secretaria de Esta-
do . . Simples questão de reajustamento interno de verbas do orçamen-
to, ·digamos um problema de technica orçamenta ria e nada mais. Eis 
porque julgo razoavel a petenção do sr . Secretario da Agricultura e 
sou de parecer que o Conselho Consultivo deve concordar com as 
citadas transferencias, a se fazerem por meio de decreto-lei. 

(Muito bem 1 Muito be1n!) 
Posto em discussão o parecer, é approvado sem debate, adap-

tando-se a seguinte 
Canciusãa 

O Conselho opina favoravelmente ás trasferencias de verbas de 
que trata a peça n . 411, transferencia que se deve fazer por meto de 
decreto-lei . 

-Volta o precesso ao relator para redigir o parecer final, 

Pagamento de acldici onaes a d. Jll[aria Augusta Alves dos 
Santos 

(PEÇA N. 418) 

Entra em discussão a peça n. 418, sobre a qual o sr. Socrates 
Alvim apresenta o seguinte: 
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Relataria 

D. Maria Augusta Alves dos Santos, auxiliar da directora do curso 
de adaptação da Escola Normal desta Capital, contando mais de trinta 
annos de serviços prestados ao Estado, no magisterio publico, pede 
pagamento dos addicionaes de 10°/ 0 de que trata a lei 425, de 1906. 
A requerente comprova seu direito, juntando certidão de contaaem de 
tempo, passada pela repartição competente e revestida das for~lalida
des legaes. 

Pelo o~ficio n. 1.173, de 25 de outubro proximo findo, pede o 
sr. Secretano da Educação e Saude Publica a necessaria acquiescencia 
deste Conselho, afim de que seja aberto um credito e pecial de . . ... 
1:269$300, destinado ao pagamento dos addicionaes a que tem direito 
a peticionaria. 

Com este relatorio, passo a peça ao primeiro revisor, conselheiro 
sr. Annibal Gontijo. 

Bello Horizonte, 10 de novembro de 1934 - Soc1·a tes Alvim 
relator. 

Parecer 

O sr. Soerates .A.lvim : - Como se vê pelo relatorio que 
acabo de ler, tem a requerente direito inconcusso aos addicionaes 
cujo pagamento solicita, poi s co~.ta mais de trinta annos de servico 
publico. collforme comprovou com certidão legal junto ao process~. 
De modo que, meu parecer é no sentido do Conselho concordar com 
o pag~mento solicitado, opinando porque seja o mesmo feito, de pre-
fe rencm, pelo saldo possivelmente existente na verba "Eventuaes" 
da Secretaria da Educação e Saude Publica e, caso não exista saldo na 
referida verba, seja então aberto o credito nece sario. 

(Muito bem ! ~Muito bem !) 
Sem debate é approvado o parecer, sendo adoptada a seguinte 

Conclusão 

. O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito, sugge~ 
rmdo, porém, que, de preferencia seja o pagamento feito pela verba 
"Eventuaes" da Secretaria da Educação e Saude Publi~a. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final . 
5 
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Representação de escrivães do crime 

(PEÇA N. 421) 

E' annunciada a discussão da peça n. 421, sobre a qual o sr. 
Abilio Machado apresenta o seguinte: 

Relatorio 

Varias escrivães do crime do Estado dirigiram um appello ao sr. 
Secretario do Interior, pleiteando o augmento de seus vencimentos, 
que mostram ser insuHicientes "para a manutenção de um viver mo-
destíssimo", embora procure regular despesas com a maior prudencia. 
Seus serviços que, cada dia, augmentam obrigam a esforço, muitas 
vezes, até durante adeantadas horas da noite, "sem que apesar de 
tudo, tanham os supplicantes direito ao ·menos, ás ferias forense" . 
Das minguadas custas que lhes cabem, recebem apenas de 10 a 12°/o 
com grande demora. Para expediente, apenas contam com a verba 
annual de 80$000, para cada um. Consideram-se, com razão, os func-
cionarios que, tão mal remunerados", com maiores sacrifícios luctam, 
para satisfazer ás necessidades das respectivas famílias" (fls. 4 a 5, 
8, 9 e 10). E concluem desta maneira: "E' justo, porém, que v. exc. 
se compadeça de nossa classe e ordene uma revisão das tabellas dos 
nossos vencimentos, augmentando-os de um pouco, afim de que pos-
samos gosar dos beneficios a que fazem jus O!! que trabalham" . 

Depois de informado o processo, o titular do Interior o encaminhou 
ao Conselho, com o officio de fls. 2, para que a representação acima 
resumida "seja tomada na consideração que merecer". 

Assim deixo a peça relatada, passando-a ao 1.0 revisor, sr. con-
selheiro Socrates Alvim. 

Bello Horizonte, 8 de novembro de 1934. - Abilio Machado, 
relator. 

Parecer 

O sr. Abllio Machado:- Como se viu do relataria que aca-
bo de ler, varias escrivães do crime, de comarcas do interior, pedi-
ram ao governo augmento de seus vencimentos, justificando sua pre-
tenção com allegações de indiscutível procedencia. 

O processo não ministra informações completas sobre o assumpto 
deixando, por exemplo, de indicar quanto percebem os interessados. 
Mas todos nós sabemos que elles ganham realmente pouco, apezar de 
trabalharem muito, prestando bons serviços ao Estado, sem hora 
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certa de expediente. E' o esclarecimento que tameem tenho do sr. 
Cornelio Coelho e outros escrivães do crime nesta Capital. 

Por outro lado, o Governo, remettendo ao nosso exame a re-
presentação em apreço, parece reconhecer a justiça do augmento plei-
teado pelos supplicantes, porque para indeferir, poderia prescindir da 
audiencia deste Conselho. 

Assim, de accordo com suggestão nossa, feita quando se tratou 
do orçamento estadual vigente, sou de parecer que o Governo arten-
da ao pedido dos escrivães do crime, ao realizar o reajustamento 
geral dos vencimentos do funccionalismo publico do Estado. 

(M1tito bem! Muito bem!) 
Posto em discussão o parecer, é approvado sem debate, sendo 

adaptada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á pretenção dos requerente , 

para que Governo considere e attenda por occasião do reajustamento 
geral dos vencimentos do funccionalismo publico do Estado. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final . 

Creação de mais uma ccr,dgirrt de Poriu!Juez na E. cola Normrtl d 
Bello H orizont 

(PEÇA N. 426) 

Finalmente, entra em discussão a peça n. 426, sobre a qual o 
sr. Sebastião Lima apresenta o seguinte 

Relatorio 
Em officio r. . 24J, de 31 de outubro findo, o sr. Secretario da 

~d~cação e Sau_de ~ublica remette ao Conselho Consultivo uma pe-
hçao de d. Mana Rita Burnier Pessoa de Mello Coelho, professora 
do . C_urso de ~daptação da Escola Normal de Bello Horizonte, na quat 
petiçao a refer1da professora expõe que ha, presentemente, no curso 
preparatorio da Escola duas cadeiras de portuguez e quarenta aulas 
semanaes dessa disciplina; e exigindo o regulamento n. 11.501, 
de 15 de setembro ultimo, vinte e quatro aulas para as duas cadei-
ras, existem dezeseis aulas que estão reclamando a creação de mais 
uma cadeira; que ha tres annos vem ella professora prestando seus 
serviços no curso preparatorio, regendo classes de ·portuguez e que. 
portanto, vem requerer agora a creação de uma terceira cadeira dessa 
língua e a sua effectivação nessa cadeira. 
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A petição vem informada pelo professor Firmino Costa, director 
da Escola Normal, dizendo que effectivamente ha naquella Escola duas 
cadeiras de portuguez, regidas pelos professores dr. José Oswaldo de 
Araujo e dr. Arduino Bolivar, cada um delles com 12 aulas_ semana:s 
como exige 0 regulamento; que, alem des as 24 aulas, ex1stem ma1s 
16 aulas supplementares, que estão sendo dadas pelas professoras d. 
Maria Rita Burnier Pessoa de Mello Coelho e d. AdHia Amador Alva-
res da Silva, do Curso de Adaptação; que as 16 aulas supplementa-
res autorizam a creação de uma terceira cadeira de portuguez, e que 
quanto a docente para essa cadeira, acha-se nat_uralmente i_nd~cada a 
prof~ssora d. Maria Rita Burnier, cuja competencm na matena e desde 
muito reronhecida. 

No officio que acompanha a petição, declara o sr. Secretario 
da Educação e Saude Publica que são verdadeiras as allegações da 
docente d. Maria Rita Burnier, bem como as informações do profes-
sor Firmino Costa; e que, se o Conselho concordar com a creação da 
terceira cadeira · de Portuguez, madará incluir a respectiva verba na 
proposta do orçamento para 1935. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Dorinato 
Lima, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 13 de outubro de 1934 - Sebastião Lima, 
relator. 

Parecer 
O sr. Sebastião Lima: - Sr. Presidente. Si fosse folgada a 

situacão economico-financeira do Estado, eu não hesitaria um momen· 
to e~ opinar que o Conselho Consultivo désse o seu assentimento á 
creação de mais uma cadeira de portugu..ez na Escola Normal de 
Bello Horizonte, como pede a distincta professora d. Maria Rita Bur-
nier Pessoa de Mello Coelho. 

Sou enthusiasta sincero da diUussão e aperfeiçoamento do ensino 
e acho que não ha melhor applicação para . o dinheiro publico. 

Entretanto no começo deste anno tivemos de approvar o orça· 
mento do corrente exercido com um vultoso deficit de mais de trinta 
e um mil contos de réis; e parece-me infelizmente que a situação 
airida não melhorou no momento actual, tendendo ao contrario a 
aggravar-se ainda mais. 

Por outro lado, a informação prestada pelo illustre Director da Es· 
cola Normal, sr. professor Firmino Costa, não é bem explícita quan· 
do a necessidade real da creação da terceira cadeira, limitando-se a di· 
zer que as Í6 aulas supplementares de portuguez, além das 24 exigi-
das pelo regulamento, "autorizam" a creação dessa cadeira . 
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Nessas condições, acho que o Conselho andaria bem decidindo 
que seja juiz da causa a propria administração; pois que a ella cabe di-
rectamente a responsabilidade pelo bom andamento do serviço pu· 
blico. 

Si após o devido exame do assumpto o Governo do Estado ve-
rificar que é realmente necessaria a creação de m·ais uma cadeira de 
portuguez na Escola Normal da Capital, e que a situação do Thesou-
ro comporta mais essa despesa permanente, o Conselho Consultivo 
dará a sua approvação á medida solicitada. 

( 1Jiluito bem! Muito bem !) 

Discussão 

O sr. Milton Campos:- Está em discussão o parecer. Como 
vota o sr. conselheiro Dorinato Lima, primeiro revisor ? 

O SR. DORINATO LIMA: - Voto de accordo com o parecer do 
relator. 

O SR. MILTON CAMPOS:- E o sr. conselheiro Abilio Machado, 
segl.mdo revisor? 

. O SR. ABIUO MACHADO: - Sou pela adopção da providencia 
alvitrada no processo, sem restricção alguma . E o sou, por se tratar 
não só de ensino do vernaculo, que é conveniente ampliar e fa ore~ 
cer o mais possível, mais tambem do aproveitamento dos serviços e 
tal~nto _de. uma das mais competentes e brilhantes figuras do magis-
teno mme1ro. 

(L"l-lw·to bem., ! Mui to bem.!) 
Sem mais debate é approvado o parecer sendo adaptada a se-

guinte 

Conclusão 

O Conselho concorda com a creação da nova cadeira, caso com-
porte esta medida a situa ão do Thesouro do Estado e caso se ve-
rifique a necessidade real da mesma creação. 

-Volta o processo ao relator para redacção o pa recer final. 

Ordem do dia 

Não havendo mais n-da a s t t P ·d t d • _ 
1 

• a e ra ar, o sr. re 1 en e esigna para 
a_ proxlma sessao a1em da parte regimental da ordem do dia discus-
sao das materias que, devidamente relatadas e revistas forem envia-
das á Secretaria com a antecedencia regimental. ' 

-Levanta-se a sessão, 
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263.a Sessão ordinaria, aos 20 de novembro de 1934 

PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO- Sr. Socrates Alvim . 

SUMMARIO: - Acta-E..xpediente - Communi ação - Homen.agem ~ merr oria 
do professor Carlos Chagas-Discurso do sr. Dormato L1ma - Pro-
posta do sr. Abilio Machado-Pareceres finaes. - Segund~ parte:-=. 
Vend a de terras devolutas-Re!atorio e pa recer do sr. Anmbal Gon 
tijo-Conclusão-Pagamento de addiciona~s á d. Isbella .de Souza 
Montei ro-Adiamento da di ussão-Requenmento de Rodngo Cesar 
Pereira da Silva - Relatorio e parecer do sr. Abili o Machado -
Conclusão-Ordem do dia . 

A' hora regimental, comparecem os srs . Milton .campos, ~?crates 
Alvim, Sebastião Lima, Annibal Gontijo, Dorinato L1ma e Ab1l1o Ma-~ 
chado . 

Abre-se a sessão. 

A c ta 
-.~ d sem observaço-es, a acta da sessão anterio r. E' li l'a e approva a, 

Expediente 
O sr. Secretario traz ao conhecimento da casa o seguinte 

expediente: 

Officio 

Favores pleif.ead os po:ra a const1·u ÇÜ'J rl c: um hosp ital psychopa,tha 
. . 

(PEÇA N: 434) 

Prefeitura de Bello Horizonte.-Bello Hori zonte, 20 de novembro 
de 1934.-N. 26. c 

.. 

Rxmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. ·Presidente do Conselho on-
sultivo. - Em nome do Sr. Prefeito, tenho a honra de passar a V· Ex. 

0 
processo n. 8.640, no qual o Sr. Dr. Antonio de Mello. ~varenga 

pede lhe sejam perdoadas prest'=tções restantes do qua~teuao 22, da 
9~ secção urbana, cedido para construcção de um hosp1tal psychopa-

tha. -11 S. Excia. o Sr. Prefeito deseja ouvir sobre o assumpto esse 1 ~s-
tre Conselho, para o que junta processos anteriores devidamente m-

formados. Reitero a V. Excia. protestos de estima e consirleração. - João 
Lucio B?'cmdão, Secretario. 
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Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr:. Prefeito de Bello Horizonte.-Nós, abaixo assigna-
nados, confiantes no espírito equanime e justo de V. Excia. vimos 
solicitar a sua attenção para o que passamos a e}{por. 

A quatro de setembro de mil novecentos e trinta, adquirimos da 
Prefeitura desta Capital o quarteirão n. 22, da g_a secção urbana, pelo 
preço de 56:000$000, pagavel em 30 prestações semestraes, oneradas 
dos juros de 6 o I o ao anno. Esta operação foi autorizada pela lei n. 
362; de 28 de agosto de 1930, do então Conselho Deliberativo, que 
estabeleceu as condições do contracto, a saber: os compradores só 
poderiam destinar o terreno á construcção de um ho pita! para aliena-
dos; um certo numero de funccionarios da Prefeitu ra teria abatimento de 
50 °/o nas diaria do hospital, além de outras obrigações que constam 
da escriptura então lavrada e cuja copia juntamos a este. 

Ora, como sabe V. Excia., a Prefeitura de Bello Horizonte tem 
concedido, gratui tamente, a varias instituições congeneres e mesmo a 
outras de destinação differente, lotes de quarteirões para a constru-
cção das suas respecti-vas sédes.~mediante condições identicas ou· ana-
Iogas ás que nos foram impostas. 

Pedimos venia para citar alguns dos decretos ou leis que autori-
zaram taes concessões : 

Cessão gratuita de um quarteirão á Sociedade Anonyma ·Sa-
natorio Bello Horizonte», a requerimento do Dr. Eurico Villela (março 
de 1926)· 

decreto n. 10.013, de 13 de agosto de 1931; autorizando a ceder. 
gratuitamente, a Sociedade Mineira de Engenheiros, os lotes n. 5 e 7 
do quarteirão 23, da 1.a secção urbana da Capital; 

decreto n. 10.014, que autorizou a ceder o lote n. 17 do quartei-
rão 27 da 6.a secção urbana, gratuitamente; 

decreto n. 10.070, autorizando a ceder, gratuitamente, ao Arcebis-
pado de Bello Horizonte, os lotes ns. 4, 5, 6 7, 8, 18, 19, 20,!21, 22 e 23 
do quarteirão 19 da- 7.a secção urbana. 

A assistencia a alienados, entre nós, é um do problemas mais 
urgentes e mais graves e é dos que, nas circumstancias actuaes estão a 
exigir a cooperação da iniciativa particular com os poderes ~ublicos, 
sempre empolgados por este e outros multiplos e a soberbantes assum-
ptos. Especialmente no caso dos signatarios deste resalta a intenção 
de .cooperar na solução do relevante problema do tratamento e prophy-
Jaxm das doenças men taes: -o hospital que desejam construir não 
s.e destina a fins mercantis, pois, a preoccupação que dominou o espi-
nto dos que o idearam foi, principamlente, como V. Excia. verá pelos 
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. lhe serão em breve apresentados, at.tender 
projectos e memonal que ' 'd pela fortuna . d d !asses menos favoreci as . . 
ás necess1da es as c ·mação seja equipa-

E', pois, justo, diante do exposto, que noss~ s~es da Prefeitura de 
l btiveram favores excepclOn < 

rada á daquel es que o ehendimentos julgados, como o 
Bello Horizonte, para os . eus empr d ~ s municioaes e estaduaes. 
nosso foi, de utilidade pubhca p elos po ere . . • . . e acham 

· h pita! CUJOS projeCtoS Ja S Na eminencia de constrmr o o ' d'~i';culdades do - . d . - apesar de enormes llu 
em vias de concl~s<io e obtl ~s Ja,ara a sua edificação, julgamos op-
momento, os meiOs necessar~s ;p leitear a equioaração das nossas 
portuno vir a presença de V. xct.a. p ·melhantes c'om a Prefeitura, na 
condições á dos que te~ contrac os SI 
base dos que citamos ac1ma. 

Nestes termos, 
P. deferimento. . 

b d 1933 -Mario Alvares da Silva 
B 11 H · onte 25 de outu ro e · e o onz • nio de Mello Alvarenga. 

Campos.-Galba Moss Velloso.-~n~o 434 distribuída aos 
a con tJtmr a peça n. ' 

_ 0 processo passa ·- . A 'bal Gontijo, respectivamen-
srs. Socrates Alvim, Sebastlao Lqpa e nm 
te, relator, l.o c 2.o revisores . 

Communicação 
. e 0 s r. Julio Soares, por O Sr. Soerates Alvim co n_:mu!1 Jca qu 

motivo justo, não compa rece á se ~; ao . 

, · d o 1 1·o fcF:so1• Carlos Clta(fas Ho·menagem a m eJ: ,o'IUt J , 

. t l aftenção) -Sr. P resi-0 S Dorina.to Lima (movmw n -o te , . b 
. ;~la o medico, pela voz desautorizada do obscuro mem ro 

dente. . tenho a honra de pertencer. 
deste egreg10 Conselho, a qu_e . oponho por isso que 

Lugubre e triste é o obJe~tlvo a que m:rc~:são uni,versal, que re-
. c' de com infausto acontecimento, de rep . d' f ·ação 

com I - nlutada uma perda que fica sem a JeC I V . 
presenta para a Naçao e al d Bra il abalada com o trespasse de 

Mal se conformav~ a ma 0 Mi el Couto, 0 admiravel 
Julian~ Moreira, ps~chmtra de ~~:o;.;:~:earec~o, quando de novo é 
e quendo mestre, amda ha_ po l mort: repenf. ~a do professor Carlos 
agora, abruptamente sa~ud~da pe a assim a classe medica uma de 
Chagas, o eminent~ scienlhsta. Pe~~~inio d~ sciencia contemporanea 
suas figuras de maiOr re evo, no 
(apoiados gerae ). ~ . t de tudo um homem de energia, de 

O pranteado morto, lO , an es , 
accão e de fé. 
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Pesquizador infatigavel, conciliando a clínica com a bacteriologia, 

o notavel hygienista, illuminado por uma intelligencia privilegiada e 
impellido pela curiosidade scientinca que o sincru!arizava, foi o lida-
dor incansavel nas cousas da medicina a que elle consagrou devotada-
mente toda inteira a sua vida. 

Altruista e abnegado, curando e alliviando, o insigne sabio, mesmo 
dos abastados, desinteressava-se pelos proventos que lhe adivinham 
do exercício da profissão e generoso constrangia-se deante do cliente 
que, reconhecido, procurava recompen al-o. 

Humanitarip e desprendido, o erudito profes or exerceu a clínica 
gratuitamente, sati fe ito com a unica recompensa que cons'stia no 
prazer intimo dos beneficios que em derredor de si semeava profusa-
mente. A sua vida é um edificante exemplo de abnegação e trabalho 
(Mui to úem!) 

Elevando a nossa cultura, teve nelle o Bra il, um patriota, a sci-
encia um apostolo e a medicina um s.:1cerdote (apoiados geraes). 

Carlos Chaaas «não passou pela vida em branca nuvem•; por 
temperamento e feitio, trabalhou sem treguas sempre, o repouso para 
elle foi sempre uma palavra de significação vaga. 

Por isso a chama de sua vida precio a, ardendo continuamente. 
pelo dia em fóra e noite a dentro, exgottado relativamente depressa 
o combustível de sua energia formidavel, subitamente se apagou, 
quando a patria ainda muito podia esperar de seu grande espírito lu-
minoso e realizador (Muito bem!) 

Administrador de fino tacto e rara intuição, occupou os mais 
destacados postos, em diversos departamentos da administração• 
corno technico especializado, deixando por onde actuou brilhantemen-
te traços indeleveis da sua capacidade polymorpba e grartde com-
petencia, conforme attestam copio amente, e tudos, monographias, 
relatcrios e memorias . 

De medico assi ~tente em 1908 a chefe de serviço em 1910, e por 
fim, directo r desta grande escola de medicina experimental, que é o 
Instituto Oswaldo Cruz, sob a egide de seu glorioso mestre e patrono 
desta organ ização scientifica, edificou seu espírito, perseverantemente, 
aprofundando-se nos segredos do laboratorio que mais tarde condu-
ziram-no a rnemoravel descoberta da 7 hi?·eoidi te Para. itaria ou 
Molestia dé Chagas, entidade morbida, até então inteiramente des-
conhecida que flagellando , inutilizava de preferencia a população 
rural de varias regiõe do territorio naciona l e as zonas do Norte, 
Oeste e Sul do nosso Estado. · 

Chefiou varias campanhas prophylacticas contra a peste e o im-
palludismo, esta em Minas, 1905, a febre amarella e outras endemias 
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em 1912. Collaborou em varias revistas me-na valle do Amazonas, 
dicas extrangeiras. 

Pertencia a varias sociedades medicas mundi~es, de q~e era 
membro A Academia Nacional de Medicina do R10 d: Ja~1:uo, em 

t b .d 1910 após o seu notavel descobrimento sctenhfico, sem 
ou u ro \ouve' se em essão extraord inaria, fel-o seu membro e 
;~~iovag~a posição' de prestigio extraordinario ~ ímpar quE> o desta~ 

, p . da ela se que diani[icada e enaltecida com os seus co 
cava no selO • b d lh symbolica . t . t"t.:cos distinauiu-o com uma me a a nhec1men os c1en 111 , , . 
que attestava n sua alta benemerencia e reconhectdo valor. . . 

. d - . rtulos hononficos de Foi agraciado com vanas con ecoraçoes, 1 . 
. . 1ios que consagraram o seu menta perante o 

patzes dwersos, e pren S h d" 1912 raramente 
mundo da sciencia, dentre alguns o de c au um, , -
conferido, porque era alta distincção, só reservada a trabalhos de no 
toriedade real e incontestavel. . . · interna-

Representou o Brasil em varias congressos sctentihcos 

cionaes. d M d" · a Tropi 
Em 1925, foi nomeado professor cathed~atico a e_ ~c~n nsti: 

cal da Univer idade do Rio de Janeiro, continuando_ ~ dmgir ~ I ital 
tuto Oswaldo Cruz, e ao mesmo tempo chefe de chmca do osp 
São Francisco de Assis . 

do Comité de hyQiene da Socie1a-Foi eleito membro permanente ~ 
de das Naçõ'es ainda naquelle anno. 

~ra direct;r technico do Instituto lnter~acional de Lepra, ~~:; 
P

ara o qual foi nomeado pelo Comité de Hygtene de Genebra em . 
· f t ·t m se os se-Como trabalhos interessantes do notavel C1en IS a Cl a - . 

. t . Estudos Hematoloaicos no lmpalludismo; Nova Trypanosom~
gum es . o . . marias do lnsti -
se Hut 1ana; numerosas notas de para ttologta em me N t b e 
tuto Oswaldo Cruz. - Em collaboraç~o com Hartmann:- o as tso r 
culicideos brasileiros, sobre a epidemologia do amazo~as, sobre rypa-
nozamas de varias animaes e Prophylaxia do lmpalludtsmo. 

th l . creando um dos seus Carlos Chaaas enriqueceu a pa o ogta, . 
mais interessan~s capitulas de medicina tr_opica1, e f~l-o 1~

0., po:q~: 
paz a serviço da sciencia, a sua competencta de gran e c tm~.;o 

Protozoologista notavel. . d"ft d" 
b. me que 1 u m-Descobre previamente o trypanozoma, u 1quo ger . . 

do-se pelo organismo de suas victimas, ahi produz as mais ternveis 
devastações. . 

Em seguida vem a descoberta do Hematophago- Lamus Meg1s-
tus, hospedador intermediaria do protozoari~, conhecido nas zonas 
que infestava, pelo nome de chupão ou barbe~ro. 
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Estudou a fundo a biologia do enorme insecto, em cuj<Ytubo diges-
tivo encontra o parazita já seu conhecido, responsavel pela propaga-
ção do mal. 

Encontra no sangue dos doentes da região o mesmo germe que 
ídentifica. 

Estuda a nova doença no seu polymorphisrno, systematizando as 
suas diversas modalidades clinicas ; estabelece o diagnostico com firme-
za e precisão; fixa os fundamentos do prognostico; e por fim; ultima 
o seu incomparavel trabalho, lançando as bases da prophylaxia que 
havia de cuidar do saneamento das zonas devastadas pelo terrível 
morbus, incapacitando toda uma população inerme, que resignada e 
impassível assistia o seu proprio anniquilamento. 

Foi assim que Chagas descobriu a molestia polyforme e capri-
chosa que tem o seu nome. 

Tal é a sua crrande obra, que os centros culturaes do mundo res-
peitam, adrrtiram e acatam, embora no Brasil haja, infelizmente, quem 
até duvide da existencia della. 

Indifterente e morno o meio em qae vivemo , não obstante a 
descoberta de Chagas, avalizada e acceita por scienti tas nacionaes 
e ext:angeiros, por indifferença ou falta de recursos materiae , as zo-
nas flagelladas pela molestia, lá se encontram, na mesma situação de 
sempre, nada se tendo feito em beneficio dellas, em materia de pro-
phylaxia. 

Mil vezes bemdito seja o seu nome, que muito fez pelo Bra il, sa-
crificando em holocausto a sua mocidade e existencia, estoicamente. 
pela sciencia e a bem da humanidade (apoiados geraes. Mu,ito bmn.') 

Para que se possa fazer urna idéa do que é a pavorosa entidade 
r·1orbida em suas multifarias manifestações, valho-me aqui das pala-
vras do proprio auctor, citando um pequeno trecho da conferencia 
que realizou , nesta Capital, em 1911, assistida pelo pre i dente do Es-
tado, em que elle, Chagas, concitava o governo a tor:1ar as necessa-
rias providencias relativas á prophylaxia da mole tia . Assim dizia 
elle: Considerae a forma cardíaca da rnolestia, com as localizações do 
protozoario no interior do proprio elemento funccional do myocardlo 
determinando, nas zonas contaminadas, uma condição quasi universal' 
de insufficiencia circulatoria; considerae a forma nervosa, com os seus 
processos anatomicos, profundos, condemnando numerosas creaturas 
a existencia de monstros, reduzindo-as á condição miseravel de para-
lyticos, de idiotas e de dementes; considerae as grandes syndré!mas 
glandulares, occasionando o total desequilíbrio d::t vida organica. inu-
tilizando o homem para o trabalho ·productivo e furtando-lhe o gozo 
de viver; considerae os numerosos casos de infantilismo, a degenera- • 
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ção humana que se perpetua em gerações successivas, a deficiencia 
mental e a inferioridade physica de um grande povo; con iderae a po-
lylethalidade famHi ar, obstando o augmento progressivo da popula-
ção de vastas regiões; con ider e , fina lmente, o alto indice epidemico 
da molestia, regulado pela diffusão e pela proliferação limitada de um 
insecto; considerae tudo isso e não duvidarei de vossa convicção a 
respeito da import:m ia prati ca e scientifica do assumpto. 

Eis senhore con e\heiros, em ligeiro esboço, na precaridade do 
meu verbo ind ciso e mortecõr (não apoia,d os ge1·aes), o que foi 
Carlos Chagas e a grandiosa obra do sabio mineiro que em todos os 
idiomas, onde quer que se estude a pathologia no mundo civili-
zado e atravé dos seculos, immortalizou o seu nome benemerito e 
glorioso . 

A' memoria do eminente brasileiro, genuflectida e prosternada a 
minha alma de medico, rendo, sinceramente, este preito de admiração 
e de saudade em meu nome e no deste Conselho. 

I .. 

Muito bem! iJ:Ini to bem . O orrulor é vivamente cumprimen-
tad o). 

O s r . A b U i o M achad o , em omplemento á homenagem tão 
brilhantemente prestada á memoria do eminente brasileiro pro~essor 
Carlos Chagas, requ~r s::!ja inserido na acta um voto de profundo 
pesar pelo seu fallecimento . 

O Sr. MiUon C ampos, interpret ndo o sentimento da Casa, 
declara approvado o requerimento . 

Não havendo mais quem tome a pctlavra, é encerrado o expediente 
e annunriada a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O sr. Soc!l.·ate§ A lwim-Apresenta o seguinte 

Parecer n. 389 

Transf ere·ncia de verba. d o orçamon fo d n See1·eta1'Ía d a Agri-
cuPma 

(PEÇA N. 411 ) 

Depois de attento exa.me do proce.,so constante da peça n. 411, em 
que o sr. Secretario da Agricultura solicita o pronunciamento deste 
Conselho sobre a transferencia de recursos de · varios itens das verbas 
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2-A-2 e 2 A 1 f ·ct S - - para outros itens da verba ~- A 2 d 
re erJ a ecretaria de Estad . - a que attende a . .d d o, considerando tratar-se de medida 

necess1 a e do serv·ç br em sua essencia 
0 

or t 1 0 
· pu JCO e não modifica 

em onus novo para o Es ta~amen o_ dessa Secretaria, nem importa 

d 
0 • resolve o Con elho Consulti d 

cor o com as notas tachyhra h. vo, e ac-
p ropostas, as quaes deverão ~t>;cfae~·t concorddar com as transferencias 

~ 1 as por ecreto-Iei . 
Sala das Sessões do Cons<>lho C 1 . R raes, em Bello Horizonte 20 d ~ onb u tlvo do .... stado de Minas Ge-

relator. ' e novem ro de 1934.- Socrates Alvim, 

O parecer é approvado e assi211ad I tes, sendo tambo ... ~:> 0 pe os srs. conselheiros presen-
....m VOLO vencedor o do sr. Julio Soares. 

-Devolva-se a peça . 
P

h'ca S S , , com o relatono, parecer e notas tachygra-
1 s ao r. ecretario da Agricultura. 

O sr . Soer ates Alvim a o. re enta, a·Jnda, o seguinte 

PARECER N. 390 

Pagamento de adcli cionues a Gl. ~ :Yfaria AZtgusta Al es dos 
Santos 

(PEÇA N. 418) 

Attentamente exami nado o processo em 
Educação e Saude Publica sor .t que o sr. Secreturio da 
sobre a abertura de um crediti~J a o ·p~onu~ciamento deste Conselho 
para pagamento de addicionaes ~:p~~Ia42~a ~'11p~~~~ci~ de 1:269$300, 
Maria Augusta Alves dos Santo t d ' e . · a professora d. 

t 
s e en o em vista 'acha d . 

men e comprovado o direi ... o da t· . . . . r-se evicta-C lt· l pe JCionana, delibera o C Ih 
onsu IVO concordar com a med"d . onse o 

que o referido pagamento deve s~r a lropota, ~chan?o, entretanto, 
da verba cEventuaes, da mencion~dae ::~r:;e~ciad, fEeito pelo saldo 

Saln d s - ana e stado as essoes do Conselho Consultivo do Esta . . 
Geraes, em Bello Horizonte 20 d b do de Mmas 
vim, relato r . ' e novem ro de 1934 · -Socrates Al-

O parecer é approvado, e em seguida ass· 
conselheiros presentes sendo t~mbem t ' Ignado por todos os 
Soares . , vo o vencedor o do sr. Julio 

d E-De~olva-se a peça, como o relatorio e parecer 
a ducaçao e Saude Publica ' ao sr · Secretario 

O SR. ABILIO MACHADO apresenta o seguinte 
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Parecer n. 391 

Representação de escrivães do crime 

(PEÇA N. 421) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, á vista do 
exposto e considerado na peça n. 421. como consta das notas tachy-
graphicas da ultima sessão, resolve opinar favoravelmente á justa pre-
tensão dos escrivães do crime do Estado, para que se attenda ao pe-
dido dos mesmos, ao realizar o Governo o reajustamento geral dos 
vencimentos do funccionalismo publico do Estado. 

Bello Horizonte, 20 de novembro de 1934 .-Abilio Machado , re-

lator. O parecer é approvado e logo assignado por todos os srs. conse-
lheiros presentes, endo tambem voto vencedor o do sr. julio Soares. 

·· Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio, parecer e notas 
tach,·graphicas ao Sr. Secretario do Interior. 

O sr. Sebastião Linla apresenta o seguinte 

Parecer n. 392 

0 'reação ele m ais uma cadeü ·a de portug~te• na Escola N ormal 
d e Bello Horizonte 

(PEÇA N. 426) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes tomou conheci-
mentodo officio do Sr. Secretario da Educação e Saude Publica, em que 
s. excia. remetteu o pedido da professora · d. Maria Rita Burnier Pessoa 
de Mello Coelho, no sentido de crear-se mais uma cadeira de portu-
guez na Escola Nosmal de Bello Horizonte, para ser nella effectivada 
a mesma professora; e tendo estudado o assumpto com a devida atten-
ção, conforme o relatorio e notas tachygraphicas qu·e este acompa-
nham, é de parecer que o Governo do Estado poderá crear a terceira 
cadeira de portuguez si após de tido exame verificar ser de real 
necessidade esta medida e caso a situação do Thesouro comporte 
mais essa despesa permanente. 

Sala das Sessões do Conselho Cousultivo em Bello Horizonte, aos 
20 de novembro de 1934.-Sebastião Lima, relator. 

O parecer é approvado e assignado por todos os srs. conselhei-
ros presentes, sendo tambem voto vencedor o do sr. Julio Soares. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygra-
phicas, ao Sr. Secretario da Educação e Saude Publica. 
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(PEÇA N. 419) 
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b 
Na pauta figu ra, em primeiro logar a di scussão da 

so re a qual 
0 

sr An ·b 1 G .. ' peça n. 419, 
• 111 a ontiJO apresenta o seguinte 

Relatorio 

O Sr. Secretario da Agricultura em ff . 
passado, remetteu ao Conselho Co~sl' lti v~ JCIO n .. 3.460, de 31 do mez 
!ação de terrenos devolutas situado ' de. ~II.nas Geraes uma re-
toni, Fructal Itanhomy Vir; . li Rnos mumctpiOs de Theophilo Ot-
d' d ' • omopo s aul Soares e A -. 

I os pelo Estado, para vender em hasta publica. raguary, Ja me-
Vedando, entretanto, a letra «e» dos art 1 de 29 de aaosto de 1931 ' · O, do dec . n . 20.348 

100 hectar:s, sem previ~ :u~~~i~: dãeo l~te~ cujas area ult rapassem a 
a solicita para proceder á vend dç t es e Cons_elho, o sr. Secretario 

I f a os errenos actma refe rido 
n orma o sr. Secre ta rio que 0 lot 1 . · 

ha mais de seis kilometros da séde do ~~ r_e aciOnados estão situad~ s 
excedem á max· d Istncto, e as suas a reas nao 
1928. I ma e que t rata o a rt. 61. do dec. n. 8.201' de 

As_sim relatada a pe(Ja , passou-a tes Alvim, l.o revisor. ao exmo. sr. conselheiro Socra 

Sala das Sessões. 10 d relator. e novembro de 1934. - Annibal Gontij o 

Parecer 

O Sr. Annibal Gontijo·-s . trata a peça n 419 e· d . . r. presidente, o assumpto de que 
· por ema1s conhecido · d 

quanto este já se tem manifestado . no seiO o Conselho, por-
terras devolutas no Estado Ass· I~n~~1era vezes sobre a venda de 
recer se conceda ao sr. Se~reta~~ · d;;~o-~e a declarar que sou de pa-
solicita para a venda, em hasta publica g~Jcultura a au cto~ização qt!e 
referida peça. Muito bem 1 ' os terrenos relacionados na 

-Em discussão o parecer, é approvado ptada esta sem debate, sendo ado-

Conclusão 
O Conselho opina favor 1 t . . · ave men e a auctonzação solicitada. 
Volta o processo ao relator para redi·g·Ir o parecer final. 
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Pagamento ele adclicionaes a d. Isbella de Souza Monteiro 

(PEÇA N. 422) 

Não se achando presente 0 sr. conselheiro Julio Soares, relator 
1
da 

422 que trata de pagamento de addicionaes á professo ra s-
~=~~ ~~ So~tza Monteiro, fica adiada a discussão da mesma peça. 

R . f· de Rorln·go Cesar Pe1·ei?'rt da Sil vr~ equen1nen o 

(PEÇA N. 425) 

- 1 425, sobre a qual o sr. Por ultimo, entra em discussao a peça I . 

Abilio Machado apresenta o seguinte 

Relatorio 

O S Rodriao Cesar Pereira da Silva exercia, desde junho de 

1927 0 c~go de ~ecretario da Camara Syndical dos ~orrectore~ : 1 ~ol~= 
de F'undos PubHcos, nesta Capital, quando, pelo ec. n . . ' 

d t to administrativo 
d de 1930 o Governo supprimiu esse epar arnen ez. , 
(ils. 20 e 30). - Secretaria das Re uereu que se lhe designasse nova funcçao, na . 

. q 4 de fev de 1931 (fls. 8), reiterando esse pedtdo e for-
Fmlanç~s, et~ o de pa~amento de sem: ordenados, que eram os de 
mu anuo ma1 . 932 m 30 de out de 1933 
5·1 90~000 annuaes. em 4 de abnl de 1 e e . . 
{fls. lÕ e 15). A primeira dessas tres petiçõ~s teve o seg~wt~ desp.ac~~ 

m"' ro La•1ari então titular das Fmanças: «Nao e poss!Ve 
d(i~ d~ .. :Ual~ A s~gu~da, este do Secretario Carla Pinheir? Chagas, 

s. ·t do o alvitre do director do Thesouro, dr. Candtdo Naves, 
acce1 an · · ga de ama-entido de se approveita r o reque~ente na pnmetra v~ . 
~~e~se que se veriticasse: ·De accor_do .. Aguarda:· a pn:~~=r:sag;: 
(fi 13 fi nal). A terceira motivou vanas mforrnaçoes e P d (G ~ 

s · • 0 exame do Sr. Advoga o e 
16 e seguintes), que levaram o caso a T dr. Heitor de Souza: 
ral do Estado, opinando este, pelo seu aux: tar. . . . re o 

, seado na melhor doutrina respettante a matena em ap ç ' 
a) que, oa d D' ector Geral do Thesouro carecer de fundamento 
mostraram ao sr. r: Ir ue este era demissível ad nutu'm 
pretensão do supphcante .. ~e ve~ q extincção de um serviço 

:c~~:;:~ d:e~~e~~ !~;';~·:~·:;;~ q~::u!ivd~:~::s;~s:O,~ti ~~c1~~~~~: 
nario, operando-se automa Jcamen do rocesso se verifica 
de acto declaratorio expre~so; b) ma~ . que p deferimento do pe-

. . de circumstanclas que legtbmaram o uma sefle 'd d ) e embora na dou-dido, attendendo a consideração de eqm a e; c qu ' . 
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trina seja pacifico importar a extincção do serviço na dO cargo, no 
systema dos nosso3 regulamentos administrativos, a dispensa dos fun-
cionarios se realiza por acto expresso, através do qual se manifesta a 
vontade do poder publico no sentido de rescindir o respectivo contracto 
-pratica adaptada nos casos occorridos com extincção das Camaras 
Legislativas, no uitimo regirnen discricionario, em que expressamente 
se dispoz quanto á situação do seu pessoal, sendo que, neste Estado, 
apesar de extinctas aquellas camaras, conservaram os cargos os res-
pectivos funccionarios; d) que, no caso em exame nada se dispoz 
constando até que era proposito da administração aproveitar em outra 
funcções o pessoal da Bolsa extincta e) que nesse sentido são as in-
formações de dois funccionarios do Gabinete do Secretario, na referen-
cia que fazem ao desapparecimento do processo formado sobre o as-
sumpto; f) que a circumstancia fixa a situação duvidosa do reque-
rente, quando ao Estado era facultado prover inequivocamente sobre 
ella; g) fi nalmente, que «O deferimento do pedido, pois, si não é im-
posto pelo direito applicavel á especie, encontra todavia apoio em ra-
zôes de equidade, que legitimamente podem ser invocadas nas rela-
ções de Direito Administrativo» {fls. 24 e 25). 

Subiu o processo, depois, á consideração do Sr. Interventor Fede-
ral, com um novo e brilhante parecer do sr . Director Geral do Thesou-
ro, que conclue não ter o requerente direito ao que solicita, apenas 
po1· equidade podendo ser attendido {fls. 28) . O Chefe do Governo 
Estadual despachou, em 2 de nov. do corrente anno , mandando que o 
processo viesse ao Conselho, para este opinar a respeito (fls.28), o 
que se cumpriu em 5 do dito mez , corno se v~ do ofiicio de fls. 2. 

Deixo assim relatada a peça, para ser enviada ao primeiro re-
visor, sr. conselheiro Sebastião Lima. 

Bello Horizonte, 10 de novembro de 1934.-Abilio Machado, relator. 

Parecer 

O Sr. Ablllo Maehado: -Estamos deante de um novo caso 
creado pela propria administração publica. 

Extincto, por decreto, após a Revolução de 30, o departamento 
onde servia o requerente Rodrigo Cesar Pereira da Silva, que era de-
missível ad nutzent, extincto ficou tambem, sem a menor duvida, o 
cargo do mesmo funccionario, perdendo elle, automaticamente, suas 
funcções e qualquer direito destas decorrente, como juridicamente mos-
tram os pareceres citados no meu relataria. 

Mas occorreram circumstancias que, por equidade, justificam o pe-
dido feito pelo interessado, segundo assignala o sr. Advogado Geral, 
por seu auxiliar (fls. 24 e 25). Consta do processo, em varias passagens, 

6 



~ 

1432 CONSELHO CONSULTIVO DO 

tendo tido disso conhecimento o supplicante, que era proposito do 
Governo aproveitar o pessoal da Bolsa suprimida, não tendo o Es-
tado provido inequivocamente sobre a situação do mesmo, como lhe 
era facultado. 

Por outro lado, conservaram seus cargos os funccionarios das Ca-
maras Legislativas na occasião egualmente extinctas. Deixou de haver, 
pois, egualdade de tratamento para os da Bolsa de Fundos Publicas, 
verificando-se justiça relativa, que é a maior das injustiças N ihil into-
lerabilius quam eamdem rem diverso jure censeri. 

Pelo exposto, com a conclusão dos pareceres, já indicados, dos 
srs. Director Geral do Thesouro e Advogado Geral do Estado, acho que 
o requerente poderá ser attendido pelo Governo, pois o seu pedido 
encontra apoio em considerações de equidade, plenamente invocaveis 
nas relações de Direito Administrativo. E opino que o Conselho assim 
se pronuncie, de accordo, aliás, com a intenção que parece transpare-
cer da remessa do processo ao nosso exame, porque, para indeferir, 
não era isso necessario. 

_ (Mui to bem ! Mu,ito bem!) 
Em discussão o parecer e concordando com o mesmo todos os 

srs . conselheiros, é proclamada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina para que seja attendido o requerente na for-

ma dos pare'ceres do Advogado Geral do Estado e do Director Geral 
do Thesouro. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer finaL 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa para 

a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são da peça n. 422 e das demais materias que, relatadas e revistas, 
forem apresentados á Secretaria com a precisa antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

264.a Sessão ordlnarla, aos 24 de novembro de 1934 
PRESIDENTE:- SR. MILTON CAMPOS 
SECRETARIO:- SR. SOCRATES ALVIM 

SUMMARIO:-Acta-Expediente-Nova distribuição-Commemoração do Cente-
nario do nascimento de Theopbilo Ottoni-Pareceres finaes-2.a parte 
-Pagamento de addicionaes a d. Isbella de Souza Monteiro-Rela-
torio e parecer do sr. Julio Soares-Conclusão-Permuta de um ter· 
reno e casa pertencentes á Prefeitura de Itapecirica-Relatorio e 
parecer do sr. Sebastião Lima-Conclusão-Ordem do dia. 
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A' hora regimental, é aberta a sessão com a presença ;dos srs. 
Milton Campos, Socrates .AI vim, Sebastião Lima, Annibal Gontijo, Do-
ri nato Lima, Julio Soares e Abilio Machado. 

Acta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Seeretario : - procede á leitura do seguinte expediente: 

Offlclo 
Favores á Cong'regação Salesiana para a f u ndação ele um. estabe-

lecimento d e ensino· 
(PEÇA N. 328) n. 1531 

Exmo. Sr. Dr. Benedicto Valladares , D. D. Interventor ·Federal. 
CapitaL 

Bello Horizonte, 29 de maio de 1934. 
Em resposta ao radio em que V. Excia. indaga da comm1ssao · 

que se propoz trabalha r pela vinda dos Padres Salesianos para Bello 
Horizonte, podemos com muito interesse responder propondo varias 
soluções que são, em ordem de importancia, as seguintes: Predio e 
terreno do antigo· Gymnasio, hoje 6.0 Batalhão; predio e terreno do 
actual quartel de Cavallaria, o qual , pelo que consta, ahirá da actua1 
situação; predio e parte do terreno do antigo Posto Veterinario, cuja 
area podia ser apenas um decimo da existente, que está inaproveita-
da. E' preciso dizer que terreno .sem predio, sómente com muito 
tempo, e enorme esforço poderão ser aproveitados, que é o caso do 
Posto Veterinario. Pretendem os Salesianos installar immediatamente 
Gymnasio-externato e internato, cursos primarias e ensino commer-
cial, e em seguida a installação de escolas profissionaes e outras obras 
congeneres, segundo os fins da «Pia Sociedade Salesiana•. 

A area minima sufficiente para a obras salesianas é de dez mil 
metros quadrados . O presidente da Commissão, Benedicto José dos 
Santos, Director. 

- Remetta-se ao relator da peça 328. 

Representação 
Melhoria de Vencimentos p leiteada p elos Chefes de Secçllo da Se-

cretaria do Intmior 
PEÇA N. 435 

Bello Horizonte, 22 de novembro de 1934. lllmo. Srs. Membros 
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do Conselho Consultivo. Em detida analyse a que procedi com rela-
ção a certas verbas orçamentarias, em particular no item «Pessoal:., 
cheguei á conclusão de que nenhum olhar, por mais displicente que 
seja, deixaria de fixar sua attenção para esse mesmo item, sem uma 
exclamação de ironia ou de extranheza. 

O funccionario que subscreve a presente petição, por habito, por 
índole e especialmente por lealdade, costuma afastar, dentro do pos-
sível, quaesquer duvidas, quando descide expressar seus pensamentos. 
Assim é que, de inicio, classifica iniqua e injusta a situação que fôra 
crcada para os chefes de Secção das Repartições estaduaes, no to-
cante aos seus vencimentos. 

Impulcionado por uma situação que não pode durar por mais 
tempo por ser afflictiva, toma a deliberação de dirigir-se a esse Egre-
gio Conselho, na esperança de que um meticuloso exame no quadro 
demonstrativo, que a esta toma a liberdade de annexar, produza a 
luz necessaria, da qual faça nascer novo rumo para o orçamento de 
1935, consignando no mesmo as alterações que se tornem necessarias, 
no tocante á categoria dos chefes de Secção, dando-lhes melhorias, 
em seus vencimentos sem o que lhes continuarão a ser negada a 
consideração e o merecimento que, por todos os títulos, fazem jús. 

Do exame attento no quadro annexo, resalta a exaggerada de-
sigualdade de vencimentos entre os de Director e os de Chefe de 
Secção, aquelle percebe 1:100 000,-a mais, mensalmente.-Mesmo se 
admittindo maior responsabilidade para o Director, ainda assim a dis-
paridade é frisante, é patente ! Ao chefe de Secção, não lhe é me-
nor a responsabilidade; quasi que as mesmas se equivalem! 

O chefe de secção, que galga, um por um, os degraus da hie-
rarchia burocratica, ao attingir o final da escada, muito embora alque-
brado, doente e já em avançada edade, adquire uma bagagem de co-
nhecimentos especializados, com os quaes jamais poderá concorrer o 
Director, quasi sempre ignaro das questões administrativas, para onde 
são, na maioria dos casos, levados pela confiança do Governo. 

Comparemos, tambem, com os vencimentos dos chefes de secções 
os vencimentos do thesoureiro; este percebe, a mais, 650$000 men-
saes, e por que? 

Talvez conduza elle sobre os hombros maior peso de responsa-
bilidade? As responsabilidades moraes, porventura, pesam menos que 
as materiaes? E por que, tambem, não se pesam e se avaliam nunca 
as responsabilidades dos chefes de secção ? 

o Egregio Conselho, deante dos vencimentos taxados p~r~ o~ 
chefes de secções e para os 1. os officiaes, forçosamente se cerbficara 
da injustiça da situação ! Arca com toda a responsabilidade da secção 
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o seu chefe; entretanto, o seu immediato, o ~. 0 official, percebe1 para 
menos, apenas a insignificancia de Rs. 180$000. Do chefe de secção 
se exigem a disciplina, a organização e methodos de serviços, a effi-
ciencia, os parecere , os additamentos, as promoções, os alvitres e 
as suggestões. Cooperando sempre com a alta administração, funccio-
nando sempre como peça primordial da machina, nem mesmo assim 
lhe é assegurada uma situação meaos desesperadora ! 

Numa humilhação moral , oriunda da falta de compensação mate-
rial, quasi que desilludidos, cercados de encargo innumeros, assim 
vivem, na esperança de um futuro melhor que nunca chega. 

Mais valor e mai merecimentos não lhes poderão ser mais exi-
gidos! 

Pelas justificativas expostas, acredita o signatario que talvez ne-
nhum acto mais acertado praticaria esse Egregio Conselho, no qual 
tanto confiam e do qual tanto esperm:1 os chefes de secções, si lhes 
accrescentassem, em seus vencimentos, no futuro orçamento para 1935, 
uma gratificação mensal de Rs. 500$000. 

Para este appello, tão humanitario quão justo, espera o abaixo-
assignado encontrar carinhoso agasalho. 

Eugenio Guadagnin, chefe de secção desde 18 de agosto de 1923. 

Cargos 

Director ... . .... • .. .... . . . . 
Thesoureiro ... .. ... .... . . 

Chefe de secção . . . . . .. . 

1.0 official . . .... .. . .... . 

1.0 idem encarregado da che-

fia do Serviço de Com-

municações .. . 

Vencimentos Gratificações 
regulamen-mensaes 

1:500$000 

1:000 000 

1:000$000 

820$000 

820SOOO 

tares 

600$000 
(550 000 
(100$000 

300 000 

Total 

2:100~000 

1:650 000 

1:000$000 

820$000 

1:120$000 

Secretaria do Interior, em 22 - 11 - 34. - Eugenio Guadagnin. 
- A representação passa a constituir a peça n. 435, distribuída 

aos srs. Abilio Machado, Milton Campos e Dorinato Lima, respecti-
vamente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 
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Nova distribuição 

Favores á Congrega,ção Salesiana para fundação ele um esta-
belecimento de ens·ino 

(PEÇA N. 328) 

Para substituir o sr . Werna Magalhães, 1.0 revisor da peça n. 
328, hoje devolvida, informada, pelo governo, o sr. presidente .designa 
0 sr. Sebastião Lima, 2.0 revisor, e nomeia o sr. Socrates Alvtm para 
completar a revisão da mesma peça. 

Commemoração do centenario do nascimento de 
Theophilo Ottoni 

o Sr . .Julio Soares lê e passa á Mesa o seguinte radiogram-
ma que lhe foi endereçado pelo sr. prefeito de Theophilo Ottoni: 

Radiogramma 
De Theophilo Ottoni- N. 79- Data 22 de novembro de 1934 

-hora 1908. 
Dr. Julio Soares, membro do Conselho Consultivo-Bello Horizont~ . 
Realizando-se proximo dia 27 festas commemorativas data nasci-
to Theophilo Ottoni convido por seu intermedio Conselho Con-

men d C d" sultivo fazer- se· representar sessão civica noite aquella ata. or taes 
saudações. - Manoel Pimenta, prefeito. 

0 SR. PRESIDENTE declara que, em nome do Conselho, agrade-
cerá 0 convite a este endereçado e solicitará ao proprio dr. Ma~oel 
Pimenta 0 obsequio de representar o mesmo Conselho. nas solenmda-
des commemorativas do centenario do nascimento do tllustre mineiro 
Theo:;>hilo Ottoni. 

Não havendo mais quem tome a palavra, é encerrado o expe-
diente e annunciada a 

Apresentação, approvação e assignaiura de 
pareceres flnaes 

o Sr. A.nnibal &ontljo lê e manda á Mesa o seguinte 

Parecer n. 393 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 419) 

o Conselho Consultivo, ao qual foi presente o officio n. 3.460, de 
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31 do mez passado, em que o sr. Secretario da Agricultura pede au-
torização para vender em hasta publica lotes de terras devolutas, já 
medidas pelo Estado e situadas nos municípios de Theophilo Ottoni, 
Fructal, Itanhomi, Virginopolis, Raul Soares e Arassuahy, tendo veri-
ficado, pelo estudo do processo, haverem sido observadas as dispo-
sições do decreto n. 8.201, de 1928, opina favoravelmente á autoriza-
ção solicitada. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1934. - Annibal Gontijo, 
relator. 

O parecer é approvado e assignado por todos os srs. conse-
lheiros. 

Devolva-se a peça com o relato rio e parecer ao sr. Secretario 
da Agricultura. 

O Sr. Abllio Machado lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 394 
Requerimento de Rodrigo Cesar Pereira da Silva 

(PEÇA N. 425) 
De conformidade com as informações officiaes existentes no pro-

cesso, o Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, após deti-
do exame do assumpto, como se vê das notas tachygraphicas que este 
acompanham, resolve opinar na peça 425 que o requerente Rodrigo 
Cesar Pereira· da Silva seja attendido pelo governo, por equidade, na 
forma dos pareceres do Advogado Geral do Estado e director geral 
do Thesouro, a fls. 25 e 28, final. 

Bello Horizonte, 24 de novembro de 1934. - Abilio Machado 
relator. 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. con-
selheiros. · 

- Devolva-se a peça, acompanhada do relataria, parecer e notas 
tachygraphicas, ao sr . Interventor Federal. 

2.a parte da ord~m do dia 
Pagamento d e addicionaes a d. Isbella de Souza Monteiro 

(PEÇA N. 422) 

Passando-se á 2.a parte da ordem do dia, é dada a palavra ao 
sr. Julio Soares, que sobre a peça n. 422, apresenta o seguinte 

Relator lo 
Solicita o sr. Secretario da Educação e Saude Publica, em officio 
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de 5 do corrente, a acquiescencia do Conselho Consultivo no sentido 
de ser aberto um credito especial, na importancia de 982$700, para 
pagamento de addicionaes a que fez jus a professora da Escola Nor-
mal de Bom Successo, d. lsbella de Souza Monteiro. 

Esse, o objecto da peça n. 422, da qual, além do referido officio, 
constam o requerimento da referida professo ra, a certid~o de apura-
ção de tempo e a informação da Secretaria das Finanças, declarando 
nada ter a oppor á abertura do crédito, por se trata r de pequena 
quantia. 

Deste modo relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Dorinato 
Lima, 1? revisor. 

Bello Horizonte, 7 de Novembro de 1934. -Julio Soares, relator. 

Parecer 
O S r . .Julio Soares- Pelos documentos que acompanham o 

processo, verifica-se estar inteiramente documentada a legalidade do 
pedido. 

Opino, por isso, favoravelmente á abertura do creditn de que tra-
ta a peça em debate, e que o mesmo seja pago de preierencia pela 
verba « Eventuaes • . 

( Muito bem! llfuito úem!) 
O parecer é approvado sem debate, adaptando-se a seguinte 

Conc!usão 
O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito caso não 

seja possível o pagamento pela verba , ·Eventuaes », da Secretaria da 
Educação e Saude Publica. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Pe1·muta ele um te1Teno e ca.sa p ertencentes á P1·e{eitura de Jta-
pecerica 

(PEÇA N . 433) 

Finalmente, entra em discussão a peça n. 433, sobre a qual o sr. 
Sebastião Lima apresenta o seguinte 

Relato rio 
Em officio n. 30.026, de 16 de agosto deste anno, o sr. Secre-

tario do Interior submetteu á consideração do sr. Secretario das Fi-
nanças uma proposta feita pelo Prefeito de ltapecerica, com parecer 
favoravel do iespectivo Conselho Consultivo Municipal, sobre a permu-
ta de um terreno e casa pertencentes á Prefeitura, sitos á rua Vigario 
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Antunes, daquella cidade, pelo terreno e edifício do forum e cadeia; 
local, de propriedade do Estado, ficando a municipalidade com todo o 
material aproveitavel e sujeitando-se ás despesas com a demolição do 
referido edifício, que está em ruínas. 

. Inform~do .a ~espeito, declarou a 3.a secção das Finanças que do 
reg1stro de mscnpçao dos propries do Estado consta o predio da cadeia 
e forum de Itapecerica, construido pelo Estado, no valor de 38:722$100, 
e que a ecção nada tem a oppor em relação á permuta propo ta, com 
o que tambem concordou o sr director geral do Thesouro. 

Em seguida, o sr . Secretario das Finanças mandou avaliar pelo 
collector de ltapecerica os dois immoveis em questão. e o collector re-
metteu logo o seu laudo (Us. 4) informando já estarem ambos os pre-
dios demolidos, e avaliando o terreno e material pertencentes á Pre-
feitura, com a área de 26 x 26 metros, em 6:200 000, e o terreno e 
material da cadeia e forum do Estado, com a área de 18 x 26 metro , 
em 4:500$000. 

O sr. director do Thesouro opinou afi nal que devia ser ouvido este 
Conselho, visto como se trata de modificação no patrimonio do Estado. 

Foi em virtude deste parecer que o sr . Secretario das Finanças 
remetteu ao Conselho o processo, acompanhado do officio n. 5.057, 
de 16 do corrente mez. 

Nã~ veiu copia do parecer do Conselho Consultivo Municipal de 
Itapecenca e nem das informações que deve ter prestado o Prefeito ao 
fazer a roposta de permuta. 

Assim relatado , passo o processo ao sr. 1.0 revisor, con elheiro 
Milton Campos. · 

Bello Horizonte, 19 de Novembro de 1934.-Seba tião Lima, relator 
Addendo:: 
Tendo ido hoje á Se_çretaria das Finanças procura;:- os esclareci-

mentos necessarios sobre o motivo da permuta de que trata este pro-
cesso, já verifiquei que não havia mais informações elucidativas da 
questão; mas o digno funccionario da 3.a secção, sr . Carlos dos San-
tos Sobrinho, foi immediatamente e com a maxima boa vontade á 
Secretaria do Interior, e de lá trouxe e entregou-me o d ossier, 
contendo o original do parecer do Conselho Consultivo Municipal 
de Jtapecerica, numa peça que lá havia sobre o assumpto, a qual 
aqui junto, para exame do Conselho. 

Disse-me o prestimoso funcc:o:1ario da 3.8 secção que, além dos 
motivos constantes do parecer do Conselho Consultivo local (ruína do 
edifício e perigo para os transeuntes e vizinhança), a permuta tem · 
por fim obter melhor localização para o forum e cadeia a ronstruir-se. 

Bello Horizonte, 20 de Novembro de 1934.-Sebastião Lima, relator. 
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Parecer 
O Sr. Sebastião Lima-Sr. Presidente, pela leitura que fiz, do 

relataria, viu o Conselho que no processo não existe nenhuma infor-
mação official sobre a razão por que se vae fazer a permuta de ter-
renos entre o Estado e a Prefeitura de ltapecerica, e nem se ha vol-
ta de dinheiro por parte do Estado, cuja propriedade foi avaliada co-
mo de menor valor venal. 

Essas informações eram necessarias, e deviam ter acompanhado a 
proposta de permuta. 

Parece que a permuta foi combinada directamente pelo Prefeito 
com o Governo do Estado, não ficando documento escripto. 

Como disse, consta que o motivo da transacção é obter uma me-
lhor localização para o forum e cadeias que se vão construir. 

A operação, segundo se deprehende do parecer do Conselho Mu-
nicipal, parece ser vantajosa para o Estado e para a Prefeitura. 

Nessas conàiçõe; , para não protelar mais a decisão deste Conse-
lho com novos pedidos de informações, eu opino que se dê assenti-
mento á permuta combinadà, desde que se trate de uma transacção 
de interesse publico e desde que della não resulte mais onus para o 
Estado, baixando o sr ., Interventor o respectivo decreto . 

(Muito bem ! Mui to be-m !) 
Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a pa-

lavra, é o mesmo approvado, sendo adaptada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho approva a permuta pretendida, si fôr vantajosa ao in-

teresse publico e não trouxer maiores onus para o Estado. 
-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final . 

Ordem do Dia 

Estando esgotada a maíeria, o sr. Presidente designa para a pro-
xima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão 
das peças que, relatadas e revistas, forem presentes á Se~retaria com a 
devida antecedencia . 

-Levanta-se a sessão. 
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265.a sessão ordinaria, aos 27 de novembro de 1934 ; 
PRESIDENTE-Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO - Sr . Socrates Alvim. 

SUMMARIO : - Acta-Expediente-Communicações-Pareceres finaes-Segunda 
parte:-Pagamento de addicionaes a Manoel Victorino de Paula 
- Relato rio e parecer do sr . Julio Soares- Conclusa.o-Aposen-
tadoria de Narbal Nascentes Coelho-Relatorio e parecer do sr. 
Milton Campos-Conclusão-Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Socrates 
Alvim, Dorim. ) Lima, Julio Soares e Annibal Gontijo. 

Abre-se a sessão. 
A c ta 

E' . lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior 

Expediente 
Sobre a mesa nenhum expediente se encontra. 

Communicações 
O SR. MILTON CAMPOS communica que o sr. Abilio Machado 

por motivo justo, não comparece á sessão, 
O SR. SOCRATES ALVIM faz identica communicação quanto á 

ausencia do sr. Sebastião Lima. 
- O Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra no expediente 

passa-se á 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O Sr. -Julio Soares apresenta o seguinte 

Parecer n. 395 
Pagamento d e addicionaes á d. Isbella d e Souza Monteiro 

(PEÇA N. 422) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, ao qual fo1 

presente a: peça n. 422, em que o sr. Secretario da Educação e Sau-
de Publica pede autorização para abrir um credito especial na im-
portancia de 982$700, destinado ao pagamento de addicionaes a que 
fez jús a professora da Escola Normal de Bom Successo, d. Isbella 
de Souza Monteiro; 

considerando achar-se perfeitamente documentada a legalidade 
do direito da mesma professora, opina favoravelmente á abertura do · 
referido credito, caso não seja possível o pagamento pela verba 
cEventuaes•, daquella Secretaria. 
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Sala das Sessões, 27 de novembro de 1934. Julio Soares, 

relator. 
O parecer é approvado e, em seguida, assignado por todos os 

srs. conselheiros presentes, sendo tambem votos vencedores os dos 
srs. Abilio Machado e Sebastião Lima. 

- De volva~se a peça, com relatorio e parecer, ao sr. Secretario 
da Educação e Saude Publica. - . 

O Sr. Milton Vampos, 1.0 revisor da peça n. 433, e a pedi-
do do relator, sr. Sebastião Lima, que se acha ausente, apresenta o 
seguinte 

Parecer n. 396 
P€rmuta de um terreno e casa pertencentes á P 'rejeitu1·a de 

Itapecm·ica 

(PEÇA N. 433) 
O Con elho Consultivo do Estado de Minas Geraes tomou co 

nhecimento do officio n. 5.057, de 16 deste mez, em que o sr. Secre~ 
tario das Finanças transmitte uma proposta feita pelo sr. Prefeito Mu~ 
nicipal de ltapecerica, sobre a permuta de um terreno e casa perten-
centes á Prefeitura daquella cidade, pelo terreno e edi fíci o do forum 
e cadeia locaes; e, 'tendo examinado devidamente a materia , como 
mostram o relatorio e notas tachygraphicas que este acompanham, é 
de parecer que se approve a dita permuta, desde que seja de inte-
resse publico e se rh onus para o Estado, baixando o sr. Interventor 
Federal o respectivo decreto, de accordo com o preceito constitucional. 

Sala das Se sões do Conselho Consultivo, aos 27 de novembro 
de 1934. - Sebastião Lima, relator. 

O parecer é approvado e logo assignado por todos os srs. conselhei-
ros presente , sendo tambem voto ·vencedor o do sr . Abilio Machado. 

- Devolva~se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachyara~ 

phicas ao sr. Secretario das Finanças. 

2. a parte da ordem do dia 
Paganwnto de addicionaes a M anocl Victorino de Paulct 

(PEÇA N. 427) 
Passando- e á 2.8 parte da ordem dia, é dada a palavra ao sr. 

Julio Soares que, sobre a peça n. 427, apresenta o seguinte 

Relatorio 
Solicita o sr. Secretario da Educação e Saude Pnblica, em officio 

de 3 do co;rente, o parecer do Co selho Consultivo, no sentido da 
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ser aberto credito especial, na importa1'1cia de 1:8613729, para paia-
mento de addicionaes, a que tem direito o sr. Manoel Victorino AI~ 
ves de Paula, professor do grupo escolar de Ibiracy. 

Acompanham o officio o requerimento do referido professor, a 
certidão de apuração de tempo e a informação da Secretaria da Fi~ 

nanças, que declara não se oppôr á abertura do referido credito. 
Assim relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Dorinato Lima, 

1.0 revisor. 
BeiJo Horizonte, 17 de novembro de 1934.-JnUo Soa1·es, relator. 

Parecer 
O Sa·. Julio Soares - Como se verifica pela leitura do re-

latorio que acaba de ser feita, o processo refere ~se ao pagamento de 
addicionaes, achando~se perfeitamente legalizado o direito <:o peticio~ 
nario. Nestas condições, meu parecer é por que o Conselho acquiesça 
á abertura do credito para o pagamento dos addicionaes reclamados, 
caso não seja possível effectuar esse pagamento pela ve rba cEven-
tuaes » da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O parecer é approvado sem debate, adaptando- e esta 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito a que 

se refere a peça n. 427, caso não seja possível o pagamento pela 
verba «Eventuaes " da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final . 

Ap'Jsentadoria de Narbal Nascentes Coelho 
(PEÇA N. 429) 

Entra em discussão a peça n. 429, sobre a qual o sr. Milton Cam-
pos apresenta o seguinte 

Relatorio 
O sr. Prefeito da Capital submette ao estudo do Conselho o pro-

cesso da aposentadoria requerida pelo sr. N arbal Nascentes Coelho, 
funccionario ca Prefeitura. 

Verifica-se do processo que o requerente entrou para o quadro 
effectivo dos funccionarios da Prefeitura a 1.0 de julho de 191i, con-
tando, portanto, mais de 23 annos de serviço. Antes disso, porém, jã 
vinha elle prestando serviços á municipalidade: de 1896 a 1898, tra-
balhou na Commissão Constructora da_Nova Capital, como mestre de 
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linha do ramal ferreo; de 1902 a 1906, serviu como mestre de li~ha 
de bondes da Prefeitura; nomeado fiscal de construcção nas colomas 
em 1911 , dahi por deante esteve sempre como funccionari_o muni-
cip~. . 

Ouvido a respeito do caso, o dr. Advogado da Prefeitura ~nten-
deu que 0 requerente só tinha direito á aposentadoria com ~encimen
tos proporcionaes, .. ex-vi " do artigo 3.0 do decreto n. 9.1~::>, de 7 de 
setembro de 1929; artigo 7. 0 . desse mesmo decreto, e a rtigo 24, do 
decreto n. 3.004, de 1910. . 

Pretende ainda o requerente lhe seja contado o tempo de servi-
E F Cel1tr~ do Brasil de accordo com a certidão de conta-ço na . . • 

gem desse tempo, que offereceu. 
E, quando 0 proGesso já estava neste .conselho, pediu elle a 

juntada de um attestado medico, que o considera cinvallido para to-
do e qualquer serviço,.. 

Assim feito 0 relataria, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. con-
selheiro Abilio Machado. 

Bello Horizonte, 21 de novembro de 1934.-Milton Campos. pre-
sidente e relator. 

Parecer 

0 Sr• Milton ~ampos: - Os srs. Conselheiros devem recor-
dar-se de um processo semelhante ao de que trata a peça ora em 
discussão: foi 0 processo em que Benjamin Moreira d?s Santos , 
tambem funccionario da Prefeitura, pediu sua aposentador~a. . 

Entretanto, ha uma differença importante en~re os dms casos : e 
Benjamin Moreira dos Santos não contava amda dez annos de 

~~=rcicio como funccionario do quadro eHectivo da Prefeitura, de mo-
do que segundo 0 decreto n. 9.145, de 7 de setembro de 1929, elle 
não poderia ser aposentado. 

Com 0 requerente de agora, porém, acontece que ha bem mais 
dt' 10 annos é elle funccionario da Prefeitura. . 

R l te ha 23 annos exerce funcções no quadro effectivo dos ea men , · - t · 
funccionarios municipaes, mas com esse te~po de serviÇO .nao era 
direito a vencimentos integraes e sim a vencimentos proporcwnaes ao 
tempo de exercício· . . _ 

0 que elle pretende, porém, são vencimentos mtegraes, conta~ 
d -lhe tambem 0 tempo durante o qual, antes de sua nomeaçao 

o-sefu . ·o do quadro prestou serviços á Municipalidade, tra-para nccwnan • · d 
balhando na Commissão Constructora, da ~ova Capital e ma1s tar e 
como mestre de linha de bondes da Prefeitura, etc .. 
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A proposito do caso de sr. Benjamin Moreira dos Saritos, eu dis-
se em meu parecer, que mereceu a honra de ser approvado pelo 
Conselho, o seguinte : 

cHa varias precedentes, varias decretos do Interventor, 
que vem beneficiando determinados funccionarios, com ex-
cepcion~ contagem de tempo; e ha a considerar, ainda mais 
que, pelo art. 170, n. 1, da Constituição, a tendencia é pa-
ra se ampliar o conceito de funccionario. Com effeito diz o 
n. 1 desse artigo : «O quadro dos funccionarios publicas 
comprehenderá todos os que exerçam cargos publicas, seja 
qual for a forma de pagamento». 

De accordo com essa tendencia, e invocando precisa-
mente esse dispositivo de nossa recente Constituição, o Go-
verno do Estado, ainda ha pouco tempo, pelo Decreto n. 
11 . 590, de 2 de outubro ultimo mandou considerar funccio-
narios publicas, para todos os effeitos e vantaaens o ins-

o ' 
pector, os sub-inspectores e investigadores do Corpo de 
Segurança do Serviço de Investigações e o pessoal dos Cor.-
pos da Guarda Civil e da Inspectoria de Vehiculos. De mo-
do que, acredito, seria justo que se tomasse em considera-
ção tambem o caso desse funccionario da Prefeitura. Si é 
certo que elle não fazia parte dos quadros effectivos, ha a 
observar que vinha prestando serviços á Prefeitura, desde a 
Comissão Constructara da Nova Capital». 

A essa altura de minha exposição, o Conselheiro Abilio Machado, 
no n;tesmo rumo de minhas considerações, lembrou em aparte que não 
havia razão de se distinguir entre funccionarios contractados e effe-
ctivos . E accrescentou que era essa a tendencia de nossa legis-
lação, a partir do Governo do presidente Antonio Carlos. 

Por estas razões, eu conclui o parecer, no precedente invocado, 
acceitando a suggestão do sr. Advogado da Prefeitura, no seu 
jur1dico parecer. que era no sentido de submetter-se o caso ao exmo. 
sr. Interventor Federal, para que S. Excia., o considerasse, aprovei-
tando-se da opportunidade pâra baixar um decreto mais equitativo 
sobre as asposentadorias em geral, as quaes são reguladas no Estado 
de Minas de modo divergente daquelle por que vem regulada a ma-
teria na Constituição da Republica. 

Parece-me que devíamos dar a mesma solução ao caso presen-
te. De facto trata-se de serviços que um funccionario municip~ 
prestou ao Município e que as leis do Estado não permittem se lhe 
contem para a aposentadoria. 
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Estudando o caso, o sr. Interventor Federal poderá comprehen-
der tambem a situação do sr. NarbaJ Nascentes Coelho nos disposi-
tivos novos que vier a baixar sobre o assumpto. 

De modo que em conclusão, meu r:areca é no sentido de ser 
o processo remettido ao sr . Interventcr Federal, para que S. Exr-ia. 
considere o assumpto, da mesma forma corno lhe foi submettido o 
processo relativo ao sr. Benjamin More!ra dos Santos. 

(Muito bmn ! Mui to bem!) 
Em discussão o parecer e não havendo que tome a palavra, é o 

mesmo submettido a votos e approvado, sendo proclamada a seguinte 

Conclusão 
· O Conselho opina para que seja o processo remettido ao sr. In-

terventor Federal. 
- Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Estando esgotada a materia, o sr. Presidente designa para a 

proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças, que devidamente relatadas e revistas, forem enviadas 
á Secretaria, com a precisa antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 
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266.a sessão ordlnarla, a to de dezembro de 1934 

PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 

SECRETARIO - Sr. Socrates Alvim. 
SUMMARIO -Acta-Expediente-Parecere.s finaes-2.8 parte-Doaçllo de terrenos 

á Congregaçao Sale.siana, para fundaçao de um estabelecimento 
de ensino na Capital-Relatorio e parecer do sr. Annibal Gontijo 
-Discussao-Voto do sr. Sebastiao Lima-Declaraçoes dos srs. 
Socrate.s Alvim e Annibal Gontijo - Conclusao- Relevaçao de 
prestaçOes correspondentes á acquisiçao de um terreno para 
construcçao de um hospital psychopatha - Relatorio e parecer 
do sr. Socrates Alvim-Conclusao-Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Socrate.-
Alvim, Julio Soares, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Abilio Machado 
e Annibal Gontijo. 

- Abre-se a sessão. 

Acta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 

O sr. Secretario procede á leitura do seguinte expediente: 

Offlclo 

Pagamento de addicionaes a d. Rosalina Ludovina de 
Magalhães 

(PEÇA N. 436) 

N. 349 - Expedido pela 2.8 Secção - Bello Horizonte, 26 de 
Novembro de 1934. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo de Minas Oeraes 
- Capital.- Tenho o prazer de passar ás mãos de V. Excia., parà 
os devidos fins, o processo em que a professora effectiva do grupo 
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escolar de Sant'Anna do Pirapetinga, municipio de Além Parahyba-
Rosalina Ludovina de Magalhães, pede pagamento da gratificação addi-
cional de 10 °/0 , de que trata a lei 425, de 1906. 

Com alto apreço e consideração, - Noraldino Lima, Secretario 
da Ed. e S. Publica. 

Requerimento annexo ao offlclo supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica de Minas-
D. Rosalina Ludovina de Magalhães, professora do Grupo Escolar de 
Pirapetinga, munícipio de Além Parahyba, por seu procurador, abaixo 
assignado, requer a V. Excia. pagamento de addicionaes, por contar 
mais de 30 annos de exercício - como prova com a certidão junta e 
de accordo com a lei vigente - :P. deferimento e Justiça. 

Bello Horizonte, 23 de Dezembro do 1933. - Por procuração re-
gistrada nessa Secretaria, - Pedro Justino de Carvalho. 

- O processo passa a constituir a peça n. 436, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Jqlio Soares e Abilio Machado, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Offlclo 

Aposentftdoria do dr. Artltur Furtado 

(PEÇA N. 437) 

Secretaria de Estado dos Negocios do Interior - Bello Horizon-
te, em 1.0 de dezembro de 1934 - PSD/34.002-Remettendo um pro-
ces.sado. 

Senhor Presidente - Para que esse Egregio Conselho se mani-
feste a respeito, tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. 0 in-
cluso processado, em que o doutor Arthur Eugenio Furtado, Director 
do Departamento da Jastiça desta Secretaria, solicita do sr. Interven-
tor Federal conceder-lhe aposentadoria, naquelle cargo, na forma das 
leis em vigor, com direito aos vencimentos do cargo, que actualmen-
te exerce, accrescidos da gratificação addicional de 10 o J 0 , da lei nu-
mero 425, de -1906, e mais a de 600$000, que vem percebendo regu-
larmente, nos termos do decreto numero 11.336, de 18 de maio do 
corrente anno e .de minha exposição de motivos, dirigida ao Conse-
lho Consultivo do Estado, quando lhe foi remettida a proposta de or-
çamento desta Secretaria, referente ao corrente anno. 
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Neste ensejo apresento a V. Excia. os protestos de elevada esti-
ma e distincta consideração. - O Secretario do Interior, - Carlo• 
ku•. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado. - Capital. 

Requerimento annexo ao offlclo supra 

Exmo. Sr. Interventor Federal no Estado de Minas Geraes. - O 
abaixo assignado, director do Departamento da Justiça da Secretaria 
do Interior, contando mais de trinta annos de effectivo serviço publi-
co, percebendo ha cerca de quatro annos os addicionaes que lhe são 
devidos por lei, e sendo maior de sessenta e oito annos, pede a V. 
Excia. se digne, ouvido o Conselho Consultivo do Estado, conceder· 

' lhe aposentadoria na forma das leis em vigor, com direito aos venci-
mentos do cargo que actualmente exerce, inco~orada a esta gratifi-
cação addicional a que tem direito e vem recebendo regularmente, á 
exemplo do que se faz er.~. favor do ex-thesoureiro da Secretaria do 
Interior, Sr. Hermano Loth. Na secção respectiva acha-se archivada a 
certidão da liquidação do termo para effeitos de recebimentos dos ad-
dicionaes. - P. deferimento. 

Bello Horizonte, 28 de novembro de 1934. - Arthur Eugenio 
Furtadt~. 

-0 processo passa a constituir a peça de n. 437, distribuída aos 
srs. conselheiros Julio Soares, Abilio Machado e Socrates Alvim, res-
pectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Não havendo quem queira usar da palavra no expediente, pas-
sa·se á 

Apresentação, approvação e asslgnatura de parece· 
res finaes 

O Sr • .Jallo Soares apresenta o seguinte 

Parecer n. 397 
Pagamento de addicionaes a Manoel Victorino Alve8 de Paula 

(PEÇA N. 427) 

Examinada a peça n. 427, que trata do pagamento de addicio-
naes que tem direito o sr. Manoel Victorino Alves de Paula, profes-
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sor do gr•Jpo escolar de Ibiracy, na importancia de 1:861$729, opina 
o Conselho Consultivo favoravelmente á abertura do credito necessa-
rio ao mesmo pagamento, caso não seja possível effectual-o pela ver-
ba de «Eventuaes •, da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

Sala das Sessões, 1 de dezembro de 1934. - J'ulio Soares, re-
lator. 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado por todos os 
srs. Conselheiros. 

- Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-
rio da Educação e Saude Publica. 

O Sr. Milton Campos apresenta o seguinte 

Parecer n. 398 

Apoal'ntadoria de Narbal Nalloentes Coelho 

(PEÇA N. 429) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, tendo exa-
minado o processo relativo ao pedido de aposentadoria do sr. Nar-
bal Nascentes Coelho, funccionario da Prefeitura, opina que seja o 
caso submettido á consideração do exmo. sr. Interventor Federal, 
pelos motivos e para os fins constantes do parecer do relator, que 
vae junto. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 1.0 de dezembro de 
1934. - Milton Campos, presidente e relator. 

O pareGer é approvado e logo assignado por todos os srs. Con-
selheiros 

- Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio, parecer e notas 
tachygraphicas ao sr. Prefeito da Capital. 

Segunda parte da ordem do dia 
Doação de um terreno á Congregação Salesiana para futld ação 

de um estabelecimento de ensino na Capital 

(PEÇA N. 328) 

E' dada a palavra ao sr. Annibal Gontijo, relator da peça n. 328, 
que sobre a mesma apresenta o seguinte 

ESTADO DE MINAS GERAES 1453 

Relatorlo 
Em officio de 7 de abril do corrente anno, o sr. Interventor Fe-

deral transmittiu ao Conselho um telegramma em que era suggerida, 
como homenagem á canonização de D. Bosco, a doação de um ter-
reno o !.1 predio nesta Capital, á Congregação Salesiana, para a funda-
ção de um estabelecimento de ensino. Esse officio e o telegramma 
ao mesmo annexo constituíram a peça n. 328. Como, entretanto, não 
se tivesse determinado a actuação do terreno e a respectiva area, 
nem tão pouco o predio cuja doação se pleiteava, foram solicitadas 
ao Governo as necessarias informações para que o Conselho pudes-
se se pronunciar a respeito. 

Enviado, pois, o processo ao sr. Interventor Federal, é agora por 
s. excia. devolvido ao Conselho, co:n as informações solicitadas e 
constantes de um officio do dr. Benedicto José dos Santos, que pro-
põe para o caso diversas soluções, a saber : 

a) doação do predio e terreno do ' antigo Gymnasio, hoje 6. 0 Ba-
• 

talhão; 
b) doação do predio e terreno do actual Quartel de Cavallaria, 

que, segundo consta, será transferido do local em que se encontra; 
c) doação do predio e parte do antigo Posto Veterinario, cuja_ 

área podia ser apenas um decimo da existente, que está improvei-
tada. 

Assignala aindà o dr. Benedicto Santos que .. pretendem os Sa-
lesianos installar immediatamente o Gymnasio - externato e interna-
to, cursos primarios e ensino commercial, e, em seguida, a installa-
ção de escolas profissionaes e outras obras congeneres, segun-
do os fins da cPia Sociedade Salesiana•. E por fim declara que ca 
área minima sufficiente para as obras salesianas é de dez mil metros 
quadrados• . 

Desta maneira relatada a peça n. 328, passo-a ao sr. conselhei-
ro Sebastião Lima, 1. o revisor -

Bello Horizonte, 26 de novembro de 1934. - Annibal Gontijo, 
relator. 

Parecer 
O Sr. &DDibal GontiJo - Merece pleno assentimento para 

que tenha realização immediata, a consulta do D. D. Interventor, de 
se doar á Congregação Salesiana um terreno ou predio nesta Capi-
tal, para fundação de um estabelecimento de ensino. 
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E', de certo modo, desnecessario justificar perante o Conselho, o 
meu parecer favoravel, no caso presente, tão reconhecida é entre nós 
a benemerencia dos Salesianos. Sem sahir do nosso paiz, basta vol-
tar os . olhos para o que têm elles real~ado em varios Estados do Bra-
sil, inclusive especialmente o de Minas Geraes. Seria longo ennumerar 
todas estas obras. 

Os tres grandes estabelecimentos-Collegio de Santa Rosa, em Ni-
theroy-Collegío de Lorena e Lyceu do Coração de Jesus, em São Paulo, 
rivalizam com os estabelecimentos congeneres das nações mais cultas. 

Em Minas Geraes, para citar apenas um caso, ahi temos â vista, 
em Cachoeira do Campo, ha quasi 40 annos, as escolas de D. Bosco, 
excellente estabelecimento de ensino gymnasial e agrícola que todos 
conhecem, em terreno doado pelo Governo do Estado, pela lei n. 43, 
de 22 de maio de 1893. 

Um dos grandes traços característicos jo ensino Salesiano, em 
quasi toda parte, é a sua ligação com o ensino profissional, prepa-
rando não sómente para as carreiras Iiberaes, mas tambem para as 
artes mechanicas, para a agricultura e varias outras industrias. 

Não sómente ao ensino se dedicam os filhos do inolvidavel D. 
Bosco, hoje São João B.osco, mas tambem á catechese, e á cateche-
se onde ella é mais necessaria e mais perigosa, em regiões inhospi-
tas e doentias,' no meio de selvagens. Para não estender muito, bas-
ta citar a obra verdadeiramente notavel de Evangelização, instrucção 
e saneamento que estão elles realizando nas regiões do Rio Negro. 

A nossa Capital possue já diversos e excellentes estabelecimen-
tos de ensino. Ninguem dirá, porém, que sejam sufficientes, tanto e 
tão rapidamente tem crescido a população. 

Sou, pois, de parecer que se approve a consulta do D. D. Inter-
ventor, a qual poderâ concretizar-se em uma das formas lembradas 
pelo Director da Secretaria da Agricultura, ou mesmo outra. 

Como é natural, em concessões dessa natureza, deverá figurar a 
clausula de reversão ao Estado, no caso de não ser cumprida a sua 
finalidade. Outrosim, deverá o Governo do Estado ficar com a facul-
dade de indicar um certo numero de alumnos a serem admittidos 
gratuitamente. A esse proposito lembrarei que as ~scolas D. Bosco, 
de Cachoeira do Campo, quando subvencionadas pelo Governo, rece· 
biam 10 alumnos gratuitamente, por elle indicados. 

Tal é o meu parecer, salvo melhor juizo. 
(.Muito bem! Muito bem!) 

\ 
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Discussão 

O Sr. Milton Campos - Estâ em discussão o parecer. Co-
mo vota o sr. conselheiro Sebastião Lima, 1.0 revisor? 

O SR. SEBASTIÃO LIMA- Sr. presidente, vou dar o meu voto 
que está de accordo com as brilhantes considerações feitas pelo sr. re-
lator:. divergindo um pouco na conclusão. 

Sou um admirador da Congregação dos padres Salesianos, e 
portanto. acho que o Governo deve auxiliar por todos os modos os 
estabelecimentos dos institutos de ensino dessa benemerita Congrega-
ção na nossa Capital, que muito se rescente ainda de deficiencia de 
internatos de educação para o sexo masculino. 

O SR. SOCRATES ALVIM - Sobretudo quanto ao ensino techni-
co profissional. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA - Perfeitamente. Acho, porém, que 
não são ainda completas as informações de que o Conselho Consul-
tivo precisa, afim de poder opinar sobre o processo que estamos es- · 
tudando. 

O Conselho só poderá dar um parecer efficiente depois que o 
governo do Estado, pelos seus orgãos informativos, declarar positiva-
mente que pode ceder para essa Congregação religiosa tal ou qual 
edifício com o respectivo terreno, e em que condições pode fazel-o. 

A illustre commissão que propugna pela vinda dos institutos sa-
lesianos, indica tres propriedades do Estado que podem se prestar ao 
fim desejado; mas o governo não informa si pode dispensar e ceder 
uma dessas propriedades, limitando-se simplesmente a remetter ao 
Conselho copia das declarações da Commissão desacompanhadas de 
offlcios. 

O SR. SOCRATES ALVIM - Uma dessas propriedades até- o 
Posto Veterinario - pertence ao governo federal, não podendo o Es-
tado dispor della. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA - Nesse caso, estariam reduzidas ape-
nas a dois os edifícios indicados : o antigo Gymnasio, onde estâ hoje 
o 6.0 batalhão, e o actual quartel de Cavallaria. 

O SR. MILTON CAMPOS - O aparte do sr. conselheiro Socra-
tes Alvtm reforça o argumento de v. exc. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA - Não ha duvida, e isso muito me 
desvanece. Nessas condições, parece-me que seria melhor devolver-
mos ainda o processo ao sr. Interventor Federal e pedirmos a elle 
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que mande estudar convenientemente a questão, ouvindo tambem a 
administração da Congregação Salesiana no Brasil, afim de que ell~ 

collabore na escolha do edifício e no estudo das bases do accordo 
que deve ser feito com o governo do Estado. 

(Muito bem! llfuito bem!) 

O SR. MILTON CAMPOS - Continua a discussão (pausa). Co~ 
mo vota o sr. conselheiro Socrates Alvim, 2.0 revisor? 

O SR. SOCRATES ALVIM - Sr. presidente, estou de accordo 
com o voto do sr. 1.0

• revisor, conselheiro Sebastião Lima, pelos mes~ 
mos motivos allegados por s. exc., embora esteja em principio pie~ 
namente convencido de que ha toda conveniencia em se offerecer as 
maiores vantagens possíveis á Congregação Salesiana, afim de que 
ella possa prestar sua contribuição magnífica á causa do ensino em 
nosso Estado. (Apoiado~ geraes). 

(Mui to bem! ) 

O SR. ANNIBAL GONTIJO - Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS - Tem a palavra o sr. conselheiro An~ 

nibal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO - Sr. presidente, tambem eu consi~ 

dero perfeitamente razoaveis as considerações ainda ha pouco feitas 
pelo sr. 1.0 revisor, porquanto o processo se acha deficientemente 
informado e seria na verdade opportuna a sua devolução ao gover~ 

no, afim de que o assumpto fosse melhor estudado, ouvindo~se tam~ 

bem a administração da Congregação Salesiana, conforme propõe o 
nobre conselheiro. Foi justamente pela carencia das iPJormações pres~ 
tadas ao Conselho que, em meu parecer, suggeri fosse adoptada uma 
das soluções lembradas pelo sr. director da Secretaria da Agricultura 
ou mesmo outra que porventura se julgasse mais acertada. 

Estou, portanto, de pleno accordo com a medida proposta pelo 
sr. conselheiro Sebastião Lima, a favor da qual . darei o meu voto. 

(Muito bem!) 
O SR. MILTON CAMPOS:-Podemos, pois, concluir que não ha 

divergencia no seio do Conselho quanto ao desejo que o mesmo tem 
de que seja, effectivamente, prestado auxilio á Congregação Salesiana 
para fundação de um estabelecimento de ensino em nosso Eshdo. O 
proprio sr. relator transforma em parecer o alvitre lembrado pelo sr. 
1.0 revisor. 
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O SR. ABll..IO MACHADO:-E esse alvitre talvez aproveite á so-
solução do caso. Será até mais rapida a fundação do estabelecimento 
de ensino que se tem em vista. 

O SR. MILTON CAMPOS:-De modo que o parecer do Conselho 
fica sendo este: 

O Conselho opina para que o governo esclareça melhor o proces-
so, e de accordo com a propria Congregação Salesiana, fixe o terreno 
que deve ser doado e as condições da doação. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-Do processo não consta officialmente 
que tenha s!do ouvida a Congregação Salesiana a respeito do as-
sumpto. 

E' preciso saber si ella acceita esse donativo e as condições da 
doação. 

O SR. ABILIO MACHADO:-A proposta de v. exc . accelera a 
decisão do caso. 

-Não havendo mais quem tome a palavra encerra-se a discus-
são, sendo adoptada pelo relator a proposta do sr. Sebastião Lima, 
que merece egualmente a aprovação dos demais srs. conselheiros, pro~ 
clamando o sr. presidente a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina para que o governo do Estado, ouvida a Con~ 

gregação Salesiana, esclareça de modo mais completo, a peça n . 328. 
-Volta o processo ao relator para redigir o p~uecer final. 

Rele1Jação de prestações co1-respondt.ntes á acqztisição de um ter-
re,.o para construcção de um hospital p sy chopatha 

(PEÇA N. 434) 

Finalmente, entra em discussão, a peça n. 434, sobre a qual o sr. 
Socrates Alvim apresenta o seguinte 

Relatorlo 

A questão de que trata esta peça póde ser assim relatada. 
Em 4 de setembro de 1930 contrataram os srs. drs. Mario Alv~

res da Silva Campos, Galba Moss Velloso e Yago Pimentel, com a 
Prefeitura de Bello Horizonte, a acquisição do q•1arteirão· numero 22 
da 9.a secção urbana pelo preço de 56:000$000, pagaveis em trinta 
prestações semestraes, sendo a primeira de 1:866$666, no acto da as~ 
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signatura da respectiva escriptura e as demais. oneradas com os juros 
de 6°/o ao ailno, no primeiro mez de cada semestre, a contar da data 
da escriptura . 

Consta da referida escriptura, além dessa, outras clausulas, dis 
pondo: 

a)- Que a falta de pagamento de duas prestações semestraes 
consecutivas importará na rescisão do contracto, com reversão dos 
terrenos, accrescidos das bemfeitorias que nelles existirem, ao domínio 
da Prefeitura, independente d 3 qualquer indemnização por parte desta-

b)- Que os terrenos serão des tinados á cons trucção ·de um hos;-
pital para psychopathas, não lhes pode:1do ser dado destino que não 
seja hospitalar, sob pena de rescisão do contracto e volta do immovel 
ao dominio da Prefeitura, accrescido das bemfeitorias nelle existentes, 
sem indemnização alguma; 

. c)- Qne a construcção do hospital deverá ser ' iniciada no prazo 
de dois annos e concluída dentro de quatro annos da data da dita es-
criptura; 

d) - Que os adquiren tes se ob!'igam a hospitalizar até cinco func-
cionarios da Prefeitura ou parentes dos mesmos, vivendo sob sua de· 
pendencia, co!ll reducção de 50 o I o nos prep3 das respectivas ta· 
bellas; 

e)- Que a Prefeitura se obriga a entregar o:. terrenos livres de 
quaesquer onus ou embaraços por parte de intrusos nos mesmos ins-
tallados, que deverãa ser despejados do local pela Prefeitura; 

f)- No caso de ni o p3der os a:lqu!re:1tes, por motivos indepen-
dentes de sua vontade, concluir o edifício no pra:w estipulado, a Pre· 
feitura prorogará o di to prazo; 

g)- Que os adquirentes só poderão alienar os terrenos para em-
presa que não lhes dê outra destinação e se submetia ás condições es· 
tipuladas nessa escriptura. 

Em 29 de maio de 1933, por escriptura de ratificação e rectifica~ 

ção, estipulou~se que: 
1)-0s adquirentes poderão dar o immovel e:n garantia de divida, 

desde que com o fim de edificar e installar o hospital; 
2)- Poderão os adquirentes permutar por outro o terreno que lhes 

foi cedido, uma vez que a Prefeitura concorde, tomando parte na res-
pectiva escriptura; 
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2)-Em Ioga r do dr. Y ago Pimentel, passará; a figurar como um 
dos compradores, para todos effeitos, o dr. Antonio de Mello Alva~ 

renga. 
Em 25 de outubro de 1933, os requerentes, citando varios pre-

cedentes de concessão gratuita pela Prefeitura, de terrenos a outras 
instituições, pediram para si egual tratamento e declararam (pag. 2): 

•A assistencia a alienados, entre nós, é um dos problemas mais 
urgentes e mais graves e é dos que, nas circumstancias actuaes, estão 
a exigir a cooperação da iniciativa particular com os poderes publicas, 
sempre empolgados por este e outros multi pios e assoberbantes as-
sumptos. Especialmente no caso dos signatarios deste, resalta a inten-
ção de cooperar na solução do relevante problema do tratamento e 
prophylaxia da; doenças mentaes:-o hospital que desejam con-
struir não se destina a fins mercantis pois a preoccupação que domi· 
nou o espirito dos que o idearam foi principalmente como v. exc . 
verá pelos projectos e memorial que .lhe serão em breve apresenta-
dos, attender ás necessidades das classes menos favorecidas pela for-
tuna. • 

A fls. 13 e 14 encontra-se o despacho do sr. Prefeito declarando 
que os requerentes se acham em dia quanto á execução do contracto 
de compra, tendo pago já 9:030$000, correspondentes a 5 prestações 
vencidas. 

Accrescenta que a cessão g ratuita de terrenos ao cSanatorio 
Bello Horizonte •, Sociedade Mineira de Engenheiros e Arcebispado 
desta Capital fez-se por conta do Estado, ao qual foi debitada a im-
portancia dos ditos terrenos. Ao Sanatorio Bello Horizonte foram doa~ 
dos, assim, o quarteirão n. 12 da II1 secção urbana, e, mais tarde, 
tambem os quarteirões 6, 7 e 13 da mesma secção urbana. 

A' Sociedade Mineira de Engenheiros fo ram doados os lotes 5 e 
7, do quarteirão 23, rua Saturnino de Britto, antiga Praça Rio Branco. 

Ao Arcebispado foram doados os lotes ns. 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 
20, 21, 22 e 23 do quarteirão 19 da VII secção suburbana. 

Allegou ainda o sr. Prefeito .de então, dr. Octavio Penna, que •os 
casos citados não têm o mesmo f aatzta da pretensão do dr. Mario 
Campos. Alli a Prefeitura cedia, gratuitamente, terrenos seus; aqui é 
solicitado o cancellamento de divida que, dadas as circu.mstancias · 
particulares do caso, pão têm apoio na legislaçãô municipal" 

A fls. 14 v, encontra~se o despacho do sr. Interventor federal 
mandando ouvir o Conselho com o parecer do sr. Prefeito. 
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Pela informação de fls. 17 e 18 e despacho constante desta ul· 
tima, verifica-se que o prazo para a construcçõo deve ser contado_ a 
partir da demolição pela Prefeitura das cafuas existentes nos menciO-
nados terrenos. 

A fls. 23 v. consta a informação de que a ultima prestação paga 
foi a 5\ em maio de 1933. 

A fls. 24 consta o despacho do sr. Prefeito mandando lavrar de-
creto de caducidade do contracto. 

Encontra-se a fls. 243 uma petição em que os adquirentes defi-
nem, com clareza, os fins do Hospital que pretendem construir. 

Assim se expressam: . 
cO abaixo assignado, representante dos compradores do quartel· 

rão 22 da nona secção Urbana, adquirido para construcção de um 
hospital para psychopathas e destinado a prestar serviços a doe~tes 
pobres e proletarios, tendo já pago varias prestações a esta ~refe1tu· 
ra, vem pedir a v. excia. que lhe sejam perdoadas as prestaçoes res-
tantes devidas, como um auxilio a esta Instituição, que vae prestar re-
levantes serviços á população da Capital e do Estado. » 

A fls. 29 encontra-se o requerimento dos supplicantes pedindo 
cancellamento de caducidade do contracto de '1 de setembro de 1930, 
petição, que não teve despacho, ou antes, teve o despacho riscado 
pelo proprio sr. Prefeito. 

A fls. 30 e 31 informou o sr. Director da Receita da Prefeitura 
que os requerentes deviam pagar as prestações ve~cidas, afim de 
conseguirem a reconsideração do despacho de caduc1~ade. 

A fls. 33 despachou o sr. Prefeito, mandando ouvu o parecer do 
Conselho Consultivo. 

Assim relatado, envio o processo ao 1.• revisor, sr. conselheiro 
Sebastião Lima. 

Bello Horizonte, 26 de novembro de 1934.-Socrates Alvim, re-
lator. 

Parecer 
(PEÇA N. 434) 

o Sr. Socrates Alvbn :- O favor pretendido pelos requ_:-
rentes encontra apoio em numerosos precedentes, alguns dos quaes sao 
do conhecimento deste Conselho. Citarei, por ser um caso rescente, a 
cessação gratuita do quarteirão situado entre a ruas Lavras e Alfe-
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' nas, para nelle construir a cCruzada Mineira Contra a Tuberculose• 
um hospital destinado a tuberculosos pobres. 

O caso é muito semelhante ao de que nos occupamos, embora 
o valor dos terrenos cedidos á cCruzada•, seja, talvez, de 200:000$000, 
emquanto a concessão pedida nesta peça corresponde sómente á 
quarta parte dessa importancia. O precedente e o mereciiilento nos 
interessam, no caso, mais que as cüras propriamente. Manifestan-
do-se sobre a pretenção da cCruzada Mineira contra a Tuberculose•, 
escreveu o sr. director da Saude Publica as palavras que vamos re-
petir, por serem applicaveis com rigorosa justeza ao caso que ora 
prendo a attenção do Conselho. 

Assim falou o sr. director da ·saude Publica; 
cE' superfluo encarecer a necessidade que tem o Estado de am-

parar e auxiliar as instituições dessa natureza, principalmente em 
nossa Capital que, por sua situação especialíssima de sanatorio natu-
ral, é ponto de convergencia de atacados dessa doença, o que . cons-
titue um grave e difficil problema de ordem sanitaria a ser resolvido 
entre nós. Accresce ainda que os tuberculosos da classe media en-
contram-se em difficultosa situação ao buscarem a necessaria assisten-
cia, porque, não estando ao seu alcance o custeio do tratamento nos 
sanatorios actualmente existentes, não estão, por outro lado, nas con-
dições de serem recebidos nos serviços destinados a indigentes•. 
(Annaes, pags. 624 e 625, maio de 1934). 

As razões justificativas da concessão feita á C. M. C. T. appli-
cam-se, como vimos, ao caso do projectado hospital para psychopa-
thas proletarios. 

Com effeito, os enfermos mentaes, cujo estado de irresponsabi-
lidade obriga sua reclusão, acham-se frequentemente recolhidos a ca-
deias publicas ou vagando pelas ruas das cidades e pelas estradas 
ruraes, em dolorosa exhibição da sua immensa desdita, porque os 
estabelecimentos officiaes a tal fim destinados não os podem reco-
lher, superlotados que se encontram quasi sempre, e ás casas de 
saude particulares tambem não podem acolher esses infelizes, visto 
que não foram ellas, em geral, feitas para a hospitalização de prole-
tarios, embora tenham obtido, não raro, auxílios e favores officiaes. 
Como esses doentes não podem ficar indefinidamente entregues á 
promiscuidade das prisões de cnmmosos, nem soltos no seio 
da sociedade, vêem-se os Governos obrigados a recolhel-os. amplian-
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do sempre, com grandes onus para os cofres publicas, os manico-
mios officiaes . 

Eis como interessados directos na instaUação de hospitaes para 
psychopathas proletarios são tambem os poderes publicos, o proprio 
Estado. Nos centros adeantados do Velho mundo é frequente, se-
gundo estou informado, o regimen rle contribuição modica por parte 
dos hospitalizados pobres, contribuições que ajudam sempre a occor-
rer ás despesas mais impuiosas dos estabelecimentos hospitalares, 
tendo ainda a vantagem de constituírem uma advertencia em prol da 
necessidede dos habitos de previdencia, tantas vezes descuidados pela 
população pouco bafejada pela fortuna. 

O ideal seria que todo o hospitalizado pagasse sua quota de as-
sistencia hospitalar, pagamento feito por elle, seus parentes ou, em 
ultimo caso, pelo Estado. 

Si não estamos, infelizmente, em condições de o fazer, devemos, 
porém, orien.tar nossos esforços nessa direcção, pelo emprego do re-
gimen de cooperação entre os poderes publicos e as pessoas capazes 
de contribuir efficazmente para solucionar, mesmo de modo parcial. 
esse magno problema social. 

O projecto dos requerentes attende a uma necessidade real de 
Bello Horizonte e merece o auxilio que aos poderes publicos se so-
licitar no processo em debate. Os favores pretendidos são muito ra-
zoaveis, tendo-se em conta os beneficios que esse estabelecimento 
poderá prestar á população menos favorecida pela fortuna e ao pro-
prio Estado, desde que seja a concessão acompanhada de condições 
acauteladoras do interesse publico. 

As pessoas que se acham á frente dessa iniciativa constituem, 
pelo seu valor profissional e scientifico, como pelo seu alto e mere-
cido prestigio social, solida garantia de exito, afastando qualquer sus-
peita quanto aos verdadeiros objectivos do emprehendimento. 

Assim pensando, sou de parecer que o Conselho Consultivo opi-
ne favoravelmente á concessão pedida, no sentido de serem os reque-
rentes dispensados das prestações que restam por se pagar, da acqui-
sição do quarteirão n. 22, 9.• secção urbana da Capital, mantendo-se 
as clausulas referentes á obrigação de hospitalizarem, com 50 o f 0 de 
abatimento sobre os preços das respectivas tabellas, cinco funcciona-
rios da Prefaitura ou do Estado ou parentes desses funccionarios, vi-
vendo sob sua dependencia, e mantendo-se tambem as clausulas re-
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lativas á destinação do immovel e sua reversão, de pleno direito, á en-
tidade publica que conceder beneficio, accrescido de todas as bemfeitorias 
que no immovel existirem, sem lndemnização alguma, caso se lhe dê 
applicação differente da prevista na escriptura de 4 de setembro de 
1930, que consta, por certidão, das fls. 3, 4 e 5 desta peça, bem como 
a clausula referente ao prazo para iniciar a construcção e inaugurar 
o hospital. 

(Muito bem I Muito bem I) 

Em discussão o parecer, é approvado sem debate, adoptando-se 
a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á concessão pleiteada, mediante 

as condições constantes do parecer do relator. 
-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Ordem do dia 
Estando exgottada a materia, o sr. Presidente designa para a 

proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das peças que, devidamente relatadas e revistas. foram enviadas 
á Secretaria, com a antecedencia regimentaL 

-Levanta-se a sessão, 

267.• sessão ordlnarla aos 4 de Dezembro de 1934 

Presidente- Sr. Milton Campos. 
Secretario- Sr. Socrates Alvim. 

SUMMAR10-Acta-Expediente-Communicação Pareceres finaes- 2.• parte 
-Venda de terras devolutas- Relatorio e parecer do sr . Socrates 
Alvim- Conclusao - Melhoria de vencimentos pleiteada pelos che-
fes de Secçao da Secretaria do Interior- Relatorio e parecer do sr. 
Abilio Machado -Declaração do sr. Milton Campos- Conclusao-
Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Socrates 
Alvim, Dorinato Lima, Julio Soares, Abilio Machado e Annibal Gon-
tijo. 

Abre-se a sessão. 
2 
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Acta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. Secretario traz ao conhecimento da casa o seguinte expe-
diente: 

Officlo 

Pedido de reintegração de Olavo P. Guimarães no cargo de 
engenheiro contractado do Estado 

(PEÇA N. ·138) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes-Bello Ho-
rizonte-Em 3 de dezembro de 1934 - O I 4861 .-Remettendo um 
processo. 

Senhor Presidente- Passo ás mãos de V. Excia, g incluso pro-
cesso, em que é interessado o dr. Olavo Pinheiro Guimarães, ex-enge-
nheiro do Estado, afim de que esse egregio Conselho se pronuncie 
sobre o assumpto. 

·Ao ensejo, reitero a V. Excia. os meus protestos de elevada esti-
ma e distincta consideração. 

Israel PinheJiro, Secretario da Agricultura. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, D. D. Presídente do Conselho 
Consultivo do Estado-Capital. 

Requerimento annexo ao officlo suppra 

Exmo. Sr. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro. D. D. Interventor 
Federal em Minas. 

Permitia V. Excia. que, animado do mais profundo sentimento 
paterno, trago ao seu conhecimento o succedido com meu filho Olavo 
Pinheiro Guimarães, quando funccionario da Secretaria da Agricultura, 
deste Estado. 

Meu filho foi admittido como desenhista-auxiliar em 3 I 9 I 926 e 
naquelle mesmo mez tomou posse e entrou no exercício de seu cargo 
percebendo o~ vencimentos annuaes de 4:500$000. 

ESTADO DE MINAS ·GERAES 1465 

Em 5 I 5 I 928 foi contractado como auxiliar-techriico com o orde-
nado mensal de 855$000 entrando em exercício em data de 9 do 
mesmo mez. 

Foi, em 20 I 6 I 928, designado como encarregado dos serviços 
attinentes á 19.a Circumscripção de Obras Publicas, com séde em Ja-
nuaria. 

Em 20 I 10 I 928 foi designado para prestar serviços á Secção 
Technica da Inspectoria de Estradas. 

Em 17 de janeiro de 1929, foi meu filho designado para substituir 
o engenheiro Alfredo Lobo, na direcção do 24.a Circumscripção de 
Obras PubliGas, com séde em ltajubá. 

Nesse posto permaneceu meu filho até 30 de novembro daquelle 
anno. Tendo ido fiscalizar os trabalhos sob sua responsabilidade, foi 
acommettido de febre typho. Na impossibilidade de continuar á frente 
~os trabalhos e zelando pelos interesses do Estado, meu filho dirigiu 
ao sr. Director de Viação da Secretaria da Agricultura o seguinte te-
legramma• Communico estou impossibililado trabalhar motivo moles-
tia Solicito substituto.• Desse telegramma meu filho teve sua resposta 
por ofticio datado de 14 I 12 I 928, Reconhecendo a impossibilidade 
ao trabalho, o dr, Alaor Prata, então Secretario da Agricultura deu a 
seguinte autorização: cPor equidade concedo a dispensa do ponto a 
partir de 23 de dezembro, com metade dos vencimentos". Do res· 
pectivo processo consta, ainda, que foi permittido o afastamento, de 
meu filho, do serviço. O sr. dr. Noronha Guarany, como Secretario, 
e tendo em vista as peças do processo, em questão, deu o despacho 
seguinte: •Pague-se integralmente. Ha prova no processo de que o re-
querente adoeceu em serviço. (folhas 40 e 41) 15 / 1 I 931. (A) Noronha 
Guarany. 

Nesta situação especial de meu filho-accommettido de febre 
quando no exercício de seu cargo, e em consequencia da molestia, 
impossibilitado para o serviço-veiu surprehendel-o um decreto do 
Estado e por elle exonerado. 

Na situação angustiosa de tentar salvar meu filho das garras da 
morte lancei mão de todos os recursos. Gastei o que vae além de 
meus recursos economicos. A medicina de Deus salvou-..o mas não 
me pouderam restituil-o, como dantes, com saude perfeita e apto para o 
trabalho. Tenho meu filho vivo mas alquebrado em consequencia da 
molestia, vivendo em constante uso de remedios e impossibilitado de 
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fazer qualquer esforço mental, sendo, por vezes, acommettido de 
graves perturbações psychicas. Os documentos referido pelo sr. dr. 
Noronha Guarany e o attestado medico que apresento, junto, confir-
mam os meus dizeres. 

Rude foi para mim o golpe. Meu filho inutilizado em serviço do 
Estado, por uma epidemia que sua Saude Publica não poude debellar 
e exonerado pelo Estado quando, do Estado, mais esperava a protec-
ção e conforto ao seu servidor I Si o funccionario, em exercício, clama e 
reclama contra seus minguados ordenados e lucta com tremendas diffi-
dades para fazer face ás suas despesas como se sentirá o funcciona-
rio doente, afastado do serviço, forçado a pesadas despesas com a 
pharmacia e o medico? Como quer o Estado ao seu servidor ? Qual 
a sorte que lhe traça retirando-lhe todo o apoio moral e material, 
justamente no momento em que esses apoios mais se tornaram ne-
cessarios? Si o funccionario não dispõe de economias ou não tem fa-
milia que o ampare nesse infortunio será um miseravel hospede gra-
tuito da Santa Casa e obrigado a recorrer á caridade Publica. 

A nossa legislação prevê o afastamento do funccionario quando ac· 
commettidos de lepra ou outra molestia contagiosa. Não cogitou da 
impossibilidade do funccionario para o serviço activo, quando essa 
iJllpossibilidade derivou do serviço de que era encarregado na admi-
nistração publica. Mas si é verdade de que nem tudo a Lei pode pre-
ver, deve o Governo, nesses casos omissos, agir á maneira de ou-
tras e varias legislações, garantindo a subsistencia aos seus funccio· 
narios quando, no exercício de suas funcções, ou em consequencia 
dellas, ficam impossibilitados para o seu perfeito desempenho. 

Não deve ser tomada como desídia de minha parte o meu si-
lencio por certo tempo, sobre este caso de meu filho. E' que minha 
experiencia dos muitos annos de vida ensinou-me a aguardar o mo· 
mento opportuno. Encontrei-o agora, no Governo de V. Excia. que, 
de promessa de agir com inteira justiça, tem levado, e sempre, para o 
terreno pratico, a effectivação dessa promessa. 

Além de minha convicção propria sobre a inteireza do direito 
que assiste ao meu filho de ser pago, integralmente, desde a data em 
que deixou de receber e foi exonerado e, ainda, o seu direito ao Jo-
gar que occupava quando foi acommettido de typho, tenho, para con· 
forto, a solidariedade do magistrado Mendes Pimentel e outros juristas 
de nomeada que, em consulta feita, responderam affirmativamente so· 
bre o direito de meu filho e sobre sua pretenção acima expendida. 
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' Entretanto, si taes razões não bastassem, o art. 170, n. 6, da 
Nova Constituição, resolve a questão, de vez. Os termos desse dis· 
positivo são claros e não admittem duas interpretações: cO funccio-
nario que se invalidar em consequencia de accidente occorrido no 
serviço será aposentado com vencimentos integraes, qualquer que ~eja 
o seu tempo de serviço; serão tambem aposentados os atacados de 
doença contagiosa ou incuravel que os inhabilite para o exercício do 
cargo». Desse dispo~to resalta o cdireito certo e incontestavel:o de 
meu filho. 

V. Excia. com o senso perfeito de suas responsabilidades e ele-
vado espírito de justiça, ha de julgar procedentes as razões que apre· 
sento e com os doutos supplementos de sua lucida razão, considerará 
a situação especial de meu filho e ordenará que seja elle reintegrado 
no seu cargo, posto em disponibilidade remunerada tendo em vista o 
seu actual estado de saude, e ordenará lhe sejam feitos os pagamen-
tos devidos. 

Assim ordenando, mais uma vez V. Excia. terá cumprido ·sua pro-
messa de julgar como JUIZ e terá se inspirado nos princípios da alta, 
mais pura e elevada 

JUSTIÇA. 
Bello Horizonte, 3 de agosto de 1934. - Archanjo da Costa Gui· 

marães. 
Rua Inconfidentes, 1.119. 

Parecer do sr. Consultor Jurldlco 

Bello Horizonte, 21 de novembro de 1934. - N. 466. 
Exmo. Sr. Secretario da Agricultura. 
E' signatario do appello de fls. ao Sr. Interventor Federal o dr. 

Archanjo Costa Guimarães. 
Surprehendido pela morte pouco tempo após havei-o formulado, 

não lhe será concedido conhecer a solução a adoptar-se em referenda 
ao que, á sua solicitude paterna e relativamente á situação de seu fi· 
lho Olavo Pinheiro Guimarães, perante esta Secretaria, se afigurava 
liquido e incontestavel direito. 

Amplamente exposta atravez da alludida petição e das consequen· 
tes informações a fls. 6 e 7, presdinde de novo relato· a especie, salvo 
em synthese para a applicação que se lhe houver de ajustar, dos dis· 
positivos regulamentares e preceitos c.onsti.tucionaes. 
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Resalta da instrucção destes autos, que, ao engenheiro Olavo Pi· 
nheiro Guimarães, acommettido de febre paratyphica em 1929, quan· 
do na fiscalização de obra~ a seu cargo em ltajubá, e, attenta a sua si-
tuação de contrac tado (o que lhe não facultava direito a licença) foi 
concedida, pelo criterio de equidade, isenção de ponto, com direito á 
metade da gratificação. 

Foram-lhe integralisados, posteriormente, os pagamentos, fundan· 
do-se o despacho respectivo na ponderação : 

cHa prova no processo de que o requerente adoeceu em serviço • . 
Victima de perturbações psychicas, em torno das quaes opina o laudo 
pericial da Saude Publica : 

cNão se póde affi rmar com segurança que a causa determinante 
dos disturbios mentaes constatados tenha sido grave infecção typhi· 
ca que o victimou ha 10 mezes. E', comtudo, provavel que assim te-
nha sido • . 

Permaneceu afastado das suas funcções até que foi attingido pelo 
decreto 9.893 de 1931 , o qual, como medida de economia, dispensou 
diversos funccionarios estaduaes, inclusive desta casa. 

Argumentando com o dever que ao Estado incumbe de amparar 
os seus servidores quando invalidados no exercido das suas funcções, 
pede o supplicante sejam a omissão e imprevisão da lei estadual, na 
especie, suppridas pela applicação analogica dos preceitos de outras le-
gislações, o que conceitua dispensavel, aliás, á vista do que dispõe o 
art. 170, alínea 6.a da Constituição de 16 de julho: 

cQ funccionario que se invalidar em consequencia de accidente 
occorrido no serviço será aposentado com vencimentos integraes; se· 
rão tambem aposentados os atacados de doença contagiosa ou incura-
vel que os inhabilite para o exercício do cargo". 

Pondera o Serviço do Pessoal que o recurso é intempestivo em 
face do Dec. 7.544, de 9 de março de 1927, que estabelece em seu 
art 120, paragrapho unico, para a respectiva interposição, o prazo de 
60 dias. 

Informando, todavia, a especie, manifesta-se pela inapplicabilida-
de do invocado dispositivo, salientando, quanto á parte 1.a do texto, 
que este cogita de accidente, não de doença, e quanto á 2.a parte, que 
o interessado já não era funccionario ao ser promulgada a Constituição 
de 16 de julho. 

A' apreciação da especie illteressa sómente a segunda parte. 
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Na realidade, tendo sid\l anterior á vige!lcia da rtova Constituição 
a dispensa do funccionario, só por effeitos retroactivos poderia aprovei· 
tar-lhe o citado texto constitucional. 

Não encerra, porém, o texto semelhantes effeitos, e, que r em face 
do art. 120 do citado Dec. 7.544, quer pelo que decorre do art. 6 do 
Dec. 20.910 de 6 de janeiro de 1932 (varias vezes applicado pela Ad-
ministração do Estado com o endosso do seu Conselho Consultivo). 
desfeita se encontra, assim o penso, qualquer relação entre o Estado 
e o supplicante como funccionario que foi do primeiro. 

As allegações do signatario impressionam, entretanto, e, como sóe 
acontecer penetrarmos o aspecto humano dos factos, suscitam em quem 
quer que os examine, a predisposição para apreciar com sympathia os 
contornos de equidade que nellas são abundantes. 

E, pois, a despeito de não amparada em previsão legal a especie 
em analyse, força é que lhe dissociemos as resultantes dolorosas que, 
a par do eclipse de uma carreira promettedora e apenas em inicio, se 
concretizam na privação de recursos que o silencio da lei impõe a um 
jovem, cuja superveniente invalidez é producto da fatalidade e os onus 
da assistencia e manutenção do qual repousam sobre os desvelos e 
sacrifícios de uma família a quem não bafejam os favores da _ fortuna. 

Si impositivas são isoladamente estas ponderações, mais vigoro· 
sas se insinuam ante a referenda de que, funccionario do Estado, des-
de 1926, foi no desempenho dos seus misteres (fiscalizando a construc-
ção de uma ponte) que o interessado contrahiu em 1929 o mal virulento 
que procedentes índices (inclusive os que defluem do laudo de inspec-
ção medica) persuadem ter sido a causa determinante das graves per· 
turbações de que se tornou portador o paciente. 

Por mais persuasivo que se esboce, todavia, o fac'ies moral da 
especie, não vislumbro na orbita exclusiva dos poderes administrativos 
remedio ao mal cujos effeitos se pretende sejam materialmente atte· 
nuados. 

Para deferimento do que se postula nestes autos, concretizadas as 
condições do texto constitucional, imprescindível seria no interessado 
uma situação de facto que não se verifica - o ser, presentemente, 
funccionario do Estado. 

E' extreme de duvida que, enfeixando na esphera da sua autori· 
dade os poderes executivo e legislativot ao sr. Interventor é licito dar 
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favoravel provimento ao pedido, e que a esse provimento imprimir-se-ão 
efficazes e definitivos effeitos. 

Impõe-se, entretanto, a advertencia de que, assim proceder, com 
violencia aos preceitos constitucionaes, enquadra na qual o poder le-
gislativo emana de attribuição individual e não corporativa, seria abrir 
a porta á espectativa de embaraçosas situações que é de presumir, 
affluiriam do precedente, em casos tanto quanto approximativos, por-
ventura existentes no Estado . 

E, concernentemente, ou um só criterio seria de appli Jar-se a si-
tuações mais ou menos concretizaveis na especie, acarretando ao 
erario publico onus imprevistos, ou teriam de ser indeferidas as su-
pervenientes pretenções, dando ensejo a que conceituassem os não 
attendidos que o criterio da Administração deixou de ser equanime 
para pautar-se na adopção de dois pesos e duas medidas . 

Eu alvitraria, pelo exposto, que se subordinasse ao pronuncia-
mento do Conselho Consultivo do Estado o solucionamento do pe-
dido. 

A essa egregia assembléa, cuja sabedoria, elevado acerto, profi-
ciente, desprendido e escrupuloso conhecimento na deci'são das ma-
terias submettidas á competencia dos seus dignos corporificadores, 
grangearam-lhe, com a confiança que lhe outorga a conectividade 
mineira, os melhores títulos á benemerencia publica, têm-se imprimi-
do, para assim dizer, a feição e os attributos de verdadeiro Congresso 
Deliberativo, nas suggestões do qual tem repousado, pelo integral aca-
tamento que lhes dá a Administração Publica, a solução dos casos 
que lhe são affectos. 

Examinadas alli as características especiaes do caso em apreço 
e solucionada a especie segundo taes características, a esse mesmo 
crivo discernidor dos direitos e opportunidades terão de submetter-se 
ás pretenções que em identico objectivo vierem a ser agitados subse-
quentemente, sem que ao Governo se possa imputar a responsabili-
dade ou a coima de arbítrio na colhida ou denegação respectivas. 

E' o meu parecer, salvo melhor juizo, ao ensejo do qual reitero 
a V. Excia. os meus sentimentos de elevado apreço e estima. - M. 
Pottier Monteiro, Consultor Jurídico. 

- O processo passa a constituir a peça n. 438, distribuída aos 
Socrates Alvim, Milton Campos e Annibal Gontijo, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Communlcáção 
O SR. SOCRATES ALVIM communica que o sr. Sebastião Lima, 

por motivo justo, não comparece á sessão. 
- O Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem queira usar da 

annunciada a 
palavra no expediente, é 

Apresentação, approvação e assignatura de 
pareceres finaes 

O SR. ANNIBAL GONTIJO lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 399 
Doação de nm terreno á C(ongregação S ;1 lesiana pa'ra fundação 

de um estabelectmeuto de enstno na capital 
(PEÇA N. 328) 

O Conselho Consultivo, depois de examinar devidamente a peça 
n. 328, é de parecer que, pelos fundamentos constantes das notas ta-
chygraphicas, seja a mesma peça novamente devolvida ao Governo 
~im de que este informe se poderá ser cedido á Congregação Sale~ 
stana, para a fundação de um estabelecimento de ensino nesta capital, 
algum dos edifícios pertencentes ao Estado, com o respectivo terreno, 
ouvida previamente a referida Congregação, de modo a collaborar na 
escolha desse edifício e no estudo das bases do accordo que deverá 
ser feito para a effectivação da medida. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1934. 
Annibai Gontijo, relator. 
O parecer é approvado e logo assignado por todos os srs. Con-

selheiros presentes, sendo tambem voto vencedor o do sr. Abilio Ma-
chado. 

. - Devolva-se a ~eça com o relatorio, parecer e notas tachygra-
phtcas, ao sr. Secretano da Agricultura. 

O SR SOCRATES ALVIM lê e manda á mesa o seguinte 

Parecer n. 400 
Relevação de prestações corresponden1es á acquisição de um 

terreno para construcção de um hospital psyckopatha 
(PEÇA N. 434) 

Tendo examinado attentamente o processo em que os drs. Mario 
Alvares da Silva Campos. Galba Moss Velloso e Antonio de Mello 



1472 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Alvarenga pedem relevação do pagamento das prestações restantes da 
compra do quarteirão n. 22, 9.8 secção urbana desta cidade, terreno 
destinado á construcção de um hospital para psychopathas proleta· 
rios, levando em conta as razões da petição de fls. 1 e 2 da peça n. 
434 e as considerações constantes das respectivas notas tachygraphi· 
cas, que ficam fazendo parte deste parecer, - delibera o Conselho 
Consultivo approvar a concessão pedida, de accordo com os termos 
do parecer de 1.0 do corrente mez. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas Ge· 
raes, em Bello Horizonte, 4 de dezembro de 1934. 

Socrates Alvim, relator. 
O parecer é approvado e, em seguida, assignado por todos os 

srs. conselheiros presentes, sendo tambem voto vencedor o do sr. 
Abilio Machado. 

- Devolva-se a peça, ac~mpanhada do relatorio, parecer e no· 
tas tachygraphicas, ao sr. Prefeito da Capital. 

Segunda parte da ordem do dia 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 430} 

Passando-se á 2.8 parte da ordem do dia, entra em discussão a 
peça n. 430, sobre a qual o sr. Socrates Alvim apresenta o seguinte 

Relato rio 
Com o officio n. 3.970, de 13 de novembro do corrente, envia o 

sr. Secretario da Agricultura a este Conselho o processo constante da 
peça n. 430, solicitando autorização para vender em hasta publica 
nove lotes de terras devolutas situadas nos municípios de Araguary, 
Raul Soares, Theophilo Ottoni e Mesquita. 

Informa s. excia., em seu officio, que os alludidos terrenos, exce· 
dentes de cem hectares cada um, demoram a mais de seis kilometros 
da séde do districto administrativo, não ultrapassando suas respectivas 
áreas aos limites estabelecidos no art. 61, do dec. n. 8.201, de 1928, 
que regula a materia. Com effeito, verifica-se do quadro que acampa· 
nha o processo que nenhum dos lotes em apreço attinge o limite 
maximo de 500 hectares de terras agrivolas a que se refere o citado 
art. 61 do Regulamento de Terras do Estado. 
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Com este relator10, passo a peça ao 1.0 reVisor, cons. sr. Dori· 
nato Lima. 

Bello Horizonte, 27 de novembro de 1934. - Socrates Alvim, 
relator. 

Parecer 

O SR. SOCRATES ALVIM - Pela leitura que acabo de fazer do 
relataria sobre a peça em debate, verifica-se que os terrenos devolu· 
tos em apreço, que o Governo pretende vender em hasta publica, 
estão de accordo com as exigencias do art. 61 do dec. n. 8.201, de 
31 de janeiro de 1928, nada se oppondo a essa v~nda, que attende 
ao interesse do Estado. 

Meu parecer é, pois, pela acquiescencia do Conselho ao pedido 
do sr. Secretario da Agricultura, fazendo-se a venda por meio de de-
creto-lei, de accordo com o que exige a Constituição Federal. 

(Muito bem! Mui to bem!) 
O parecer é approvado sem debate, sendo adaptada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á venda de terras devolutas 
pleiteada na peça n. 430. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

l'rlelhoria de vencimentos pleiteada pelos chefes de secção da 
Secretaria do Interior 

(PEÇA N. 435) 

Entra em discussão a peça n. 435, sobre a qual o sr. Abilio Ma-
chado apresenta o seguinte · 

Relatorlo 

Os srs. E. Guadagnin, Evaristo de Salles Salomon, Joaquim Na· 
buco Linhares, Antonio Affonso de Moraes Filho, Adamastor Osorio 
Tymburibá, Carlos Martins Prates, Arm:tndo de Oliveira Vaz, Raul Pe· 
dreira Passos, Gam'lliel Suaris e Edg:ud de Andrad:t Coelho dirigem· 
se ao Conselho (fls. 2}, para pedir a este que, no tuturo orçamento, 
accrescente aos vencimentos de chefe de secção, de cada um, a gra· 
tificação mensal de 500$000. Justificam seu appello, mostrando, com 
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apoio no quadro de fls. 4, •a exaggerada desegualdade,. existente 
entre os vencimentos do director e os de chefe de secção, perceben-
do aquelle, incluída a gratificação regulamentar, 2:100$000 por mez, 
e o ultimo unicamente o ordenado m3nsal de 1:000$000. 

Fica assim relatada a peça, que passo ao 1.0 revisor, sr. conse~ 
lheiro Milton Campos. 

Bello Horizonte, 30 de novembro de 1934. - Abilio Machado, 
relator. 

Parecer 

O SR. ABILIO MACHADO - Sr. presidente, verifica-se do rela-
torio lido que os chefes de secção da Secretaria do Interior appellam 
para este Conselho, no sentido de se lhes majorarem, no futuro or-
çamento para 1935, os ordenados. E, para isso, fazem considerações, 
que me parecem procedentes, e offerecem um quadro evidenciando 
a exaggerada differença existente entre o que elles e o que os dire-
ctores da mesma repartição percebem mensalmente. 

Procurando corrigir o de que se queixam, temos nós aqui, mais 
de uma vez, lembrado a conveniencia de um reajustamento geral dos 
vencimentos do funccionalismo publico do Estado. 

Assim, si o deferimento de sua petição dependesse apenas de 
nossa vontade, eu teria grande satisfação em attendel-os. Mas, como 
se sabe, o Conselho não tem funcção alguma deliberativa: é mero 
orgão consultivo. 

Pelo exposto, em conclusão, sou de parecer que o Conselho se 
limite a enviar ao exame do governo a petição em apreço, por inter-
media do titular do interior. 

(Muito bem! Muito bem!} 

Discussão 

O SR. MILTON CAMPOS:- Está em discussão o parecer. Sou 
o 1.0 revisor e estou de pleno accordo com o que acaba de ser ex-
posto pelo sr. conselheiro Abilio Machado. 

Effectivamente, sendo as funcções do Conselho meramente con-
sultivas, não nos compete deliberar sobre o assumpto e, em rigor, 
nem mesmo poderiamos tomar conhecimento delle, porque só o go.-
vemo nos póde submetter os casos que necessitem de nossa audien· 
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cia. Parece-me, pois, que o mais acertado é remettet o processo ao 
governo para que delle tome conhecimento e delibere conforme lhe 
parecer mais conveniente. 

(Muito bem!). 
- Sem mais debate é approvado o parecer, sendo adaptada a 

seguinte: 
Conclusão 

O Conselho delibera encaminhar o caso que constitue a peça n. 
435 ao governo do Estado, por intermedio do sr. Secretario do 
Interior. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. presidente de-
signa para a proxima sessão, além da parte regimental, da ordem do 
dia, discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem 
enviadas á Secretaria com a precisa antecedencia. 

Levanta-se a sessão. 

268.a Sessão ordinarla, aos 11 de dezembro de 1934 

PRESIDENTE:- Sr. Milton Campos 

SECRETARIO:- Sr. Socrates Alvim 

SUMMARI O : - Acta - Expediente - Communicação - Pareceres finaes -
Segunda parte: - Favores pleiteados por João Braga - Relato rio e 
par~c~r do sr . Soérate.s Alvim. - Conclusão. - Pagamento de 
addicwnaes a. d . R.osahna L. de Magalbaes - Relataria e parecer 
do sr. Sebastião Lima - Conclusão - Ordem do dia. 

A' hora regimental comparecem os srs. Milton Campos, So-
crates Alvim, Sebastião Lima, Abilio Machado, Julio Soares e Dori-
nato Lima. 

- Abre-se a sessão. 

Acta 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O sr. Secretario procede á leitura do seguinte expedienta: 
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Representação 

A.ugmento de vencimentos pleiteado pelos porteiros, continuo1 
e serv~ntes das diversas Secretarias de Estado 

(PEÇA N. 439) 

Excellentissimos Senhores Presidente e demais Membros do Con-
selho Consultivo do Estado de Minas Geraes. 

Os abaixo assignados, funccionarios subalternos de Portaria, com 
exercício nas Secretarias de Estado, fizeram, a tempo, um appello ao 
Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal, afim de que sejam equiparados os 
vencimentos que percebem, actualmente, aos dos outros funccionarios 
de categorias identicas, que prestam serviços no Palacio do Governo 
e na Imprensa Official do Estado. 

S. Excia., depois de examinado o nosso pedido, houve por bem 
deixar a consideração do assumpto ao criterio desse respeitavel Con-
selho, razão porque vimos pedir a V s. Excias., nestas tinhas, o am-
paro indispensavel, para não dizermos justo, ao bom exito da pre-
tenção que alimentamos, o que fazemos, aliás, confiados nos corações 
generosos dos Membros desse illustrado Conselho . 

Pedem venia para lembrar que os abaixo assignados - portei-
ros, contínuos e serventes - são insufficientemente remunerados, 
pois, o que percebem, mensalmente, não chega, em absoluto, para 
attender ao modesto conforto e subsistencia de suas familias , sendo 
que a maioria delles têm filhos carecendo de instrucção, o que mais 
difficulta a situação de vida, já aggravada pelo excessivo custo do alu-
guel de casa e das diversas utilidades indispensaveis. 

Pelo exposto, Senhores Membros do Consellho Consultivo, facil 
será formular um juizo exacto da condição de inferioridade em que 
se encontram os abaixo assignados, pois, tendo os mesmos encargos 
e vivendo no mesmo ambiente de difficuldade dos seus collegas das 
Repartições já citadas, vencem, entretanto, menos do que elles. 

Pedem, por tudo isso, a Vs. Excias. um acto de justiça, de modo 
a que seus vencimentos possam ser melhorados de 30 a 40° f o• na 
dasse de - porteiros, contínuos e serventes - de vez que são esses 
servidores os que mais se sacrificam no trabalho e os que menor re-
compensa vêm recebendo, alem disso, não fazem carreira na pro-
fissão que abraçaram, a não ser de .J vez em quando uma pequena 
promoção, que nunca vae acima de porteiro. 
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Desde já se confessam agradecidos. 
Bello Horizonte, 24 de novembro de 1934. 
Pela Commissão da Secretaria do interior: Francisco Pedro de 

Oliveira e outros. 
Pela Commissão da Secretaria da Educação: Augusto Carlos de 

Castro e outros. 
Pela Commissão da Secretaria das Finanças: José da Silva San-

tos e outros. 
A representação passa a constituir a peça n. 439, distribuída aos 

srs. Sebastião Lima Abilio Machado e Dorinato Lima, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Communlcação 

O SR. SEBASTIÃO LIMA: - Communica que o sr. Annibal 
Gontijo, por motivo de viagem, não comparece á sessão. 

- O Conselho fica inteirado. 
Franca a palavra e não havendo quem della queira usar, pas-

sa-se á 

Apresentação, approvação e asslgnatura de pareceres 
flnaes 

O SR. SOCRATES AL VIM: - Lê e manda ã mesa 0 seguinte: 

Parecer n. 401 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA n. 430) 

Após attento exame do processo em que o Sr. Secretario da 
Agricultura solicita autorização para vender em hasta publica os 
lot~~ de terras devolutas constante da relação acompanhada pelo 
offic10 n. 3.970, de 13 de novembro findü, terrenos situados nos 
districtos de Sant'Anna do Paraizo, município de Araguary, Raul Soa-
res, Theophilo Ottoni e Villa Mesquita, e occupados por d. Maria 
Ramos, srs. Antonio Borges, Vigilato justino Rosa, Francisco José de 
Souza, Elidio Faustino dos Santos, Francisco Lopes Miranda, Antonio 
Camillo Vieira e d. Rosaura de M. Trancoso e Canuta de Salles Bar-
bosa: considerando que se acham todos os lotes de accordo com as 
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exigencias do art. 61 dec. n. 8.201, de 1928, que regula a materia,-
delibera o Conselho Consultivo dar sua acquiescencia á venda pre-
tendida, para que a mesma se faça por meio de decreto-lei, de ac-
cordo com o que dispõe a constituição da Republica. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
11 de dezembro de 1934. Soerates Alvim, relator. 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado por todos os 
srs. conselheiros presentes, sendo tambem voto vencedor o do sr . 
Annibal Gontijo. _ 

- Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-
rio da Agricultura. 

O SR. ABILIO MACHADO: - lê e passa á mesa o seguinte 

Parecer n. 402 

Melhoria de Vencimentos pleiteada pelos chefes de secção da 
Secretaria do Interior 

(PEÇA N. 435) 

Pelas razões constantes das notas tachygraphicas que com este 
seguem, o Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes delibera, 
na peça acima indicada, enviar ao Governo o appelo dos chefes de 
Secção da Secretaria do Interior, sobre augmento de vencimentos. 

Bello Horizonte, 11 de dezembro de 1934. - Abilio Machado, 
relator. 

O parecer é approvado e assignado por todos os srs. conselhei-
ros presentes, sendo tambem voto vencedor o do sr. Annibal Gontijo . 

- Remetta-se a peça, acompanhada do relatorio, parecer e no-
tas tachygraphicas, ao Sr. Interventor Federal. 

Segunda parte da ordem do dia 

Favores pleiteados p or João Braga 

(PEÇA N. 428) 

Annunciada a discussão da peÇa n. 428, toma a palavra o sr. 
Socrates Alvim. que procede á leitura do seguinte: 
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Relatorlo 
Pelo officio n. 3.804, de 9 do corrente mez, solicita o sr. Secre-

tario da Agricultura o parecer deste Conselho sobre o assumpto de 
que trata a peça 428, que é o seguinte·: 

O technico lacticinista, sr. João Braga, pretende os seguintes 
favores do Estado, para si ou empresa que organizar, afim de 
explorar economicamente o invento que denominou "Processo 
Braco". 

1.0
) Concessão de um terreno com 3.000m2, situados nas proxi-

midades das estradas de ferro que servem a esta Capital; 
2.0

) Os beneficios constantes das leis ns. 155, de 8 de agosto 
de 1896, e 883, de 27 de janeiro de 1925. 

A Directoria de Industria da Secretaria da Agricultura (fls. 11 a 
14), informa que as leis citadas pelo requerente estão revogadas, "ex-
vi" do art. 80, combinado com o art. 50 da lei n. 1.014, de 29 de 
setembro de 1927, que dispõe: 

"Art. 50. As industrias novas. que não tiverem similar 
no Estado, ficarão isentas do imposto pelo prazo de 1 a 5 
annos, a juizo do governo e mediante concessão deste, 
quando o contribuinte tenha requerido isenção, juntando do-
cumentos para prova das condições da concessão". 

Favoravel, embora, á concessão dentro dos dispositivos da lei 
vigente, julgou a Directoria de Industrias conveniente a manifestação 
da Secretaria das Finanças, por se tratar de isenção de impostos. 

Deliberou, então, o sr. Secretario da Agricultura consultar a dita 
Secretaria e á Prefeitura, afim de verificar, quanto a esta, si poderia 
ceder o terreno pedido pelo requerente. 

A resposta do Sr. Prefeito da Capital foi que cederia ao Estado, 
mediante venda, por encontro de contas, o terreno necessario. 

Informou a Secretaria das Finanças que podiam ser concedidos 
os beneficios constantes do decre to n. 8.884, art. 51 (lei 1.014, cita-
da pela Directoria de Industrias da Secretaria da Agricultura), excep-
to os relativos aos impostos de exportação, por lhe parecer ·que ape-
nas o processo empregado pelo requerente corresponde a "industria 
nova". 

Estaria de accordo, entretanto, com a concessão _completa dos men-
cionados favores, desde que o Conselho Consultivo désse sua acquies-
cencia a i~tso. 

3 
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Lembrou ainda a Secretaria das Finanças a conveniencia de se 
incluir no contracto de concessão uma clausula estipulando prazo 
para installação e funccionamento da usina projectada pelo reque· 
rente, e propoz que a Secretaria da Agricultura, por seus technicos, 
fizesse a classificação da industria que o sr. João Braga se propõe 
estabelecer no Estado (fls. 19 a 21 verso). 

O technico de lacticinios da Secretaria da Agricultura informou 
que devem ser consideradas como industrias novas no Estado apenas 
"a fabricação de galalite, galactite e fabricação dos apparelhos Braco" 
(fls. 23). 

Voltando a falar sobre o assumpto, fez o sr. Superintendente de 
Pecuaria considerações sobre invento o Braco, confirmando declara· 
ções suas favoraveis em parte ao requerente (pags. 29 verso e 30). 

Em summa, a Secretaria considera industria nova, apenas, a ga· 
lalite e as machinas. 

O requerente juntou ao processo uma exposição enumerativa das 
vantagens que o emprego do seu processo industrial trará á econo· 
mia estadual e nacional. Assignala que essa industria residuaria 
importará para o productor de leite em um lucro novo egual ao pre· 
ço actual desse artigo nas regiões productoras do Estado, visto que, 
~endo a relação entre a materia graxa e a materia azotada do leite 
de 4, 5, para 3, 5 ° f 0 , e a galalite muito mais valorizada que a man· 
teiga, deverá a nova industria offerecer ao fazendeiro um lucro egual 
ao que lhe dá a exploração do crême (fls. 25 a 29). 

Trata, em seguida, da producção de manteiga fina, de baixa 
acidez, apropriada á exportação, sustentando que o seu processo virá 
resolver o problema, visto que permitte a obtenção de manteiga 
fresca, com menos de 1.0 e manteiga curada, com meaos de 2.0 de 
acidez. 

A manteiga em taes condições, valerá, realmente, muito mais 
que a do typo commum, em geral superacidulada e impropria para a 
exportação. 

Acompanha o processo um recorte do "Minas Geraes", no qual 
o orgão official do Estado, em nota editorial, tece francos elogios ao 
processo do sr. Braga (pag. 10). Tambem se encontram na peça pu· 
blicas formas de alguns attestados, pareceres, analyses de manteiga 
Braco, etc., bem como uma amostra de galalite colorida, de fabrica-
ção do requerente, na qual se lêm as palavras "Processo Braco" e 
os algarismos 20 - 7 - 33. 

ESTADO DE MINAS GERAES 1481 

A amostra encontra·se em perfeito estado de conservação, como po-
derá ser facilmente verificado. 

Com este relatorio, envio a peça ao 1. o revisor, conselheiro sr. 
Dorinato Lima. 

Bello Horizonte, 17 de novembro de 1934. - Sooratu Alvim, 
relator. 

Parecer 

O SR. SOCRATES AL VIM: - O processo Braco corresponde a 
uma technica muito antiga na industria da manteiga, - a desnatação r 
~ quente. Fleischmann, professor da Universidade de Gottingen, auto· 
ndade mundial no assumpto, assim se refere a essa technica (1).-
" . · . Estes resultados são ainda muito melhores praticando·se 0 des· 
natamento do leite na maior temperatura possível, ou seja a 70° c., 
como, pela primeira vez, levou a effeito, em 1891, R. Backhaus, di· 
recto_r das leiterias Fulda e Lauterbach. Então, o leite, durante sua 
centrifugação, se pasteuriza". E accrescenta: " . ... Estas tres machinas 
(extrac~or Johansson, separador Lavai e Radiador de Salenius) tinham 
por ob]ecto converter a nata em manteiga, immediatamente após sua 
separação e tambem evitar a acidulação da mesma". 

Ahi está como as mesmas invenções se renovam através o tempo 
e o espaço. 

O processo Braco 
Nos appar~lhos Braco. o leite é aquecido a cerca de 61.° C., pas· 

sando em seguida para a desnatadeira por um tubo de ligação. 
O aquecimento do leite, diminuindo a viscosidade do serum e 

augmentando a mobilidade dos globulos butyricos, activa a desnata· 
gem, tomando·a mais completa e perfeita. O creme assim obtido é 
rico em materia graxa e isento de resíduos proteicos, podendo mesmo 
ser confundido com manteiga de elevado teor em humidade. Foi 0 
que aconteceu com a amostra de creme enviada pela Sociedade Mi· 
neira de Agricultura ao Laboratorio Estadual de Analyses desta Capi· 
tal, para ser analysada juntamente com a amostra de manteiga fabri· 
cada com o dito creme. 

(1) - Dr. W. Fleischmann. Tratado de Lecheria, fls. 22 e 23. Traduzido 
da 6.a ediçao allema pelos drs. Henrique Calvet e Juan Mercadal, Barcelona. 
Ouatavo Gili, 1924. 
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0 Laboratorio, suppondo tratar-se de duas amostras de mantei-
ga, analysou-as como tal, achando muito maior porcentagem de agua 
no creme, como era natural. A pequena differença que a ana~y~e re-
velou nos insoluveis das duas amostras comprova a perfeiçao d~ 
desnatamento a quente (vide publicas formas de analyse de mantei-
ga, fls. 5 e 9 desta peça). . . . 

o processo elimina os proteicos e a lactose, contnbumdo assim 
para reduzir 0 índice de acidez da manteiga, augmentando-lhe a 

conservabilidade. 
0 que se dá com 0 creme, occorre, "mutatis mu~andis", com a 

caseina resultante do leite assim desnatado, a qual é Isenta de gor-
dura e lactose. . . 

Após a descremagem, segue-se a precipitação da casema do leite 
magro pelo processo de acidulação commum. A lavagem e espre-
medura da caseina assim obtida tambem não offerecem novidade. 
Dahi por deante, entram novamente em acção os apparelhos Braco, 
a começar pelo compressor munido de crivos, d~ o.nde o. producto 
sae em fios para os tendaes desseccadores. No dia Immedmto a ca-
seina esta prompta para entrar na fabrica de galalite.. Est~ ulti~~ 
parte do trabalho fica, naturalmente, reservada á usma md~stna 
Braco. Tudo mais póde s~r feito na fazenda productora de leite e 
fornecedora de creme e caseina. 

As machinas são simples e de custo reduzido, aquecidas a fogo 
e são vendidas a prazo aos fazendeiros, que poderão pagai-as com 
a propria caseina nellas preparada. 

Estes esclarecimentos constam da conferencia que sobre o assum-

t fe 7. a tempos 0 sr. João Braga na séde da Socidade Mineira de 
p o ~ - f 'lit Aaricuitura. Transmitto-os á Casa na persuasao de que possam aci ar 

0 "'exame da questão submettida ao julgamento do conselho. 

lmportancla economica do leite e seus derivados 

o leite e seus derivados alimenticios e industriaes constit~e~ 
notavel fonte de riqueza nos paizes pecuaristas adeantados. Prmc.I-
palmente a manteiga e os productos casearios, que figuram com CI-
fras vultosas no commercio internacional. 

Em 1933, o commercio internacional de queijo attingiu a cerca de 
300.000 toneladas. Noventa por cento desse total representavam o 
esforço da industria queijeira dos 7 seguintes paizes, que enumeramos 

i 
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acompanhados de suas respectivas contribuições: Nova Zelandia, .. . 
100.839 toneladas; Hollanda, 63.911 ; Canadá, 33.642; Italia, 23.842; 

· Suissa, 20 . 557; França, 11.355; Dinamarca, 10.078. 
Os maiores importadores foram, nesse anno: Inglaterra, 153.213 

toneladas; Allemanha, 41.242; Estados Unidos, 21.953; Belgica, 21.944; 
França, 20.913 toneladas. 

Os grandes exportadores de manteiga foram, em 1933, os· seguin-
tes paizes: Dinamarca, 151.085 toneladas; Nova Zelandia, ·133.874: 
Australia, 95.949; Russia, 37.205, Hollanda, 28.374; Irlanda, 20.517; 
Suecia, 17 .127; e Argentina, 13.907 toneladas. 

Os maiores importadores desse lacticinio foram : - Inglaterra ..... 
448.917 toneladas; Allemanha, 59.144; Belgica, 12.407; França, 9.211; 
Java, 4.556; e Japão, 1.869 toneladas. 

As cotações de outubro findo , no mercado de Londres (2), eram 
de 110 shillings por 112 libras de manteiga nacional ingleza, 107 
schillings para o producto Dinamarquez, 77 shillings para o Argenti-
no, 65 para o Neozelandez e 59 para o da Lethonia. Isso equivale a 
cerca de 5$000 por kllo de manteiga da Nova Zelandia, 6$000 para o 
da Argentina e 8$000 para o producto Dinamarquez. 

Nossa manteiga commum alcança, em regra, no tempo da abun-
dancia, 3$500 por kilo, nos mercados do Rio e São Paulo. 

E' interessante notar que a multidão bovina da Hollanda era, em maio 
do corrente anno (3), de 2. 764.829 rezes, emquanto a mineira estima-
va-se em 10.000.000 approximadamente. Entretanto, a Hollanda exporta 
64.000 tonelada" de queijo e 28.000 de manteiga, ao passo que Mi-
nas exporta para outros Estados da Federação arenas cerca de 8.000 
toneladas de queijo e egual volume de manteiga. 

Mais eloquente é o que se dá com a Dinamarca, a qual em 1930 
possuia 1.600.000 vaccas leiteiras. Esse paiz exportou a seguinte quan-
tidade de manteiga nos ultimos 4 annos: em 1930, 169.000 toneladas; 
em 1931, 172.000 toneladas; em 1932, 158.000 toneladas; e em 1933, 
151.000 toneladas. 

A exportação diminue á proporção que o consumo interno aug-
menta. 

(2) - cRevue Intemationale d'Agriculture», N. 10, pags. 883, outubro de 
1934. - Roma. 

(3) - Revista citada, pag. 862. 
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Com eHeito, o consumo, per capita, de manteiga na Dinamar-
ca foi, nesse período, o seguinte: em 1930, 6,1 kilos; em 1931, 6,8 
kilos; em 1932, 8,5 kilos; e em 1933, 9,6 kilos. 

Nossa situação de inferioridade 
· O Brasil, occupando o quarto ou quinto logar entre os paizes 

possuidores dos maiores rebanhos bovinos do mundo, não figura nas 
estatísticas como exportador de manteiga, queijo ou quaesquer outros 
derivados do leite. 

Nação de moeda desvalorizada, luctando com falta de cambio para 
cobertura de suas necessidades externas e dispondo de uma producção 
volumosa de leite e lacticinios, que excede já ás exigencias do consu· 
mo interno, era naturalissimo que o Brasil lançasse mão desse recurso 
para entreter seu commercio internacional. 

Só não o faz devido á defficiencia de seu apparelhamento tech-
nico e industrial, que inferioriza a producção de sua industria lactici-
nista, impedindo-a de competir com os productos similares extran-
geiros nos centros consumidores mundiaes. 

O Ministerio da Agricultura acaba de incluir em seu ultimo regu· 
lamento de fiscalização de lacticinios disposições relativas ao prepa-
ro de manteiga fina, typo.de exportação, garantida por meio de marca 
nacional, á semelhança do que se faz nos paizes productores adean· 
tados. Esse regulamento prevê a instituição de premias annuaes que 
serão conferidos aos exportadores de manteiga fina, de melhor clas-
sificação. 

f:is como a União aponta aos Estados productores o caminho 
seguro que deverá conduzil-o á conquista dos mercados internacio-
naes. 

UMA ACTIVIDADE SECULAR EM NOSSO ESTADO 
Minas que, em 1819, no Brasil colonial, já exportava para fóra 

do seu territorio 600.000 queijos, pesando 540 toneladas, no valor 
official de 60:000$000, Minas, não deve medir sacrifícios para con· 
servar o posto de vanguarda que ha mais de um seculo lhe cabe 
entre os grandes centros lacto-economicos de nossa patria. 

A CONCESSÃO 

Com estas considerações preliminares, examinemos o pedido 
de favores contido no processo de que nos occupamos. 
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Segundo o parecer dos technicos da Secretaria da Agricultura, 0 

p~ocesso Bra~o encerra apenas duas industrias novas, - a prepara· 
çao da galahte e a fabricação de machinas Braco. Por esse cri-
teria, não seria razoavel a inclusão da manteiga entre os productos 
merece~ores de isenção do imposto de exportação. Sou, porém, 
c~ntrano a esse formalismo rigoroso. A nossa manteiga commum 
nao concorre ao commercio internacional devido á sua má conserva· 
bilidade e imperfeições conhecidas. Si um industrial surge apresen· 
tando um typo de manteiga fina, capaz de supportar nos centros 
co~sumidores mundiaes a competição do fsimilar extrangeiro, con-
QUistando para nós um logar no commercio exportador, equivalerá isso 
a uma industria nova, merecedora de amparo dos poderes publicas. 

Achamos, pois, que os favores do dec. 8.884, devem se exten· 
der á manteiga fina, typo de exportação, apresentando os índices 
qualificativos estabelecidos na lei federal que regula a producção da 
manteiga destinada ao commercio internacional. 

Desse modo, não haverá desegualdade no tratamento fiscal dos 
demais fabricantes, visto que o producto commum fabricado ou não 
pelos concessionarios continuará sujeito ao regimen fiscal relativo 
âs manteigas communs. Entendemos que os poderes publicas de-
vem generalizar certos favores dessa natureza, extendendo·se a todo 
producto do typo fino exportavel. Isso seria optimo incentivo ao 
aperfeiçoamento dos methodos economicos applicados em nossos 
centros productores. 

Assim pensando, somos de parecer que o Conselho Consulti-
vo deve opinar pela concessão dos seguintes favores ás empresas 
que o sr. João Braga organizar, julgadas idoneas pelo Governo : 

I) Concessão gratuita de um terreno de 3.000m2, situado proxi· 
mo das viíls ferreas que servem a esta Capital. 

Esta parte da concessão ficará sujeita ás seguintes condições : 
a) o terreno sómente ficará pertencendo de pleno direito aos 

concessionarios ao cabo de 15 annos da data da concéssão e si 08 
peticionarias nelle fizerem obras e installações no valor de ....... . 
300:000$000, pelo menos, iniciando-as dentro de um anno da assigna· 
tura do respectivo contracto de concessão e terminando-as no prazo 
maximo de dois annos, a contar dessa mesma data· 

b) Os concessionarios não poderão interrompe~ a actividade de 
sua fabrica e usina após sua inauguração, por mais de tres mezes 
consecutivos em cada anno, salvo caso de força maior ; 
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c) A concessão não poderá ser transferida a outrem, sem pré-
via e expressa annuencia do Governo, nem poderão os concessiona-
rios dar aos terrenos destinação diversa da que trata a petição de 
fls. , como não poderão alienar ou onerar de qualquer modo os 
ditos terrenos, antes de vencidos ·os 15 annos constantes do i tem 

d) a infracção de qualquer destas clausulas importará na res-
cisão de pleno direito do contracto de concessão, com a reversão 
ao Governo dos terrenos e todas as bemfeitorias nelles feitas , sem 
direito a indemnização alguma. 

ll) Isenção dos impostos estaduaes de industrias e profissões 
sobre as actividades de que trata a petição de fls., durante o prazo 
de 5 annos, a contar da data da inauguração dos respectivos esta-
belecimentos industriaes. 

ill) Isenção, durante o prazo de 5 annos, dos impostos esta-
duaes de exportação para a galalite e a manteiga extrafina que os 
concessionarios fabricarem. 

- Sómente gosarâ da isenção dos impostos de que trata esta 
clausula, as manteigas extrafinas que satisfizerem as exigencias 
constantes do regulamento federal de inspecção de leite e derivados, 
no que concerne á manteiga apropriada ao commercio internacional. 

IV) Os concessionarios deverão obrigar-se a produzir em suas 
usinas 50° I 0 , pelo menos, de manteigas finas, typo de exportação. 

Caso a producção de manteiga desse typo seja inferior ao limi-
te referido, cessará, em relação á usina em que isso acontecer, a 
isenção dos impostos de industrias e profissões de que trata a clau-
sula n deste parecer. 

V) Os favores a que se refere a concessão constante do pre-
sente parecer abrangerão apenas as sete primeiras usinas fun dadas 
pelos concessionarios nas seguintes localidades e zonas do Estado : 
- uma em Bello Horizonte, uma na zona da Matta, uma n:o Oéste;> 
uma no Sul, uma no Triangulo, uma no Norte e uma no Nordéste. 

- Os concessionarios obrigar-se-ão a installar e pôr em func-
cionamento as usinas acima referidas dentro do prazo maximo de 
cinco annos, da data do contracto de concessão (excepto a de Bello 
Horizonte, que será installada dentro de dois annos), sob pena de 
prescrever a concessão na parte referente ás usinas que nãó forem 
installadas nos respectivos prazos. 
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VI) Os concessionarios deverão ficar obrigados a contribuir, 
durante cinco annos, com 6:000$000 annuaes para pagamento do 
fiscal do Estado junto da fabrica a se installar nesta Capital. 

Essa contribuição será recolhida pelos concessionarios ao The-
souro do Estado, por semestres adeantados. 

Vll) Em caso de inadimplemento, por culpa dos concessiona-
rios, soffrerão elles as penalidades que o Governo julgar dever in-
cluir no contracto de concessão. 

Eis o meu parecer. 
(Muito bem I Mui to bem I) 
O parecer é approvado sem debate, sendo proclamada a se-

guinte . 

Conclusão 
O Conselho está de accordo com a isenção pedida, nos termos 

do parecer do relator. 
O sr. presidente determina que se devolva ao mesmo o pro-

cesso para redigir o parecer final 

Pagamento de addlclonaes a d, Rosalina L. de Ma-
galhães 

(PEÇA N. 436 
A seguir entra em discussão a peça n. 436, sobre a qual o sr. 

Sebastião Lima apresenta o seguinte : 

Relator! o 
(PEÇA N. 436) 

O sr. Secretario da Educação e Saude Publica, em officio · n . 
149, de 26 de novembro ultimo, pede a este Conselho autorização 
para a abertura de um credito especial de 2:539$986, afim de pagar 
a d. Rosalina Ludovina de Magalhães, professora do grupo . escolar 
de Sant' Anna de Pirapetinga, município de Além Parahyba, os addi-
cionaes de 10° I 0 sobre seus vencimentos, a que tem direito pe-
la lei n. 425, de 1906, no período ·comprehendido entre 9 de de-
zembro de 1933 até o dia 31 deste mez. · 

Acompanham o pedido duas certidões por onde se verifica que 
que a requerente completou 30 annos de ex«::rcicio effectivo no car-
go no dia 9 de dezembro do anno passado. 
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Ouvida a respeito, a Secretaria das Finanças declarou que nada 
tem a oppôr ao pedido de abertura do credito, visto tratar-se de im-
portancia pequena e para pagamento de addicionaes já legalmente 
concedidos, mas que era necessario ouvir-se primeiro o Conselho 
Consultivo. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Julio Soares. 

Bello Horizonte, 3 de dezembro de 1934. - Sebastião Lima, 
relator. 

Parecer 
O Sr. SebastiAo Lima - Sr. presidente. Conforme o rela-

taria que acabei de ler, a professora d. Rosalina Ludovina de Ma-
galhães tem direito aos addicionaes da lei n. 425, por já ter 
completado 30 annos de exercício no seu cargo; e tendo a Secreta-
ria das Finanças concordado com a abertura do credito especial pa-
ra pagamento desses addicionaes, sou de parecer que o Conselho 
Consultivo tambem não se opponha á abertura desse credito, prefe-
rindo-se, entretanto, segundo o criterio aqui ultimamente adaptado, 
que esse pagamento seja effectuado pela verba «Eventuaes•, si ain-
da houver nella saldo disponível. 

(Muito bem ! lltltito bem l) 
Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a 

palavra, é o mesmo submettido a votos e approvado, adaptando-se 
a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina pela abertura de credito especial, caso não 

haja na verba •Eventuaes• saldo disponível, para cobertura de des-
pesa. 

- O processo é devolvido ao relator para redacção do pare-
cer final. 

Ordem do dia 
Estando exgottada a materia, o sr. presidente declara que a or-

dem do dia da proxima sessão será a regimental, accrescida da dis· 
cussão das peças que, satisfeitas as formalidades legaes, forem 
presentes á Secretaria com antecedencia regimental. 

Levanta-se a sessão. 
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269.a Sessão Ordlnaria, aos 15 de Dezembro de 1934' 

PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO - Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO : - Acta - Expediente - Votos de pes.u - Discurso dos srs · So-
crates Alvim e Abilio Machado - Pareceres finaes- 2 ·a parte -
Pagamento de addicionaes a Octavio Vieira Braga - Relatorio e 
parecer do sr. Annibal Gontijo- Conclusão - Pagamento de ad-
dicionaes a d. Corina Padilha Fuzaro - Relatorio e parecer do sr. 
Annibal Contijo -Conclusão - Augmento de vencimentos pleiteado 
pelos porteiros, contínuos e serventes das Secretarias de Estado -
Relato rio e parecer do sr. Sebastiao Lima - Conclusao - Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Socra-
crates Alvim, Annibal Gontijo, Sebastião Lima, Dorinato Lima, Julio · 
Soares e Abilio Machado. 

Abre-se a sessão. 
A c ta 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão an• 
terior. 

Expediente 
O Sr. Secretario procede á leitura do seguinte expedi· 

ente : 

Offlclo 
Favores pleiteados pela C1·uaada Mineir -z contra a Tuber-

culose 

(PEÇA N. 440) 

- Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes. - Em 
1 de dezembro de J 934. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo. - Tendo a Cruzada Mi-
neira contra a Tuberculose requerido a esta Secretaria, por interme-
dio do seu Secretario, sr. dr. Antonio Mourão Guimarães, isenção do 
imposto de Novos e Velhos Direitos sobre a doação que lhe foi fei-
ta pelo Governo do Estado, de um terreno nesta Capital, destina:-
do á construcção de um Sanatorio para tuberculosos pobres, peço a 
V. Excia. a fineza de submetter o caso á esclarecida apreciação ~~ sse 
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Conselho, para o que tenho a honra de passar ás suas mãos o res-
pectivo processo. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha alta estima e distin-
cta consideração. -O Secretario das Finanças, Ovidio de Abreu. 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario das Finanças do Estado de Minas 
Geraes. 

A CRUZADA MINEIRA CONTRA A TUBERCULOSE, fundação 
de caridade, juntando o decreto de doação feita pelo Governo do 
Estado de um terreno nesta Capital, destinado á construcção de um 
sanatorio para tuberculosos pobres, vem requerer a V. Excia. a dis-
pensa do pagamento dos impostos de novos e velhos direitos e ad-
dicionaes para que possa ser lavrada a necessaria escriptura de do-
ação, e attenta a finalidade da fundação. 

E. Deferimento . 
Antonio Mourão Guimarães, Secretario. 
- O processo passa a constituir a peça n. 440, distribuída aos 

srs. Annibal Gontijo, julio Soares e Dorinato Lima, respectivamente 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Offlcio 
- Do sr. Interventor Federal transmittindo ao Conselho o se~ 

guinte requerimento : 

Aposentadoria solicitada por Antonio A. Vll1ela 
(PEÇA N. 441) 

Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal -
O Inspector de Rendas Internas do Estado, infra assignado, 

contando presentemente trinta e tres annos e seis mezes de servi-
ços liquidas á causa publica, como se vê da certidão apensa sob n. 
1, expedida pelo Thesouro e assim satisfazendo a exigencia da Cons-
tituição Federal, que estabelece o praso maximo de trinta (30) an-
nos para o effeito do funccionario aposentar-se com todas as vanta-
gens do seu cargo, vem requerer a V. Excia. se digne determinar 
providencias de modo a ser este processo encaminhado ao digno 
Conselho Consultivo, no fito do exame e consequente resolução so-
bre o assumpto seguinte : 
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O artigo 170, inciso 1. 0 da Constituição citada. prescreve qt;e : 
cO quadro dos funccionarios publicas comprehenderá todos os 

que exerçam cargos publicas, seja qual for a forma de pagamen,. 
to, não estabelecendo, como se poderá examinar, quaesquer distin-
cções, quer quanto aos respectivos cargos, quer quanto á remunera-
ção ou sobre a maneira do pagamento. 

Por sua vez, .o inciso 4. 0
, do mencionado artigo, estatue que 

ca invalidez para o exercício do cargo ou posto determinará a apo-
sentadoria ou reforma, que, nesse caso, se contar o funccionario mais 
de trinta annos de serviço publico effectivo, nos termos da lei, se r á 
concedida com os vencimentos integraes". 

Ora, ha trinta (30) annos que o pagamento dos vencimentos 
vem sendo feito uniformemente, na base de ordenado, gratifica· 
ção, diarias e addicionaes, num total de 19:080$000. 

Na conformidade das disposições transcriptas, o peticionaria tem 
direito á aposentadoria, com todos os proventos que agora perce-
be e mais a quantia de 720$000 annuaes, referente aos addicionaes, 
sobre diarias ou sejam vencimentos annuaes no total de 19:800$000, 
pois não é justo que outros funcdonarios fiscaes, que antes da Cons-
tituição obtiveram, na Administração Lanaii, na pasta das Finan-
ças, incorporação de diarias aos vencimentos, conseguintemente ad-
dicionaes integraes, quando completos os 30 annos e que o suppli-
cante fique prejudicado em 720$000 ainda não computados na som-
ma de suas vantagens. 

Além disso, a longa estadia no serviço funccional, do qual pre-
tende se afastar, não foi a de um inefficiente, ao contrario, traba-
lhou e trabalhou muito na defesa de sagrados interesses da fazen-
da, como podem demonstrar os archivos da Receita. 

A certidão que devia receber o n. 3, requerida ha dois mezes. 
não lhe foi fornecida, portanto se compromette na sua juntada 
opportunamente, pois ella melhor orientará, a quem tiver de ma• 
nusear este processo, a actuação funccional do requerente durante 
todo o período de sua vida como servidor do Estado, e, assim con-
fia em que V. Excia., de accordo com o Egregio Conselho Consultivo 
deste Estado, se dignará c~mceder ao peticionaria a aposentado-
ria, com todas as vantagens do cargo, acima alludidas, deferindo-
lhe, deste modo, inteira 

JUSTIÇA. 
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Bello Horizonte, 6 de Dezembro de 1934.- Antonio .Augus-
to Villela. 

- O processo passa a constituir a peça n. 441, distribuída 
aos srs. Abilio Machado, Milton Campos e Socrates Alvim, res-
pectivamente, relator, 1. o e 2. o revisores. 

Officlo 

Abertura de credito supplementar 
(PEÇA N. 442} 

Prefeitura de Bello Horizonte. - Bello Horizonte, 13 de De-
zembro de 1934. - · Pela Secretaria N. 27. 

Exmo. Sr. Dr. Milton Campos, M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo. 

Com o fim de satisfazer ao pagamento de diversas despesas 
de caracter imprescindível e inadiavel, cujas rubricas orçamentarias 
se acham exgottadas, conforme demonstração junta, venho por este 
solicitar desse illustre Conselho a devida autorização para aber-
tura de um credito supplementar de Rs. 452:800$000 (quatrocen-
tos e cincoenta e dois contos e oitocentos mil réis). 

Em justificativa deste J:.edido, devo lembrar ao Egregio Con-
selho que, segur;do informa a Directoria da Receita e Fiscalização, 
haverá no encerramento deste exercido um accrescimo de . . . . .. 
1.558:174$100 (mil quinhentos e cincoenta e oito contos, cento e 
setenta e quatro mil réis), entre a renda prevista pelo orçamento 
vigente e a lançada por aquella Directoria, porque passarâ a cons-
tituir a divida activa do Município. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de 
estima e consideração. - Soares de Mattos, Prefeito. 

Demonstração das verbas orçameiltarias até 31 de 
outubro do corrente anno 

§ 2. o Prefeitura de Bello Horizonte 
6 - Directoria da Receita e Fiscallzação 

Verba- Material 
Credito necessario •••••..................•... 16:000$000 
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Verba--6 e 
Percentagem aos fiscaes e ao Advogado 

Orçamento . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 48:599$997 
Despesa realizada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48:487$425 
Credito necessario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100:000$000 

Verba 16 - Eventuaes 
Orçamento ..... .. .... .••••.•.••••. .......... 
Despesa realizada ........••••••.•........... 
Credito necessario •••••• ........• ••.. .• .... . . 

200:000$000 
130:000$000 

§ 3.0 Directoria Geral de Obras 
Verba- 9 -1- Sub-Directoria de Obras 

Pessoal operario 
Orçamento ...... .. .. .... ..... .. ..... . . . . ... . 
Despesa realizada ..... ....... . ............ . 
Credito necessario •••••• .....•. ...• . .. ....•.. 

Verba- 9 - 2- Sub-Directoria de Aguas 
Pessoal operario 

Orçarnento .................• • •••..•..•••...... 
Despesa realizada .......... . . . ............ . 
Credito necessario ........................ .. 

Verba- 9-3- Sub-Directoria da Limpeza 
Pessoal operario 

Orçamento .•••••............... . ...... . ..... 
Despesa realizada . ... ...... •••••••....•••••• 
Credito necessario ......••••.•...•••........ 

733:333$334 
649:567$000 

750:000$000 
621:590$000 

920:000$000 
859:000$000 

TOTAL .....• .... .•..• ••. 

100:000$000 

80:000$000 

ó0:000$000 

106:800$000 

452:800$000 

Directoria da Despesa e Contabilidade, 10 de dezembro de 1934.- HeUo 
A . B. Mello. 

-O processo passa a constituir a peça n. 442, distribuída aos 
srs. Sebastião Lima, Socrates Alvim e Abilio Machado, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores . 

Telegramma 

Do dr. Bello Lisboa, director da Escola Superior de Agricultura e 
Veterinaria de Viçosa convidando o Conselho a assistir a solenni-
dade da collação de grau que alli se realiza no dia 15 do corrente. 

- O Conselho fica inteirado. 
Continua o expediente . 



1494 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Votos de pesar 

O sr. Socrates A.lvim-:::eço a palavra. 
O sr. Milton Campos- Tem a palavra o sr. Conselheiro 

Socrates Alvim. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Pedi a palavra, sr. Presidente, 

para propor ao Conselho uma home0.agem á memoria do sr. José 
Jacintho Fagundes, velho servidor do Estado que acaba de fallecer 
nesta :capital, deixando-nos o seu desapparecimento um profundo 
sentimento de tristeza e de saudade (apoiados gm·acs). 

Funccionario da Camara dos Deputados desde a proclamação 
da Republica, já elle viera da antiga Assembléa Provincial, zeloso e 
solicito no cumprimento do dever, e ultimamente, comquanto já 
avançado em edade, mas sempre activo e diligente, ainda prestava 
com a maior dedicação os seus serviços ao Conselho Consultivo do 
Estado. (Muito bem! Muito bem!) 

Evocando a sua figura sympathica e serena de ancião, já um 
tanto curvado pelos annos, parece-me vel-o ainda deante de nós, 
em pleno exercício de sua actividade, pontual, delicado e prestimoso. 

Dotado das mais elevadas qualidades de caracter e de coração, 
modesto e homado, elle foi sempre um homem de grande confiança, 
escrupuloso e exacto ne> desempenho das funcções que lhe eram attri-
buidas e que executava sem alarde, irreprehensivelmente. 

Era a chronica viva dos trabalhos legislativos da Assembléa Pro-
vincial de Minas nos ultimas annos da Monarchia. Conhecia todos os 
políticos da época e causava prazer ouvil-o discorrer sobre as luctas 
partidarias que dividiam, em campos adversos, liberaes e conserva-
dores, dando origem a episodios muitas vezes pittorescos, que elle 
narrava com um chiste indefinível. 

Ultimamente era, por assim dizer, nosso companheiro de traba-
lho no Conselho Consultivo, e aqui tivemos todos opportunidade de 
admirar, contrastando singularmente com · a sua edade já avançada, 
a incançavel actividade de que era dotado e que sómente cessou no 
derradeiro momento de sua longa e laboriosa existencia (Muito bem!} 

E', sr. presidente, verdadeiramente com movido que proponho 
ao Conselho inserir na acta de seus trabalhos de hoje um voto de 
profundo pezar pelo fallecimento desse digno servidor do Estado. 
(Muito bem I Muito bem I} 
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O SR. MILTON CAMPOS:- Interpretando o sentimento unanime 
do Conselho, declaro approvada a proposta do sr. Socrates Alvim. 
(Apoiados geraes. Muito bem!) 

O SR. ABILIO MACHADO :-Peço a palavra. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Tem a palavra o sr. conselheiro 

Abilio Machado. 
O SR. ABILIO MACHADO:- Sr. presidente. Venho pedir uma 

homenagem ao Conselho. Sou, talvez, um tanto suspeito para fazel-
o, porque ella se refere á memoria do professor Arthur Joviano, que, 
para mim, foi o numero um dessa reduzida familia espiritual de pre-
ciosos e dedicados amigos que cada um de nós constitue pelo cora-
ção, como dos mais raros consolos da vida. 

Seu alumno de portuguez, no Gymnasio Mineiro de Barbacena, 
desde a juventude comecei a ver no illustre compatricio um mestre 
querido, que ensinava pela sabedoria, ao mesmo tempo que era 
exemplo constante de nobre caracter e de bondade magnanima. 
(Muito bem!) 

Tendo tido a fortuna de merecer a estima e a protecção desse 
homem, que se fazia desvelo continuo para os amigos e rico thesouro 
inexhaurivel de affecto para os de seu lar feliz, delle recebi os maio-
res e mais peneficos estímulos. Mas, para justificar meu pedido, 
posso affirmar que elle foi tambem um grande servidor de Minas, 
jl.lstamente na esphera em que mais util podia ser á causa de seu 
engrandecimento, porque permanentemente devotado ás questões de 
ensino e educação, pelejou efficientemente para elevar nossa terra, 
tanto no presente, como no futuro. 

Jornalista de relevo nas campanhas da Abolição e da Republica, 
auctor principal da notavel reforma da instrucção publica levada a 
effeito no governo João Pinheiro, creador de processos que vieram 
facilitar extraordinariamente a diffusão do ensino primario e do nor-
mal, humanista capaz de reger com proficiencia qualquer cadeira do 
curso secundaria, Arthur Joviano, que publicou ainda varios livros 
de valor sobre assumptos de sua especialidade, tornou-se, não exag-
gero, um benemerito para o apreço de todos os mineiros. (Apoia-
dos geraes. Muito bem.') 

Não me sinto, assim, em constrangimento para solicitar a inser-
ção em acta de um voto de profundo pezar pelo fallecimento, occor-
rido hontem, no Rio, de tão preclaro coestaduano. E cumpro, afi-

4 
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nal, um dever, para mim sagrado, procurando honrar a memoria de 
quem tanto se distinguiu entre aquelles que mais amaram e melhor 
serviram a terra mineira. 

Era o que eu desejava dizer e propor ao Conselho, sr. Presi· 
dente. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. MILTON CAMPOS :- Os sentimentos do Conselho são 
tambem os de v. exc., de modo que acredito interpretai-os mandan-
do inserir na acta o voto de pezar proposto ... 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:- E communicando-se á familia. 
O SR. MILTON CAMPOS . . . e communicando-se á familia en-

lutada a homenagem que prestamos á memoria de seu saudoso che-
fe. (Apoiados geraes. Muito bem!) 

Não havendo mais quem queira usar da palavra no expediente, 
é annunciada a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
flnaes 

O Sr. Soerates .A.lvlm apresenta o seguinte 

PARECER N. 405 

Favores pleiteados por João Braga 

(PEÇA N. 428) 

Tendo examinado com a devida attenç8:o fJ peça que lhe foi pre-
sente, na qual o sr. João Braga péde os favores do decreto n. 8.884, 
àe 1928, para explorar as industrias relativas ao processo BRACO, 
de sua invenção, considerando a conveniencia que existe para a 
economia estadual e nacional de se produzir na maior quantidade de 
manteiga fina, typo apropriado á exportação, e de fabricar no paiz 
a galalite industrial applicavel á exportação e ás industrias nacionaes, 
producto residuario que encontra ambiente economico favoravel nas 
regiões productoras de manteiga em larga escala, como acontece em 
nossa terra, - delibera o Conselho Consultivo manifestar-se de accor· 
do com a concessão, em forma legal, dos favores solicitados, atten-
didas as condições e restricções constantes das notas tachygraphicas 
referentes ao parecer que, a respeito desta peça, foi apresentado em 
sessão de 11 do corrente mez, notas essas que ficam fazendo parte 
do presente parecer. 
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Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Geraes, em Bello Horizonte, aos 15 de dezembro de 1934. 

Socrates Alv1m, relator. 
O parecer é approvado e assignado por todos os srs. conselheiros. 

. -Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygra· 
ph1cas ao sr. Secretario da Agricultura. 

O sr. Sebastião Lima apresenta, egualmente, o seguinte 

PARECER N. 404 

Pagamento de add·icionaes a d. R osalina L. de Magalhães 
(PEÇA N. 436) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, tendo toma-
do conhecimento do pedido de auctorização feito pelo sr. Secretario 
da Educação e Saude Publica para a abertura de um credito especial 
de rs. 2:539$986, afim de pagar á professora d. Rosalina Ludovina 
de Magalhães os addicionaes a que tem direito pela lei n. 425, de 
1906, não se oppõe á abertura do referido credito especial, preferiu· 
do, entretanto, que o pagamento seja effectuado pela verba cEven-
tuaes,., si essa verba ainda tiver saldo disponível. 

Sala das . Sessões do Conselho Consultivo, em Bello Horizonte, 
15 de dezembro de 1934. 

Sebastião Lima, relator. 
O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. con· 

selheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relato rio e parecer, ao sr. Secreta-

rio da Educaçtio e Saude Publica. 

Segunda parte da ordem do dia 

Pagamento de addicionaes a Octavio Vieira Braga 
(PEÇA N. 414) 

E' annunciada a discussão da peça n. 414, sendo dada a pala-
vra ao sr. Annibal Gontijo que procede a leitura do seguinte: 

Relatorlo 
Em officio n. 4.405, de 22 do mez de outubro de 1934, o s1. 

Secretario das Finanças solicita auctorização deste Conselho para 
abertura de um credito especial de 873$000, afim de pagar ao sr. 
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Octavio Vieira Braga, chefe de Secção do Serviço Externo da Ins-
pectoria Fiscal de Minas Geraes, os addicionaes de 10 °/ o• a que 
tem direito de accordo com a lei n. 425, de 1906. 

O processo consta de duas certidões de contagem de tempo, on· 
de se verifica que esse funccionario completou 30 annos de serviço 
prestado ao Estado. 

Assim relatada a peça, passo·a ao conselheiro Socrates Alvim, 
1.0 revisor. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1934.-.A.nnibal Gontijo, 
relator. 

Parecer 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Sr. Presidente, o processo que 
constitue a peça n. 414, trata da abertura de credito especial para 
pagamento de addicionaes da lei n. 425, de 1906, ao sr. Octavio 
Vieira Braga, chefe de Secção do Serviço Externo da Inspectoria Fis· 
cal de Minas Geraes. 

Do processo constam documentos que justificam plenamente o 
direito desse funccionario aos addicionaes que pleitea. 

Opino, portanto, no sentido de ser attendido o requerente, de· 
vendo, porém, o pagamento ser feito, de preferencia, pela verba 
•Eventuaes,. da Secretaria das Finanças, caso a mesma comporte a 
despesa respectiva. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O parecer é approvado sem debate, adoptando-se a seguinte : 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente ao pagamento dos addicionaes 
de que trata a peça n. 414, pagamento esse que deverá ser feito, de 
preferencia, pela verba cEventuaes ,. da Secretaria das Finanças. 

Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Pagamento de addicionaes a d. Corina Padilha Fuzaro 

(Peça n. 432) 

A seguir, é posta em discussão a peça n. 432, da qual é tambem 
relator o sr. Annibal Gontijo, que sobre a mesma apresenta o s~ 
guinte 
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Relatorio 

O sr. Secretario da Educação e Saude Publica, em officio n. 141, 
de 8 de novembro ultimo, solicita auctorização deste Conselho para 
a abertura de um credito especial de 672$100, afim de pagar a pro· 
fessora effectiva d. Corina Padilha Fuzaro, do Grupo • Silviano Bran· 
dão ,. , da Capital, os addicionaes de 10°/0 a que tem direito, por seus 
serviços prestados ao Estado, de accordo com a lei n. 425, de 1906. 

Acompanham o officio acima referido os documentos necessarios 
ao pronunciamento deste Conselho. Assim relatada a peça, passo-a 
ao Conselheho Socrates Alvim, 1.0 revisor. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1934.-.A.nnibal Gontijo, 
relator. 

Parecer 

O Sr. Aaalbal Gontljo- Sr. Presidente, conforme se verifi· 
ca pela leitura do relatorio que acabo de fazer, a presente peça trata 
de assumpto identico áquelle, sobre o qual acabou o Conselho, 
ainda ha pouco, de deliberar. Effectivamente, a peça em discussão 
diz respeito á abertura de credito para pagamento de gratificação 
addicional a d. Corina Padilha Fuzaro, professora effectiva do grupo 
•Silviano Brandão ,. , da Capital. 

Reconhecido, como se acha, pelo exame do processo, o direito 
da peticionaria, sou de parecer que seja aberto um credito especial 
para fazer face ao pagamento, desde que a verba cEventuaes,. da 
Secretaria da Educação e Saude Publica não apresente saldo bastan· 
te para que seja o mesmo effectuado. 

(Muito bem ! Muito bem I) 
Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a pa~ 

lavra, é o mesmo submeltido a votos e approvado, sendo adoptada 
esta: 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito de que 
trata a peça n. 432, caso não haja saldo sufficiente na verba •Even·. 
tQa.es• da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

-Volta o processo ao relator para redigir o par~r final 
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A.ugmento de vencimento pleiteado pelos porteiros, con finuo11 e 
serventes das Secretarias de Estado 

(PEÇA N. 439) 
Finalmente, entra em discussão a peça n. 439, sobre a qual o sr. 

Sebastião Lima apresenta o seguinte 

Relatorlo 
Os porteiros, contínuos e serventes das quatro Secretarias do 

Estado, endereçaram directamente ao Conselho Consultivo o officio 
datado de 24 de novembro ultimo, dizendo que fizeram ha tempos 
um appello ao sr. Interventor Federal no sentido de serem os seus 
vencimentos equiparados aos dos funccionarios de egual categoria do 
Palacio do governo e da Imprensa Official, e que esse appello foi 
pelo sr. Interventor submettido â consideração deste Conselho. 

Allegando que são insufficientemente remunerados e que o que 
ganham não chega em absoluto para attender ao modesto conforto e 
subsistencia de suas famili as, nada sobrando para custear a educa-
ção elementar de seus filhos, pedem afinal, que seus vencimentos 
sejam melhorados de 30 a 40 °/0 , o que affirmam ser · de inteira jus-
tiça, porque, modestos servidores do Estado, são elles os que mais 
se sacrificam no trabalHo e os que menor recompensa recebem, não 
indo suas promoçõ~s acima do· lagar de porteiro. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Abilio Machado. 

Bello Horizonte, 13 de dezembro de 1934.-Sebastião Lima, 
relator. 

Parecer 

O sr. Sebastião Lima-Sr. Presidente, a carestia da vida 
e as difficuldades de toda a ordem, que actualmente sobrecarregam 
os chefes de família, justificam plenamente a reclamação que fazem 
os porteiros, contínuos e serventes das quatro Secretarias do Estado, 
sobre augmento de vencimentos. 

Milita ainda em favor delles a explicavel revolta contra a injus, 
tiça da desegualdade dos vencimentos que percebem, relativamente 
aos que são pagos a outros funccionarios de egual categoria de duas 
repartições do Estado. 
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Si a situação financeira de Minas fosse menos sombria, eu lem-
braria que se suggerisse ao governo attender de prompto e pela me~ 

lhor forma possível a reclamação que fazem esses funccionarios su-
balternos das Secretarias, merecedores de nossa estima. 

Entretanto, só mesmo o governo, com a responsabilidade directa 
da gestão dos negocios do- Estado, está em condições de saber até 
que ponto póde ser attendido o pedido. 

Quando em abril ultimo, se discutia nesta Casa o orçamento pa-
ra o corrente exercício, v. exc , sr. Presidente, no seu brilhante pa-
recer, referiu-se ás reclamações de diversos funccionarios sobre 
equiparação e augmento de vencimentos, que vieram ter ao Conse-
lho, e muito judiciosamente opinou que essas reclamações fossem 
todas lremettidas ao governo do Estado, para serem tomadas em 
consideração. Assim se fez 

V. exc. lembrou, então, e o Conselho approvou com applauso, 
que se suggerisse ao governo a creação de uma commissão especial 
e permanente, com a denominação de Commissão de Serviço Civil 
e M'ilitar, a qual, sem onus para os cofres publicas, ficasse encar· 
regada de reorganizar o quadro dos funccionarios e respectivos ven-
cimentos, reparando injustiças e desegualdades, racionalizando o ser· 
viço publico, pela exacta distribuição e aproveitamento do funccio-
nalismo. 

Agora, ha poucos dias, os jornaes noticiaram que foi a Palacio 
entender-se com o sr Interventor uma commissão do Instituto dos 
Funccinnarios Publicas de Minas Geraes, e pedir ao governo a no-
meação de uma commissão que fi casse incumbida de estudar o pro-
blema do reajustamento dos vencimentos dos funccionarios . 

Um dos membros dessa commissão do Instituto declarou á im· 
prensa que a reforma Fernando Lobo, honestamente applicada e 
executada em todas as Secretarias do Estado, determinaria uma re-
ducção tal no material de serviço e mesmo no pessoa], que perm1t• 
tiria dentro de pouco tempo a solução do problema do rE>ajustamen-
to e melhoria dos vencimentos do funccionalismo, sem augmento da 
despesa orçamentaria . 

Essa commissão especial agora reclamada, é a ~esma suggerida 
pelo Conselho Consultivo. 

Em vista do exposto, acho que se deve remetter ao governo do 
Estado a reclamação dos porteiros, continuos e serventes, afim de 
ser encaminhada á cCommissão. de Serviço Civil e Militar•, que deve 
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ser creada, de accordo com a suggestão fei~ pelo Conselho Consul· 
tivo em parecer n. 306, de 1 de maio deste anno. 

(Muito bem! MuUo bem!) 
Sem debate é approvado o parecer, sendo adoptada a seguinte 

I 

Conclusão 

O Conselho opina para que se encaminhe a representação ao go-
verno, afim de ser considerada pela «Commissão de Serviço Civil e 
Militar», que deve ser creada segundo a suggestão do Conselho em 
parecer anterior. 

-Volta o processo ao relator par a redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Estando exgottada a ma teria, o sr. Presidente declara que a 

ordem do dia da proxima sessão será a regimental, accrescida da 
discussão das materias que, relatadas e revistas, forem enviadas á 
Secretaria com a necessaria antecedencia. 

- Levanta-se a sessão. 

270.a sessão ordinarla, aos 19 de dezembro de 1934 

PRESIDENTE -$r. Milton Campos 
SECRETARIO -Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO :-Acta . -Expediente . -Requerimento do sr. Abilio Machado. ·- Pa-
receres finaes. - Segunda parte.- Pagamento de addicionaes á d. 
Aurelia Amalia Rica rdina.- Relatorio e parecer do sr. Dorinato 
Lima.- Conclusão.- Pagamento de addicionaes a Herculano Diniz 
Horta Barbosa . -Relato rio e parecer do sr. Abilio Machado -
Conclusão. - Modificação do decreto que dispOe sobre o plano n-
nanceiro do Estado. - Relatorio e parecer do sr. Abilio Machado. 
-Discurso do sr. Milton Campos . - Conclusão . - Volta ao expe· 
di ente. - Parecer final . - Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Milton Campos, Socra. 
tes Alvim, Sebastião Lima, Abilio Machado, Julio Soares, Dorinato 
Lima e Annibal Gontijo. 

- Abre-se a sessão. 

A c ta 

E• lida e approvada, sem -observações, a acta da sessão anterior: 
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Expediente 

O Sr. Seeretarlo procede á leitura do seguinte expediente : 

Officlo 

Modificação do d ecreto que dispõe sob1·e o plano financeiro do 
Estado 

(PEÇA N. 443) 

Bello Horizonte, 17 de Dezembro de 1934.-Exposição de Mo-
tivos. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submetter a esse Egregio Conselho minuta de 

um decreto modificando disposições dos decretos que auctorizam a 
emissão de apolices para a consolidação da divida flutuante e unifi-
cação da divida interna fundada do Estado. 

A modificação consiste em fazer entrar no proximo sorteio ape-
nas as apolices que tiverem sido collocadas até a data do mesmo, ao 
envez das apolices relativas a toda a emissão, conforme fora auctori-
zado pelos alludidos decretos. 

Ao submetter á alta consideração desse Conselho esta proposta, 
devo prestar a vossa excellencia os seguintes esclarecimentos: 

Como se sabe, a execução de um plano desse vulto encontra de ini-
cio embaraços naturaes, que de certo modo entravam o seu desen-
volvimer:to, sendo que, no caso presente, o principal, e de caracter ir-
removivel, foi a escassez de tempo. 

Assim é que, decretada a emissão a 30 de junho ultimo, entrou 
o governo immediatamente em negociação com bancos, para sua col-
locação, tendo essas se prolongado até 4 de agosto, data em que foi 
assignado o respectivo contracto, só se tendo iniciado a venda das 
apolices no fim do referido mez. 

Concomitantemente estudava o governo o melhor meio de confec-
cionar os títulos definitivos; resolveu, após detido estudo do assumpto 
e depois de verificado que no paiz não se obteria. dentro do prazo 
necessario e com as indispensaveis garantias contra imitações, a avul-
tada qllélntidade de um milhão de títulos, mandar executar esse traba-
lho nos Estados Unidos, pela AmericaiJ Bank Note Comp.a,ny. 



1504 CONSELHO CONSULTIVO DO 

A primeira remessa desses títulos chegou ao Rio a 14 do cor-
rente mez, estando a Companhia providenciando o embarque dos de-
mais, de forma a que estejam aqui dentro de curto prazo. 

Emquanto se esperava a confecção dos títulos, os Bancos tiveram 
de fazer as vendas mediante recibos e cautelas provisorias. 

Prevendo todas essas naturaes difficuldades, o Governo esperava 
que apenas uma pequena parte da emissão pudesse est~r collocada 
até o fim deste mez, quando se realizará o primeiro sorteio, e por isso 
estabeleceu que entrariam nesse sorteio todas as apolices emittidas. 

Excedendo, entretanto, a todas as nossas espectativas, o publico 
acolheu, com grande interesse, em todo o paiz, os nossos títulos, de 
forma que o plano teve extraordinario exito, traduzido nas grandes 
vendas de títulos que vêm sendo effectuadas, no curto lapso de tem-
po de menos de quatro mezes. 

A' vista do exposto, parece justo e mesmo do interesse do com-
pleto exito da operação, que se corresponda á confiança demonstra-
da pelos tomadores de apolices, fazendo incidir os premias apenas 
sobre aquellas que estiverem collocadas até a data do primeiro sor-
teio . 

Esta proposta consulta aos interesses geraes do Estado, porque 
concorrerá inevitavelmente, para maior prestigio do plano financeiro 
e, portanto, para a ma)s rapida regularização das nossas dividas. 

Sirvo-me da opportunidade para reiterar a V. Excia. os meus pro-
testos de alta estima. 

Benedicto Vallada1·es Ribeiro, Interventor. 
Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos M. D. Presidente do Conselho 

Consultivo do Estado. 

Minuta annexa do offlclo supra 
DECRETO N .... 

Modifica disposições do dec. n. 11.412, de 30 de junho de 1934. 
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes, usando;] das 

attribuições, e 
considerando que, pelo art. 4.0

, § 4. 0
, do decreto n. J 1.412, de 30 de 

junho de 1934, modificado pelo de n. 11.419, de 5 de julho de 1934, 
se estatuiu que entrariam em sorteio todas as apolices da emissão 
auctorizada pelos referidos decretos isso no presupposto de que, em razão 
das innumeras providencias que deveriam ser tomadas, com relação 
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à alludida emissão, só uma pequena parte dos titulas poderia; ser 
vendida no corrente semestre. 

considerando, entretanto, que, apenas das naturaes difficuldades 
iniciaes para a execução de uma operação desse vulto, o plano al-
cançou extraordinario exito, tal o interesse demonstrado pelo publico, 
na acquisição das apolices; 

considerando que, para corresponder á expectativa publica, agora 
se justifica que o Governo procure melhor beneficiar os portadores 
de títulos, fazendo entrar no primeiro sorteio apenas os que tiverem 
sido collocados até a data do mesmo; 

considerando, finalmente, que essa resolução não importa em 
maior onus para o plano ex-vi do disposto no§ 4.0 do art. 4.0

, citado 
Resolve: 
Art. 1.0 -Só concorrerão ao primeiro sorteio as apolices que tive-

rem sido collocadas até a data do mesmo, a realizar-se no fim do cor-
rente mez. 

Art. 2.0 -Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrario. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 443, distribuída aos 
srs. Abilio Machado, Milton Campos e Sebastião Lima, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Requerimento 

O SR. ABILIO MACHADO:-Sr . Presidente, requeiro que a peça. n. 
443, que me acaba de ser distribuída, entre em debate e julgamen-
to na actual sessão, uma vez que se pode fazer de prompto o rela-
taria, assim como a revisão da mesma. Já temos o nec..essario co-
nhecimento da materia que vamos apreciar. Della já fizemos, não ha 
muito, demorado e consciencioso estudo. Faço este requerimento, por 
se tratar de assumpto do maior alcance para a vida financeira do 
Estado (apoiados). 

Um dos motivos de acceitação do plano financeiro ora em exe-
cução é o sorteio de premias e apolices, que se deve realizar a 31 
do corrente. O tempo urge; si retardarmos o julgamento da peça 
referida ... 

O SR. SEBASTIÃO LIMA- Desapparecerá a sua opportunidade. 
O SR. ABILIO MACHADO:- de5apparecerá a sua opportunidade, 

como bem diz o nobre collega sr. conselheiro Sebastião Vma. As-
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sim, acho que, por se tratar de assumpto de tão alta importancia, não 
só para a vida financeira, mas tambem para a vida economica do 
Estado. poderíamos proceder hoje mesmo ao seu exame. 

(Muito bem I Muito bem I) 
O SR. MILTON CAMPOS:-Sendo omisso o Regimento a res· 

peito, a Casa poderá deliberar como lhe parecer melhor. Os srs. con· 
selheiros estão de accordo com o requerimento? 

(Signaes geraes de assentimento) 
Attendendo, pois, á manifestação do Conselho, será debatida 

hoje, em seguida á materia da ordem do dia, o caso a que se re-
fere o nobre conselheiro, sr. Abilio Machado. 

Não havendo mais quem tome a palavra, é encerrado o expe-
diente e anunciada a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-apresenta o seguinte 

Parecer n. 405 

Pagamento de aqdicionaes a Octavio Vieira Braga 

(PEÇA N. 414) 

Examinada devidamente a peça n. 414, que trata do pagamento 
de addicionaes ao sr. Octavio Vieira Braga, chefe da Secção do Ser-
viço Externo da Inspectoria Fiscal de Minas Geraes, na importancia de 
873$000, é o Conselho Consultivo de parecer que se realize o mesmo 
pagamento, abrindo-se o necessario credito, na hypothese da verba 
•Eventuaes• da Secretaria das Finanças não comportar a despesa res-
pectiva. 

Sala das Sessões,l8 de dezembro de 1934.-Annibal Gontijo, re-
lator. 

O parecer é approvado e assignado por todos os srs. conse-
lheiros. 
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Parecer n. 406 
Pagamento de addicionaes a d. Corina Padilha F u• aro 

(PEÇA N. 432} 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, a que foi 
presente a peça n. 432, sobre o pagamento de addicionaes a d. Cori-
na Padilha Fuzaro, professora effectiva do grupo cSilviano Brandão•, 
da Capital, na importancia de 672$100, opina favoravelmente á me-
dida, sendo aberto o necessario credito, caso a verba «Eventuaes •, da 
Secretaria da Educação, não disponha de saldo para fazer face ao 
mesmo pagamento. 

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1934.-Annibal Gontijo, re-
lator. 

O parecer é approvado, e, em seguida, assignado, por todos os 
srs. conselheiros. 

Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer ao sr. Secretario 
da Educação e Saude Publica. 

O SR. SEBASTIÃO LIMA:-apresenta o seguinte 

Parecer n. 407 
Augmento de vencimentos pleiteado pelos portm.·1·os, continuo11 e 

serventes das diversas Secretarias do Estado 

(PEÇA N. 439) 

O Cor.selho Consultivo do Estado de Minas Geraes, tendo exa-
minado devidamente a reclamação formulada pelos porteiros, contínuos 
e serventes das quatro Secretarias do Estado sobre augmento de ven-
cimentos, conforme o relatorio e notas tachygraphicas que este acom-
panham, opina que seja a referida reclamação encaminhada ao sr. 
Interventor Federal, para ser submettida ao estudo de Commissão de 
Serviço Civil e Militar, que deve ser orçada, de accordo com a sug-
gestão feita pelo Conselho em parecer n. 0 306, de 1. 0 de maio deste 
anno. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Geraes, em Bello Horizonte, 13 de dezembro de 1934.-Sebastião 
Lima, relator. 

O parecer é approvado e assignado pelos srs. conselheiros. 
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Remetia-se a peça acom;>anhada do relatorio. parecer e notas 
tachygraphicas ao sr. Interventor Federal. 

2.a Parte da ordem do dia 
Pagamento de addiaionaes a d. Aurelia Amalia Riaardi na 

(PEÇA N. 424) 
Passando-se á 2.a parte da ordem do dia, entra em discussão a 

peça n. 424, sobre a qual o sr. Dorinato Lima apresenta o seguinte= 

Relatorlo 
O sr. Secretario da Educação e Saude Publica, consulta o Conse-

lho sobre a opportunidade de abertura de um credito especial, na im-
portancia de 170$800, para pagamento de addicionaes que a fez jus 
d. Aurelia Amalia Ricardina, professora do grupo escolar «D. Pedro n .. , 
de Ouro Preto. 

Do processo constam o requerimento da referida professora, as 
certidões de contagem de tempo, o calculo da quantia devida e a in-
formação do sr. Secretario das Finanças que se manifesta favoravel_ 
mente ao pagamento pleiteado. 

Desta forma relatado o processo, passo ao sr. conselheiro Julio • 
Soares, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, .14 de dezembro de 1934.-Dorinato Lima, re-
lator. 

Parecer 
O SR. DORINATO LIMA:-Sr. Presidente. O relatorio cuja lei-

tura acabo de fazer, diz respeito ao pagamento de addicionaes re-
q'leridos pela professora Aurelia Amalia Ricardina, do Grupo Escolar 
•D. Pedro II», de Ouro Preto, na importancia de 170$800, e relativos 
ao período de 28 de junho a 31 de_ dezembro corrente. 

A petição da requerente acha-se devidamente documentada e 
escuda-se no que dispõe a lei 425, de 1906, que trata da materia em 
fóco. 

O direito da peticionaria é liquido e incontestavel, e por ser assim' 
opino favoravelmente, para que o Conselho acquiesça ao pedido' 
auctorizando a abertura do credito especial para o pagamento pleitea-
do, caso esteja exgottada a verba «Eventuaes » da 'Secretaria da Edu-
cação e Saude Publica, por onde deverá ser feito de preferencia. 

(Muito bem I Muito bem I) 
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Posto em discussão o parecer e não havendo quem queira usar 
da palavra, é o mesmo submettido a votos e approvado, sendo ado-
ptada a seguinte 

Concrusão 
O Conselho opina pela abertura do credito !a qve se refere a 

peça n. 424, si não for possível o pagamento pela verba •Eventuaes:o 
da Secretaria da Educação e Saude Publica. 

-0 processo é devolvido ao relator, para redigir o parecer final . 

Pagamento de addicionaes a Herculano Diniz Horta Barbosa 

(PEÇA N. 431) 
Annunciada a discussão da peça n. 431 é dada a palavra ao sr. 

Abilio Machado que apresenta o seguinte: 

Relatorio 
O normalista Herculano Diniz Horta Barbosa, professor da 1.a 

Escola Mixta do districto de S. José das Tres Ilhas, município de 
Juiz de fóra, requereu ao titular da Educação e Saude Publica o 
pagamento de addicionaes, por contar mais de trinta annos de servi-
ço, de vez que entrou em exercício de seu cargo a 7 de novembro 
de 1899 (fls. 4). Deu prova disso (fls. 5 v.). 

Na Secretaria da Educação e Saude Publica informaram que o 
requerente tem direito aos addicionaes de 933 •320, de accordo com 
o disposto na lei n. 425, de 1906 (fls. 6). Ouvido sobre o paga-
mento dessa importancia, o titular das Finanças communica ao da 
Educação ser possível a abertura do credito necessarjo. 

Com o officio de fls. 2, o Secretario da Educação submette o 
caso ao exame deste Conselho. 

Passo a peça 431, assim relatada, ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Julio Soares. 

Bello Horizonte, 20 de novembro de 1934. 
Abilio Machado, relator. 

Parecer 
O SR. ABILIO MACHADO:-Como se vê do relatorio lido, o pro-

fessor Herculano Diniz Horta Barbosa, pede o pagamento de adcficio-
naes a que tem direito, por expressa disposição de lei, demonstrando 
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o tempo necessario de exercício. Assim, sómente me cabe opinar 
pelo deferimento de seu pedido, com a recommendação, porém, de 
que o pagamento se faça, de preferencia, por uma das verbas de 
eventuaes da Secretaria da Educação e Saude Publica, segundo sem-
pre se manifesta este Conselho. 

(Mwito bem I Muito bem!) 
O parecer é approvado sem debate, sendo adoptada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina pela abertura do credito, devendo o pagamen-
to ser feito, de preferencia, pela verba «Eventuaes" da Secretaria da 
Educação e Saude Publica. 

- Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 
-Su~pende-se a sessão por vinte minutos. 

Modificação do Decreto que d ispõe sobre o plano f inanceiro do 
Estado 

(PEÇA N. 443) 

Reaberta a sessão, é annunciada a discussão da peça n. 443 
s·endo dada a palavra ao sr. Abilio Machado, que apresenta o se-
guinte 

Relatorio 

O ·sr. Interventor Federal submette á apreciação do Conselho, fa-
zendo-a preceder de uma exposição de motivos, a minuta do decre-
to que modifica disposições dos decretos ·que auctorizaram a emissão 
de apolices para a consolidação da divida fluctuante e unificação da 
divida interna do Estado. 

Pela modificação proposta, sómente concorrerão ao primeiro sor-
teio as apolices que tiverem sido collocadas até a data do mesmo, a 
realizar-se no fim do corrente mez. 

Assim relatada a peça, passo-a ao 1. o Revisor, sr. conselheiro 
Milton Campos. 

Bello Horizonte, 18 de dezembro de 1934. 
Abilio Machado, relator. 

ESTADO DE MINAS GERAES 1511 

Parecer 
o· SR. ABILIO MACHADO:-Entre as medidas administrativas do 

actual governo, a de maior alcãnce é, talvez, a de que trata o dec. 
n. 11.412, de 30 de junho deste anno. 

Bem succedido, o plano financeiro ora em execução, virá bene-
ficiar grandemente a economia do Estado, permittindo a extincção da 
divida fluctuante e a conversão da divida fundada interna, com van-
tagem para as actividades que fomentam a riqueza publica, nos diver-
sos campos da lavoura, do commercio e da industria. 

Tudo quanto tenha em vista facilitar a realização dq notavel em-
prehendimento deve, pois, merecer apoio. 

Procedentes são as considerações da exposição de motivos com 
que o sr. Interventor encaminha ao Conselho a minuta de dec. de fls . 
6 a 7 e que está assim redigida: 

«Senhor PrP.sidente. 
Tenho a honra de submetter a esse Egregio Conselho minuta de 

um decreto· modificando disposições dos decretos que auctorizaram 
a emissão de apolices para a consolidação da divida fluctuante e 
unificação da divida interna fundada do Estado. 

A modificação consiste em fazer entrar no proximo sorteio ape-
nas as apolices que tiverem sido collocados até a data do mesmo, 
ao invez das apolices relativas a toda emissão conforme fôra aucto-
rizado pelos alludidos decretos. 

Ao submetter á alta considerac;ão desse Conselho esta proposta, 
devo prestar a v. excia. os seguintes esclarecimentos: . 

Como se sabe, á execução de um plano desse vulto encontra 
de inicio embaraços naturaes, que de certo modo entravam o seu de-
senvolvimento, sendo que no caso presente o principal, e de caracter 
irremovivel foi a escassez de tempo. 

Assim é que, decretada a emissão a 30 de junho ultimo, entrou 
o Governo immediatamente em negociações com bancos, para sua 
collocação, tendo essas se prolongado até 4 de agosto, data em que 
foi assignado o respectivo contracto, só se tendo iniciado a venda das 
apolices no fim do referido mez. 

Concomitantemente estudava o Governo o melhor meio de cqn-
feccionar os titulos definitivos; resolveu, após detido estudo do as-
sumpto e depois de verificado que no paiz não se obteria, dentro do 
prazo necessario e com as indispensaveis garantias contra imitações, 

5 
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a avultada quantidade de um milhão de títulos, mandar executar esse 
trabalhos nos Estados Unidos, pela America Bank Note Company. 

A primeira remessa desses titulas chegou ao Rio a 14 d•J corren-
te mez, estando a Companhia, providenciando o embarque dos de. 
mais de forma a que estejam aqui dentro de curto prazo. 

Enquanto se esperava a confecção dos títulos, os Bancos tiveram 
de fazer as vendas mediante recibos e cautelas provisorias. 

Prevendo todas essas naturaes difficuldades, o Governo esperava 
que apenas uma pequena parte da emissão pudesse estar collocada 
até o fim deste mez, quando se realizará o primeiro sorteio, e por 
isso estabeleceu que entrariam nesse sorteio todas as apolices emit-
tidas. 

Excedendo, entretanto, a todas as nossas espectativas, o publico 
acolheu com grande interesse, em todo o paiz, os nossos títulos, de 
fórma que o plano teve extraordinario exito, traduzido nas grandes 
vendas de títulos que vêm sendo effectuadas, no curto lapso de tem-
po de menos de 4 mezes, 

A' vista do exposto, parece justo, e mesmo do interesse do com-
pleto exito da operação, que se corresponda á confiança demonstrada 
pelos tomadores de apolices, fazendo incidir os premias apenas so-
bre aqudlas q4e estiverem collocadas até a data do primeio sorteio. 

Esta proposta consulta aos interesses geraes do Estado porque 
concorrerá inevitavelmente para maior prestigio do p !ano_ financeiro 
e, portanto, para a mais rapida regularização das nossas dividas •. 

Pelo exposto, sou de parecer que o Conselho se manifeste favo· 
ravel á expedição do alludido dec. de fls. 6 e 7. 

(.Mu:"to bem! Muito bem !) 

Discussão 
O SR. MILTON CAMPOS:-Está em discussão o parecer. 
Como primeiro revisor, dou meu voto favoravel ao parecer que 

acaba de ser lido. 
Os senhores conselheiros hão de estar lembrados de que, quan-

do transitou pela Casa o projecto sobre o plano financeiro do Estado, 
não havia disposição clara a respeito do sorteio, de modo a si saber si de-
verão ser tambem contemplados, nesse sorteio, os titulas que ainda 
estivessem em poder do Estado. Foi então que o nobre collega, sr. 
conselheiro Julio Soares, suggeriu ao governo que se inserisse no de-
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ereto um dispositivo pelo qual os premias, que viessem a cab~r a 
títulos ainda em poder do Estado, fossem distribuídos entre as casa 
de caridade de Minas. Nestas condições, da alteração feita no decre-
to vigente sómente poderá vir uma consequencia contraria á nossa pri-
meira del iberação, mP.s que não importa em onus para o Estado, e 
que é esta: as casas de caridade deixarão de ser beneficiadas, caso 
não se incluam no sorteio aquelles numeras correspondentes a títulos 
ainda em poder do Estado. Assim, não vejo em que a alteração pro-
posta venha prejudicar os interesses do erario mineiro, como a preoc-
cupação do momento é sobretudo a do soerguimento financeiro do 
Estado, não tenho motivos para impugnar a proposta feita, que me 
parece até vantajosa, porque facilita a collocação de titulas, o que 
deve ser a principal preoccupação administrativa, justamente agora, 
vespera do sorteio annunciado para 31 de dezembro. Pelo exposto, 
concordo com um relator. 

(Muito bem! M uito bem O 
Como vota o conselheiro sr. Sebastião Lima? 
O SR. SEBASTIÃO LIMA.-Voto de accordo com o brilhante 

parecer do relator e as judiciosas considerações que v. excia. acaba 
de proferir. 

-Do mesmo modo se manifestam os demais senhores conselhei-
ros, sendo por isso, annunciada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á expedição do Decreto que 
modifica disposições do de n. 11.412, dec. 30 de julho de 1934. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Volta ao expediente 

O SR. ABILIO MACHADO:-Peço a palavra, pela ordem. 
O SR. MILTON CAMPOS:- Tem a palavra, pela ordem, o sr. 

conselheiro Abilio Machado. 
O SR. ABILIO MACHADO:-Sr. Presidente, pelas mesmas razõe 

que adduzi para pedir a inclusão, em ordem do dia, da peça refe-
rente á modificação do decreto que dispõe sobre o plano financeiro 
do Estado, reiJUeiro a volta ao Expediente, afim de ser apresentado 
e votádo o parecer final sobre a mesma peça. 
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-0 requerimento é approvado, tomando de novo a palavra o sr. 
Abilio Machado, que apresenta o seguinte 

Parecer n. 408 
Modi f icação do decre to que dispõe sobre o plano f inancetro 

d o Estado 
PEÇA N. 443 

Tendo em vista o constante das notas tachygraphicas, o Conse-
lho Consultivo do Estado de Minas Geraes resolve, quanto á peça n. 
443, opinar favoravelmente á expedição do Decreto de fls. 5 a 6, que 
modifica disposições do de n. 11.412, de 30 de julho de 1934. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1934.-Abilio Machado, 
relator. 

O parecer é approvado e logo assignado por todo<> os srs. con-
selheiros. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio, parecer e notas tachygra-
phicas, ao Sr. Interventor Federal. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. presidente designa 

para a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, 
discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem pre-
sentes á Secretaria com a precisa antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

271.a sessão ordinaria, aos 22 de dezembro de 1934 
· PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 

SECRETARIO - Sr. Socrates Alvim. 

SUMMARIO: - Acta - Expediente - Voto de pesar - Communicação- Pa-
receres finaes - 2.a parte - Pagamento de addicionaes á d. OH-
via Laurinda da Trindade - Relatorio e parecer do Sr. Dorinato Li-
ma - Conclusão - Preenchimento de C<'deiras na Escola de Phar-
macia de Ouro Preto - Relatorio e parecer do sr. Dorínato Lima 
- Conclusão - Credito Supplementar ao Orçamento da Prefeitura 
- Adiamento da discussão - Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os sr. Milton Campos, Socrates 
Alvim, Dorinato Lima, Abilio Machado e Julio Soares. 

- Abre-se a sessão. 

I 
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A c ta 

É lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O SR. SECRETARIO procede á leitura do seguinte expediente= 

Officio 

Pagamento de addicionaes a José Augu-sto Lopes 

(PEÇA N. 444) 

Secretaria da Educação e Saude Publica. - Officio n. 161.-
Expedido pela 12.a Secção. - Bello Horizonte, 17 de Dezembro de 
1934. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas Geraes. - Capital. 

Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia., para os devi-
dos fins, o processo em que o sr. José Augusto Lopes, director apo-
sentado dos grupos centraes de Juiz de Fóra, solicita pagamento 
da gratificação addicional de 10° f 0 , de que trata a lei 425, de 1906. 

Com alto apreço e considera•;ão. - Noraldino Lima, Secre-
taria da Educação e Saude Publica . 

Requerimento annexo ao officio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação. - José Augusto Lopes, 
Director dos Grupos Centraes de Juiz de Fóra, pede a V. Excia. se digne 
mandar abonar-lhe a gratificação addicional de 10°/0 a que tem di-
reito, visto ter completado, a 23 de Outubro de 1933, trinta annos 
líquidos de serviços prestados ao Estado, conforme provam as certi-
dões inclusas. 

Por ser de Justiça, 
E. Deferimento. 

Bello Horizonte, 9 de Julho de 1934. - P. P. Galdino Brasi-
leiro. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 444, distribuída acrs 
Sr. Socrates Alvim, Abilio Machado e Dorinato Lima, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Offlclo 

Pagamento de addici onaes a Francisco de Assis Sousa 

(PEÇA N. 445) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes . - Bello 
Horizonte. - Em 17 de dezembro de 1934. 

C/1.0 /5.991. - Abertura de credito para pagamento de addicio-
aes a Francisco de Assis Souza. 

Senhor Presidente, - Tenho a honra de passar ás mãos de Vos-
sa Excellencia o processo numero 140, folhas 212, relativo á abertu-
ra de um credito especial para pagamento de addicionaes ao Senhor 
Francisco de Assis Souza, vigia Fiscal de Paraokena. 

Rogo a Vossa Excellencia se dign~. providenciar afim de que esse 
Egregio Conselho se manifeste a respeito . 

Reltero a Vossa Excellencia os meus protestos de alta estima e 
consideração. - O Secretario das Finanças. - - Ovidio de Abreu. 

Ao Excellentissimo Senhor Doutor Milton Campos, Presidente do 
Conselho Consultivo . - Capital . 

Requerimento annexo ao offlclo supra. 

Exmo. Sr. Secretario das Finanças. - Francisco de Assis Souza, 
vigia fiscal de Paraokena, com mais de 30 annos de exercício, con-
forme certidão junta, pede a V. Excia. que se digne de mandar pa-
gar-lhe a gratificação addicional que lhe cabe, nos termos da lei n. 
425. 

Nestes termos, P. D. 
p. p. Francisco de Assis Souza, Affonso Paulino 
Bello Horizonte, 1.0 de Junho de 1934. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 445, distribuída aos . 

srs. Sebastião Lima, Milton Campos e Annibal Gontijo, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores . 

Telegramma 

Dos srs. Gercino Borges e Cyro Avelino Franco, de Uberlandia, 
enviando felicitações pelos novos rumos economicos traçados pelo 
Conselho á industria de lacticinios do Estado-Inteirado, agradeça-se. 
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Voto de pesar 
O SR. MILTON CAMPOS - Srs. Conselheiros. O nobre collega, 

sr. Sebastião Lima, acaba de ser golpeado pela morte de uma neta. 
Proponho, pois, que seja inserido em acta um voto de pesar e 

que, por uma commissão, levemos a esse distincto e illustre compa· 
nheiro as expressões sinceras do nosso fundo pesar ( Apo:·ados 
geraes). 

Attendendo á manifestação do Conselho, nomeio para essa com-
missão os Srs. Socrates Alvim, Abilio Machado e Julio Soares, e de-
termino que se lance em acta o voto 11roposto. 

tMuito bem! Muito b6m !) 

Communlcação 

O SR. SOCRATES ALVIM communica que o sr. Annibal Gonti-
jo, por motivo justo, não comparece á sessão. 

-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra, no Expediente, 

passa a 

Apresentação, approvação e assignatura de pareceres 
finaes 

O SR. DORINATO LIMA lê e manda á Mesa o seguinte 

Parecer n. 409 
Pagc;,mento de addicionaes á d. Aureli"a Amalia Ricardina 

(PEÇA N. 424) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, depois de 
examinar devidamente a peça n. 424, que trata do pagamento de 
addicionaes á d. Aurelia Amalia Ricardina, professora do grupo Esco-
lar cD. Pedro II », de Ouro Preto, na importancia de 170$800, opina 
favoravelmente á abertura do credito necessario para a realização 
desse pagamento que, entretanto, deverá ser feito de preferencia pela 
verba cEventuaes" da Secretaria da Educação, caso a mesma com-
porte a despesa respectiva. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 22 de dezembro de 1934. 
Dorinato Lima, relator. 
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-0 parecer é approvado e, em seguida, assignado por todos os 
srs. Conselheiros presentes, sendo tambem votos vencedores os dos 
srs. Sebastião Lima e Annibal Gontijo. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secretario 
da Educação e Saude Publica. 

O SR. ABILIO MACHADO lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 410 

Pagamento de addicionaes a Herculano Diniz Horta Búrbosa 

(PEÇA N. 431) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Geraes, á vista do 
relatorio e parecer offerecidos, na peça n. 431, delibera opinar favo-
ravelmente ao pagamento dos addicionaes reclamados pelo professor 
Herculano Diniz Horta Barbosa, recommendando, porém, que o mes-
mo se faça, preferencialmente, por uma das verbas «Eventuaes» da 
Secretaria da Educação e Saude Publica. 

Bello Horizonte, 22 de Dezembro de 1934. - Abilio Machado, 
relator. 

O parecer é approvado e logo assignado por todos os srs. con-
selheiros presentes, sendo tambem votos vencedores os dos srs. Se-
bastião Lima e Annibal Gontijo. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio, e parecer ao Sr. Secreta-
rio da Educação e Saude Publica . 

Segunda parte da ordem do dia 
Pagame!Zto de addidonaes á d. Olivia Laurinda da T1indade 

(PEÇA N. 413) 

Da segunda parte da ordem do dia, consta, em primeiro Jogar, 
a discussão da peça n. 413, sobre o qual o sr. Dorinato Lima apre-
senta o seguinte 

Relato rio 

O Sr. Secretario da Educação e Saude Publica envia ao Conse-
lho o processo em que d. Olivia Laurinda da Trindade, professora 
effectiva do grupo escolar de Fructal, pede pagamento de addícionaes 
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da lei n. 425, de 1906, na importancia de 1:115$333, referente ao pe-
ríodo de 6 de setembro de 1931 a 31 de dezembro de 1934. 

Ao processo acompanham o requerimento da peticionaria, a cer-
tidão de apuração de tempo, o calculo da importancia a ser paga, 
feito pela Secretaria da Educação, e a informação da Secretaria das 
Finanças, declarando nada ter a oppor ao pagamento, visto tratar-se 
de pequena quantia. 

Assim relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Julio Soares, 
1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 29 de outubro de 1934. - Dorinato Lima, re-
lator. 

Parecer 

O SR. DOR1NATO LIMA- Como vê o Conselho pela leitura 
do relato rio que acaba de ser feita, a peça n. 413, refere-se a um pedi-
do de d. Olivia Laurinàa da Trindade, professora effectiva do grupo 
escolar de Fructal, no sentido de lhe serem pagos addicionaes, na 
importancia de 1:115$333. 

O processo está devidamente documentado e a pretensão da re-
querente tem a amparai-a a lei n. 425, de 1906, que trata do assum-
pto. E', portanto, indiscutível o direito da referida professora aos 
addicionaes que pleitea. Opino, po~s. para que o Conselho autorize o 
pagam~nto requerido, que deverá ser feito, conforme o criterio do 
Conselho, invariavelmente seguido em casos semelhantes, de prefe-
rencia pela verba •Eventuaes», da Secretaria da Educação e Saude 
Publica, abrindo-se o necessario credito, caso a mesma verba não 
comporte a despesa respectiva. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Sem debate é approvado o parecer sendo proclamada esta 

Conclusão 

O Conselho opina pela abertura de credito para pagamento dos 
addicionaes a que se refere a peça n. 413, caso não seja possivel 
a cobertura da despesa pela verba «Eventuaes» da Secretaria da 
Educação e Saude Publica. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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Preenchimento de cadeiras na Escola de Pharmacla 
de Ouro Preto 

(PEÇA N. 417) 

A seguir entra em discussão a peça n. 417, da qual é, tambem, 
relator o sr. Dorinato Lima que apresenta sobre a mesma o seguinte 

Relatorio 
A peça n. 417 é constituída de um officio do sr. Secretario da 

Educação e Saude Publica, solicitando a annuencia do Conselho para 
abrir um credito especial de vinte e cinco contos de réis, afim de 
attender as despesas com diarias a examinadores que virão á Capi-
tal, gratificação a pessoal subalterno e acquisição de material para as 
provas praticas que se vão realizar, afim de serem preenchidas cinco 
cadeiras vagas na Escola de Pharmacia de Ouro Preto. 

Assim relatada a peça, passo-a ao sr. Conselheiro Socrates AI· 
vim, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 29 de Outubro de 1934. -Do ri nato Lima, re-
lator. 

Parecer 
O SR. DORINATO LIMA - Pela leitura do officio que constitue 

a peça em apreço, della não constando o motivo pelo qual o con-
curso para provimento de cinco (5) cadeiras vagas na Escola de 
Pharmacia de Ouro Preto, tenha de realizar-se em Bello Horizon-
te e não naquella cidade, como seria razoavel, procurei esclarecer o 
assumpto, colhendo as informações necessarias, para que este Conse-
lho, sempre cioso das suas responsabilidades, pudesse definir-se con· 
scienciosamente a respeito da abertura do credito solicitado. 

Foi o que fiz. 
O Conselho Nacional de Educação tendo em vista a existencia 

de apenas tres (3) professores cathedraticos naquella Escola, unicos 
que têm direito a voto, resolveu, em sessão de 30 de abril de 1932, 
que os concursos se realizasse em escola official ou estabelecimento 
equiparado, cuja congregação estivesse organizada regularmente. 

A deliberação do Conselho Nacional de Educação foi approvada 
pelo Ministro da pasta respectiva, em 4 de junho do mesmo anno. 
E o Director do Departamento Nacional do Ensino, em officio n. 
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2. 124, de 10 de junho de 1932, designou para a realização dos allu-
didos concursos a Escola de Pharmacia desta Capital. 

Ha presentemente 9 cadeiras vagas na Escola de Pharmacia de 
Ouro Preto, todas ellas regidas por professores contractados em 1931 , 
pela Secretaria da Educação e Saude Publica. 

Dentre estas cadeiras, acha-se sem cathedratico desde 1924 a de 
chimica analytica e em identicas condições se encontra a de chimica 
organica e biologica desde 1926. 

E ' portanto anormal a situação da Congregação daquelle conhe-
cido estabelecimento de ensino que tão relevantes serviços tem pres-
tado a Minas e ao Brasil. 

Foi attendendo a reiteradas e insistentes reclamações das aucto-
ridades federaes do ensino e da directoria daquella Escola que a Se-
cretaria da Educação e Saude Publica providenciou para que se rea-
lizem os concursos das cadeiras de chimica industrial pharmaceutica, 
chimica analytica, hygiene e legislação pharmaceutica, pharmagnosia 
e pharmacia galenica, afim de serem providas por professores cathe-
draticos. 

A commissão examinadora de cada concurso compõe-se de cin-
co (5) membros, destes, tres (3) são indicados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação, cabendo á Congregação nomear os dois (2) res-
tantes. 

O credito de vinte e cinco (25) contos de réis, constantes do 
officio, não me parece exaggerado, por isto que a Secretaria da Edu-
cação tem de accudir a despesas de viagens, diarias e gratificações 
aos professores que virão do Rio para funccionar como examinado-
res no concurso. 

Providas as cincos (5) cadeiras por cathedraticos, terá a Escola 
de Pharmacia de Ouro Preto numero sufficiente de examinadores 
para com os que já conta, realizar na sua séde os concursos desti-
nados ao provimento das outras quatro ( 4) cadeiras vagas. 

Deante do exposto, estando em jogo o interesse publico, dou o 
meu voto favoravel á abertura do credito especial pedido, para que 
de vez se normalize a situação daquella antiga e afamada Escola. 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem! 1l1ui to bem! 
Posto em discussão o parecer e não havendo quem queira usar 

da palavra, é o mesmo submettido a votos e approvado, adaptando-
se a seguinte 
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Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á abertura de credito especial 
de que tra~a a peça n . 41 7, de accordo com os motivos expostos 
pelo relator em seu parecer. 

- Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Credito supplementar ao orçamento da Prefeitura 

(PEÇA N. 442) 

Figura ainda na pauta a peça n. 442, cuja discussão fica adiada 
por se achar ausente o relator, sr. conselheiro Sebastião Lima. 

Ordem do dia 

Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa 
para a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, 
discussão da peça n. 442, e das demais materias que, devidamente 
relatadas e revistas, forem presentes á Secretaria com a necessaria 
antecedencia. 

- Levanta-se a sessão. 

272a. Sessão Ordinaria, aos 29 de Dezembro de 1934 

PRESIDENTE - Sr. Milton Campos. 
SECRETARIO - Sr. Socrates Alvim. 

SüMMARIO - Acta- Expediente- Agradecimento- Pareceres finaes - 2 . a 

parte -Pedido de reintegraçao de Olavo Guimaraes no cargo 
de engenheiro contractado do Estado - Relatorio e parecer do 
sr . Socrates A! vim. - Declaraçao do sr. Milton Campos - Con-
clusao - Isençao de impostos pleiteada pela Cruzada Mineira 
Contra a Tuberr.ulose. - Relato rio e parecer do sr. Annibal Gon-
tijo - Conclusão - Credito supplementar ao orçamento mu-
nicipal - Relatorio e parecer do sr. Sebastião Lima - Conclu-
sao - Ordem do dia. 

A' hora regimental, compareceram os senhores Milton Campos, 
Socrates Alvim, Sebastião Lima, Abilio Machado, Dorinato Lima, Ju-
lio Soares e Annibal Gontijo. 

Abre-se a sessão. 
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A c ta 
E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão an-

terior. 
Expediente 

O Sr. Secretario procede á léitura do seguinte expediente : 

Officio 

Reintegração pleiteada por D. Ma1'ia da P alma e Silva 

(PEÇA N. 446) 

Do sr. Interventor Federal enviando, inforrri"ado, um processo em 
que d. Maria das Dores da Palma e Silva pede reintegração no car-
go de professora do grupo escolar de Januaria. 

Requerimentos juntos ao processo 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado. 
A abaixo assignada, normalista diplomada, professora public·a es-

tadual durante o período de 31 annos, tendo sido, por acto de 25 
de junho de 1930, removida deste para o Grupo Escolar de Rio Par-
nahyba, e, posteriormente, por officio n. 518, de 28 de outubro de 
1930, do Exmo. Dr. Mario Casasanta, Inspector Geral da Instru-
cção, por nada existir contra sua conducta funccional, reintregue de 
sua cadeira no Grupo Escolar desta cidade; depois, por acto; de 27 
de novembro de 1930, removida para a escola districtal de S. Hypo-
lito, município de Corintho, remoções que deixou de acceitar por ser 
uma senhora já edosa e viver sozinha, sem ninguem que a assista, 
como tambem porque a sua remoção não se justifica de vez que 
tem -tempo a mais do previsto pelo regulamento e ella se deu para 
estabelecimento de categoria inferior áquella em que servia (art. 427, 
do Reg. baixado com o dec. 7.970- A de 15 de outubro de 1927),-
vem muito respeitosamente, perante V. Excia. cujo espírito esclare-
cido e recto, é uma géifantia para os pronunciamentos de justiça, 
considerar que a sua remoção foi um acto precipitado, porque não 
houve occorrencias de faltas, nem motivos para a ado~ção de 
tão severa providencia; que deixou de perceber seus ordenados 
desde os mezes de julho, agosto, setembro e outubro de 1930, de 
janeiro a dezembro de 1931 e de janeiro do corrente anno até esta 
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data, facto que lhe tem aggravado a situação, porque os seus 31 
annos de serviços ao Estado não lhe permittiram se dedicar a ou-
tros misteres que não aquelles inherPntes ao magisterio publico, a 
cuja causa deu os melhores dos seus esforços e de suas energias, 
como attestarão as gerações que passaram por sua classe, hoje mui-
to dos quaes homens de sciencia; que tendo sido exonerada por não 
ter acceito a remoção que lhe foi feita, pelos motivos já expos-
tos, - e pedira V. Excia. mandar cancellar a sua remoção, deter-
minando o seu retorno ao corpo docente do Grupo Escolar Bias 
Fortes, desta cidade, bem assim determinar a contagem do seu 
tempo desde a data de sua primitiva remoção, para effeitos ulterio-
res, e a sua consequente indemnização, como é de se esperar da 
benevolencia do governo por um imperativo de consciencia e, 

JUSTIÇA. 
Januaria, 11 de Novembro de 1932.- Maria das Dores da 

Palma e S i lva. 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. 
Maria das Dores da Palma e Silva, professora effectiva do Gru-

po Escolar desta cidade, desde 20 de agosto de 1927, foi, por 
acto de 26 de junho de 1930, de V. Excia., removida para o Gru-
po Escolar de Rio Parnahyba. 

Posteriormente o Exmo. Sr. Inspector Geral de Instrucção Pu-
blica de Minas Geraes, auctorizou ao Director do Grupo local a per-
mittir que ella reassumisse o exercício de seu cargo e, por acto 
de 26 de novembro de 1930, V. Excia . a removeu para a cadeira 
districtal de Santo Hypolito. 

Por motivos de força maior não poude a infra assignada seguir 
para a referida localidade, nem tomar providencia alguma que vies-
se regularizar sua situação, o que aliás, não levou a Secretaria da 
Educação a expedir acto algum referentemente ao que, de modo 
involuntario, foi acontecido. 

Assim, não houve, até a presente data, solução para o seu caso 
o que levou a peticionaria a vir, respeitosamente, requerer a V. Excia. 
que se digne ordenar a sua volta ao exercício de seu cargo {profes-
sora effectiva do Grupo Escolar BIAS FORTES de Januaria). 

Nestes termos, confiada no elevado espírito de justiça de V. 
Excia., espera e pede deferimento. 

Januaria, 11 de Novembro de 1932. - Maria das Dores dã 
Palma e Si lva. 

f 

. J 

I 
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Parecer do dr. Advogado Geral do Estado 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. - Bello Horizonte, 2 de 
fevereiro de 1934. 

Senhor Secretario da Educação e Saude Publica. 
Devolvendo a essa Secretaria o incluso processo em que D. Ma~ 

ria, das Dores Palma, professora effectiva do Grupo Escolar de Janua-
ria reclama contra o acto que a removeu para a escola districtal de 
São Hypolito, município de Corintho, de cujo exame foi incumbi-
do pelo sr. dr. Advogado Geral do Estado, passo a emittir o pa-
recer que V. Excia. solicita a este Gabinete : 

Das informações constantes do processo se verifica que a recla-
mante é normalista e ingressou no magisterio publico do Estado 
em 21 de fevereiro de 1901, quando foi nomeada professora da se-
gundo escola masculina de São Francisco. 

. A lei em vigor, ao tempo dessa nomeação, garantia-lhe a ina-
movibilidade: 

c O professor effectivo não poderá ser removido de sua 
cadeira senão a pedido seu e não poderá ser demettido se~ 
não depois de processo (art. 8 da dei 281, de 16 de setem-
bro de 1890). 

A lei 439 de 1906, que auctorizou a reforma do ensino, man-
teve essa tradição de estabilidade, tanto que assegurou aos profes-
sores das escolas isoladas supprimidas e não aproveitados nos 
grupo~ escolares que creou, a disponibilidade remunerada até o 
aproveitamente em nova cadeira. 

Verdade é que a lei addicional n. 10 restringe essas garantias 
aos magistrados, serventuarios de justiça e professores do ensino 
normal, secundario e superior, sendo os demaes funccionarios do Es-
tado livremente demissíveis pelo governo independentemente de qual-
quer processo (art. 19}. 

Mas, considerando-se como de um contracto de direito publico 
as relações entre o Estado e os seus funccionari os (Ferrari, Diritto 
Amministrativo, vol. 11, pag. 193 e seguintes; Tomasoni, L'attivitá 
d'Amministratione nel concorso a Publico Empiego, 112; Duguit, 
Traité, 2.8 ed. vol. Ill, 115; Rev. For. Vols. 11, 16; VII, 33; XVIII, 232; 
XVII, 240) as garantias expressamente asseguradas a estes, pelas 
leis vigentes ao tempo do contracto (nomeação e exercício) não podem 
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ser alteradas por lei posterior (Ribas, Curso de Direito Civil, vol. 1.0 

pag. 238; Meucci, instituzioni, pag. 208) . 
Segundo os autores, as condições estabelecidas para provimento 

dos cargos publicas se convertem em clausulas desse contraoto e 
se comprehendem implicitamente do titulo de investidura (Dog liolo, 
Scrith Varni, vol. Il, pagA 104; Teissieir, Responsabilité de la Puis-
sance Publique, n. 195; Posada, Derecho Administrativo, vol. I, pag. 
357) de modo que a nomeação, seguida de posse, vincula desde 
logo o Estado (Rev. do Sup. Tribunal Federal LXXVII, 515), não lhe 
sendo licito violar os direitos consagrados nos regulamentos desti-
nadÇ>s á organização do serviço publico (Rev. cit. Vill, 58). 

Os adversarios da theoria contractual não deixam de reconhecer 
a irretroactividade da lei nova : 

con parle courament d'un contract de droit public en-
tre le fonctionnaire et l'administration. Or, si vraiment il y 
avait contract, il y aurait droit acquis au profit du foncti-
onnaire (Jeze, Revue du Droit Public, vol. XVII, 89). 

«Si fossem contractuaes as relações entre o Estado e 
os seus funccionarios, seria incontestavel que a lei poste-
rior não poderia alterar as clausulas contractuaes (Viveiros 
de Castro, Accordãos e votos, pag. 447). 

cSe as relações do funccionario com o Estado nascem de um 
contracto, e neste se assegurou ao funccionario a vitaliciedade, não 
pode ser dado ao outro contraente retirar-lh'a (Ruy Barbosa, Diario 
do Congresso de 1907, pag. 2.089). 

O Sup. T rib. Federal já decidiu reiteradamente nesse sentido : 
c Ao governo não é licito alterar por mero arbítrio e sem 

offensa a direitos adquiridos ou de ordem patrimonial, uma 
condição preestabelecida em lei expressa (Rev. do Sup. Trib. 
Fed. vol. XLI, pag. 143). 

«Adquirido por um funccionario publico o direito outor-
gado pela lei, que vigorava ao tempo de sua nomeação, 
não pode perdel-o por força de outra posterior e que seria 
então retroactiva (Diario Official, de 1911, pag. 148; Delly, 
Manual de Jurisprudencia Federal, n. 894; Rev. citada vol· 
L VII, pag. 202). 

O proprio Leon Duguit para quem o estatuto dos funccionarios 
segue as transformações da lei que creou o respectivo curso (Trat. 

. ' 

I 
! I 
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1.0
, vol. m, pag. 147), confessa na 2.a edição dessa obra, (mesmo 

volume, pag. 115) : 
cOn a essayé quelque fois et moi même dans la pre· 

miêre edition de ce Traité de demonstrer par des consi-
derations plus ou moins subtiles, que la nomination de fonc· 
tionaire est un acte unilateral; je reconnais bien volontiers 
que je ·me suis trompeé. Une faible tentative va contra les 
faits . li n'est pas douteux que en realité, il y a dans no-
mination de fonctionnaire de nos jours deux acts de vo· 
lonté•. 

Carece, pois, de fundamento a emoção da reclamante para 
um estabelecimento de categoria inferior (Regul. do dec. 7.970 -A 
de 1927, art. 427). 

Somos por isso para que se attenda a reclamação, declaran· 
do-se sem effeito a remoção malsinada. 

E' o que nos parece. 
Aproveito o ensejo para renovar a V. Excia. os meus protes· . 

tos de estima e distincto apreço. - Heitor de Souza, Auxiliar 
do Advogado Geral do Estado. 

- O processo passa a constituir a peça n. 446, distribuída aos 
srs. Milton Campos, Annibal Gontijo e Dorinato Lima, respecti· 
vamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Requerimento 
Equiparação de venc1"mentos pleiteada por d. Carmen Brown 

(PEÇA N. 447) 

A abaixo . assignada, ex-praticante do Conservatorio Mineiro 
de Musica e actualmente auxiliar do Secretario do referido esta-
belecimento (de accordo com o Regulamento que baixou com o de-
creto n. 11.535, de 15 de Setembro do corrente anno), tendo o 
ordenado de 255$000 mensaes, vem requerer a V. Excia. que 
por equidade seus vencimentos sejam equiparados aos do auxiliar 
do Secretario da Escola Normal desta Capital. 

São cargos perfeitamente eguaes, sendo de inteira justiça 
essa equiparação. 

Nestes termos. 

P. e E. F. D. 
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Bello Horizonte, 26 de Dezembro de 1934. -Carmen Brown. 
- O requerimento passa a constituir a peça n. 447, distribuída 

aos srs. Milton Campos, Annibal Gontijo e Dorinato Lima, respe-
ctivamente. relator. 1.0 e 2.0 revisores. 

Officlo 
Tranaferencia de verbas no orçamento da Secretaria da A.gri· 

cultura 

(PEÇA N. 448) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes - Bello 
Horizonte. - 5.751. 

Em 26 de dezembro de 1934. - Sobre transferencia de 
verbas. 

Senhor Presidente. 
Tendo se esgotado em fins de setembro a verba destinada ao 

pagamento de diarias aos funccionarias desta Secretaria quando em 
viagens de serviço e não sendo possível suppril-a por meio de cre• 
dito supplementar ou especial de accordo com a orientação combi-
nada ao votar-se o orçamento vigente, venho solicitar permissão 
para, por meio de Decreto do Sr. Interventor Federal, promover a 
transferencia de recursos a que se refere o quadro junto, para que 
se possam fazer os pagamentos até 30 de janeiro proximo, quan-
do se encerrará o exercício financeiro. 

Sirvo-me da opportunidade para reassegurar-vos os meus pro-
testos de elevada estima. - Israel Pinheiro, Secretario da Agri-
cultura. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Campos. 
D. D. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 
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Transferencia de saldos das verbas 1-A- t, 1 -A-2 e 
2- A-1 para a verba 1-A-4 

1 A 1 

2:680$000 
6:400$000 

'=000$000 
1:000$000 

VERBAS 

1 A 2 

5:200$000 
9:('00$000 

2 A 1 

1:500$JOO 

3:000$000 
6:000$000 
2:000$000 
2:400$000 
3:000$000 

CONSIGNAÇÕES 

Architedo Chefe 
Dentistas dos Institutos e Appredizados 

Agrícolas 
Thesoureiro 
Auxiliar Contabilista 
Inspector de Ensino Agrícola 
Technico Ele Vinicultura e Viticultura 
Mestres de Officina da Escola cAdelai· 

de Andrada• 
Adjuncta idem, idem, idem 
Adjunctas da cEscola Padre Sacramento• 
Guarda do Instituto cBueno Brandao• 
Professor de desenho, idem, idem, idem 
Adjuncta da professora 

14:680$000 14:200 000 17:900$000 TOTAL . 46:580$000 

A . QUITES, Chefe dos Serviços de Contabilidade 

-0 processo passa a constituir a peça n. 448, distribuída aos 
srs. Socrates Alvim, Abilio Machado e Dorinato Lima, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Carta 

Do Presidente da Liga Operaria Mineira convidando os srs. con-
selheiros para assistirem á sessão solenne que se realizará no dia 1.0 

de Janeiro proxi'mo. destinada á posse da nova directoria. 
-O Conselho far-se~á representar. 

Agradecimento 

O SR. SEBASTIÃO LIMA: - Senhor Presidente, em sessão de 
22 do corrente o Conselho Consultivo, por proposta de v. excia., man-
dou inserir. em acta um voto de pesar pelo fallecimento de minha neti~ 
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nha Edna, sepultada naquelle dia. Esse gesto generoso de v. excia. e 
do Conselho sensibilizou-me em extremo, penhorando o meu coração 
reconhecido. Tambem penhorou-me grandemente a honra que me 
deu o Conselho comparecendo, incorporado, á minha residencia, afim 
de levar-me o seu abraço de condolencias. Venho, pois, trazer hoje 
a cada um dos prezados companheiros os mais sinceros e profundos 
agradecimentos, meus e de minha familia. 

O SR. MILTON CAMPOS:- Constará da acta o agradecimento 
de v. excia. 

Não havendo mais quem queira usar da palavra, é encerrado o 
expediente e annunciada a 

Apresentação, approvação e assignatura de parece-
res finaes 

O SR. DORINATO LIMA:- apresenta o seguinte 

Parecer n. 411 

Pagamento de addic'ionaes á d. Olivia Laurinda da Trindade 

(PEÇA N. 413) 

O Conselho Co~sultivo do Estado de Minas Oeraes, a que foi 
presente a peça n. 413, sobre pagamento de addicionaes á d. Olivia 
Laurinda da Trindade, professora effectiva do grupo escolar de Fru-
ctal, na importancia de 1:115$333. 

Considerando estar o processo devidamente documentado, sendo 
liquido o direito da peticionaria, de accordo com a lei n. 425, de 
1906, resolve opinar favoravelmente á abertura do credito necessario 
para effectuar esse pagamento, caso não seja possível attender á 
despesa pela verba cEventuaes,., da Secretaria da Educação e Saude 
Publica. 

Sala das Sessões, 29 de dezembro de· 1934. 
Dorinato Lima, relator. 
O parecer é approvado e logo em seguida assignado por todos 

os srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Secreta-

rio da Educação e Saude Publica. 
O SR. DORINATO LIMA:- apresenta, ainda, o seawnte 
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Parecer n. 412 

Preenchimento de cadeiras na Escola de P harmacia de Ouro 
Preto 

(PEÇA N. 417) 

Tendo examinado devidamente a peça n. 417, que trata da aber-
tura de um credito especial de 25:000 000 para attender as despesas 
com díarias a examinadores, gratificações a pessoal subalterno e acqui-
sição de material destinado ás provas praticas que deverão realizar-
se nesta Capital, conforme deliberou o sr. Ministro da Educação, para 
preenchimento de cinco cadeiras vagas na Escola de Pharmacia de 
Ouro Preto, opina o Conselho Consultivo pela abertura do referido 
credito, de accordo com os motivos constantes das notas tachygra-
phicas que este acompanham. 

Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1934.- Dorinato Lima. 
relator. 

O parecer é approvado e, em seguida, assignado pelos srs. Con-
selheiros. 

- Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio, parecer e notas 
tachygraphicas, ao sr. Secretario da Educação e Saude Publica. 

Segunda parte da ordem dia 
Pedido de reintegração de Olavo Guimarães no cargo de enge-

nheiro contTaafado do Estado 

(PEÇA N. 438) 

Passando-se a segunda parte da ordem do dia, entra em discussão 
a peça numero 438, sobre a qual o Sr. Socrates Alvim apresenta o 
seguinte 

Relatorio 
Em 30 de setembro de 1926 foi o sr. Olavo Pinheiro Guimarães, 

então estudante de engenharia, admittido como desenhista au-
xiliar da Secretaria da Agricultura do Estado, percebendo .a gra-
tificação annual de 4:500$000. Em 9 de maio de 1928, já formado. 
passou a auxiliar technico, sempre como contractado, com a grati-
fko.ação mensal. de 655$000 e, quando em serviço fóra da . Capital. 

818L I OTE CA 
ARQUIVO PUBLICO MINEIRo 
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recebendo tambem a diaria de 6$000, O':J 180$000 por mez. Tra-
balhava em ltajubá, como fiscal da construcção de uma ponte, 
quando foi victima de uma infecção typhica. Enfermo, pediu substi-
tuto no serviço, sendo attendido. 

Como não tivesse direito a licença, em virtude, de sua situação 
de contractado, foi-lhe concedida isenção do ponto, com direito á 
metade da gratificação que percebia. Isto se deu em 23 de dezem-
bro de 1929. Em 15 de janeiro de 1931, mandou o Secretario da 
Agricultura, dr. Noronha Guarany, que se pagasse integralmente a 
gratificação que o referido engenheiro recebia, sob o fundamento de 
ter o funccionario adoecido em serviço publico, (fls. 2 e 6). Após 
a infecção typhica que adquiriu em 1929, ficou o funccionario em 
apreço soffrendo de perturbações mentaes, impossibilitado assim de 
voltar ao serviço do Estado. Submettido a uma junta medica, cons; 
tituid.a por medicos da Directoria de Saude Publica, assim se ma-
nifestou essa junta, relativamente ás causas das perturbações mentaes 
do paciente: «Não se pode affirmar com segurança que a causa 
determinante dos disturbios mentaes constatados tenha sido a gra-
ve infecção typhica que o victimou a 10 mezes. E', comtudo, pro-
vavel que assim tenha sido ». Continuou o funccionario afastado 
do serviço, em consequencia de incapacidade mental, até que, 
pelo decreto n. 9.893, de março de 1931, que dispensou por mo· 
tivo de economia numerosos funccionarios do Estado, foi o engt--
nheiro em apreço tambem dispensado do cargo que occupava no 
caracter de contractado, dêixando assim de ser funccionario pu-
blico estadual. Nessa situação permaneceu até agora. Em 3 de 
agosto findo, seu pae, dr. Archanjo da Costa Guimarães, ha pou-
co fallecido, dirigiu ao sr. Interventor Federal no Estado a petição 
de fls. 1, em que pleiteia a reintegração de · seu filho, no car-
go de que foi dispensado e o pagamento das gratificações atra-
zadas, a partir de março de 1931. O peticionaria, referindo-se ao 
dispositivo legal que manda aposentar com todos os vencimentos 
os funccio.narios acommettidos de lepra ou outras molestias con-
tagiosas e referindo-se ao facto de não dispor a lei sobre os ca-
sos de impossibilidade de continuar o funccionario, mesmo não 
soffrendo de molestias contagiosas, prestar serviços publicas, em 
consequencia de molestia adquirida no exercício de suas funcções, 
- argumenta que ao Estado deve caber ·a obrigação de «garantir 
a subsistencia aos seus funccionarios quando, no exercicio de suas 

. I 

· ESTADO DE MINAS GERAES 1533 

funcções e em consequencia dellas, ficam impossibilitados para 
o seu perfeito desempenho • (fls. 3). Apoia-se ainda o peticionaria 
no dispositivo do art. 170, n. 6, da Constituição Federal, que man-
da sejam aposentados com todos os vencimentos, qualquer que 
seja seu tempo de serviço - cos (funccionarios) atacados de doen-
ça incuravel que os inhabilite para o exercício do cargo• (petição de 
fls. 3). Conclue pedindo a reintegração do engenheiro Olavo Pi-
nheiro Guimarães no cargo que occupava, sendo posto em disponi-
bilidade remunerada e pagos ao mesmo os ordenados que deixou de 
perceber em virtude de sua exoneração ou dispensa. 

Ouvido a respeito o sr. Consultor Jurídico da Secretaria, dr. M. 
• Pottier Monteiro, emittiu sobre o assumpto luminoso parecer, as .. 

sim do ponto de vista jurídico como do aspecto humano da ques-
tão (fls. 8 a 12). 

Com este reJatorio, envio a peça ao 1.0 revisor, conselheiro Mil-
ton Campos. 

Bello Horizonte, 12 de dezembro de 1934. - Socrates Al·vtm, 
relator. 

Parecer 
O sr. Socrates A.lvlm -O dr. Olavo Pinheiro Guimarães 

era funccionario contractado da Secretaria da Agricultura quando, no 
exercício do cargo que occupava, contrahiu grave infecção typhica, 
ficando impossibilitado de trabalhar. Sobrevieram-lhe disturbios psy-
chicos persistentes que o incapacitam para o serviço publico. Até 
março de 1931, esteve o referido engenheiro afastado de sua activi· 
dade funccional, percebendo, a principio metade e depois toda grati-
ficação a que tinha direito quando no exercício regular das funcções 
publicas que exercera, favor que lhe concedia o Estado por equi-
dade. 

Persistindo os disturbios mentaes que o inhabilitam para o exerci-
cio das funcções do cargo e sobrevindo a crise financeira que asso-
berba ainda hoje o Estado, foi o dr. Olavo Guimarães, com muitos 
outros funccionarios estaduaes, dispensado do serviço publico pelo 
dec. n. 9.893, de março de 1931. Funccionario contractado, contando 
a esse tempo menos de cinco annos de serviço publico, era evidente-
mente demissivel cad nutum ... As razões invocadas na petição de fls. 
1 a 4 são inoperantes no caso, conforme demonstra em seu brilhante 
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parecer de fls. 8 a 12 o sr. Consultor Jurídico da Secretaria da Agri· 
cultura. 

Não se trata, com effeito, de um caso especifico de accidente de 
trabalho, nem o paciente era funccionario do Estado ao tempo da 
promulgação da Constituição Federal de 16 de julho proximo findo. 

· De modo que, do ponto de vista legal, nenhum direito assiste a 
esse ex-funccionario de reclamar do Estado os beneficios pleiteados 
em seu favor por seu illustre e saudoso pae, dr. Archanjo da Costa 
Guimarães. 

O aspecto impressionante do caso está, porém, na dolorosa si-
tuação de desamparo material em que se encontra o paciente, após a 
perda irreparavel que soffreu com o fallecimento de seu pae que, se· 
gundo se diz, deixou pobre sua numerosa família, de que fazem parte, 
além desse desventurado moço, a viuva e algumas senhorinhas, que 
instruídas e educadas embora, bem parco auxilio material poderão 
prestar á mãe enferma e ao irmão inutilizado pela demencia. 

Para mim, que não sou jurista, merecendo por isso a indulgen-
cia dos doutos e nobres cultores do Direito que illustram e honram 
com sua presença esta Corporação, para mim, deve a lei ser inter· 
pretada no elevado sentido da conveniencia da sociedade em cujo 
beneficio foi instituída e não apenas sob o criterio da rigorosa obe-
diencia á forma e expressão jurídica em que se fixou o texto legal. 

Acho deshumano que, mesmo tratando-se de funccionarios não 
effectivos nos cargos ou não contando determinado tempo de servi· 
ço, possa o Estado utilizar-lhes o trabalho, desamparando-os inteira· 
mente quando victimas de graves ~nfermidades que os deixam inca-
pazes de prover á sua subsistencia. Com excepção de casos espe-
ciaes, não cabe ao Estado o dever de aposentar com vencimentos 
integraes os funccionarios publicos contando apenas alguns annos de 
serviço. Mas, deve ca,ber-lhe o dever, eminentemente humanitario, de 
amparar ·seus servidores, de quaesquer categorias, que, no exercício 
de suas func ·ões, venham soffrer accidentes morbidos ou traumati-
cos, capazes de os Lrnpossibilitar de occorrer á propria manutenção. 

Que lhe pague o Estado, emquanto perdurar sua incapacidade 
para ganhar a vida, incapacidade motivada pelos disturbios mentaes 
que lhe appareceram em serviço publico, que o Estado lhe pague . 
uma gratificação, tal como bz durante algum tempo ~pós o seu afas· 
tamento do serviço. 

I 
I 
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Proponho, pois, que o Estado, a titulo de equidade, passe a pa• 
gar ao seu referido ex-servidor uma gratificação destinada â sua ma-
nutenção, emquanto perdurarem as razões citadas, auxilio cujo quan· 
tum ficarâ ao arbitrio do proprio Governo, melhor informado a res· 
peito. 

E que tal situação cesse, automatica e definitivamente, logo que, 
desapparecidos os disturbios psychicos que acommetteram o dito ex-
funccionario, encontre-se o mesmo em condições de trabalhar, ganhan· 
do o net:essario á sua subsistencia. 

Isso equivale á volta do alludido engenheiro a situação pecuni· 
aria em que esteve durante mais de um anno, sem reclamação de 
sua familia ou sua. 

Meu voto não visa, de modo algum, a negação da legalidade do 
acto que dispensou o Dr. Olavo Guimarães do serviço publico . 

Elle traduz apenas uma suggestão da Conselho para que o Go· 
verno preste, pela forma mencionada, a assistencia material mínima 
de que carec~ o referido ex-servidor publico, impossilitado de prover 
á sua subsistencia, em virtude de perturbações mentaes sobrevindas 
á grave infecção typhica que o acommetteu no exercício das funcções 
do cargo que occupava na Secretaria da Agricultura. 

Esse o meu parecer, baseado no principio humanitario da 
equidade. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 

O SR. MILTON CAMPOS: - Como 1.0 revisor subscrevo o pa· 
recer do sr. Socrates Alvim, que examinou com muita segurança o 
aspecto legal do caso que nos é submettido. E, sem embargo da 
conclusão desfavoravel que sob esse aspecto se impoz ao seu espi· 
rito, s. exc. soube concluir com intelligencia e justiça, sob o ponto 
de vista da equidade, propondo uma solução que me parece razoa· 
vel e que está dentro das nossas attribuições. 

Pelo exposto, adopto o parecer. 
O SR. SOCRA TES AL VIM: - Agradeço, penhorado, as gne· 

rosas referendas de v. exc. 
(Muito bem! Muito bem!) 
- Do mesmo modo se manifestam os demais senhorea conse. 

Jl:aeiroa, sendo adaptada esta 
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Conclusão 

O Conselho suggere que o Estado, a titulo de equidade, passe 
a pagar ao se~:~ ex-servidor umà gratificação destinada a manutenção do 
mesmo, emquanto perdurarem os disturbios mentaes que o incapaci· 
taram para o exercicio de sua actividade funccional, gratificação cuja 
importancia ficará ao arbitrio do proprio Governo, melhor informado 
a respeito. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Isenção de impostos pleiteada pela Cru•ada Mineira contra 
a Tuberculose 
(PEÇA N. 440) 

Entra em discussão a peça n. 440, sendo dada a palavra ao sr. 
Annibal Gontijo, que procede á leitura do seguinte 

Relatorio 
Em officio n. 5.474, de 1 do corrente, o exmo. sr. Secretario das 

Finanças pede a este Conselho que se pronuncie a respeito de um re-
querimento da Cruzada Mineira contra a Tuberculose, que, por inter-
media de seu secretario, dr. Antonio Mourão Guimarães, pleiteia 
isenção de imposto de novos e velhos direitos sobre a doação que 
lhe 'foi feita pelo governo do Estado, de u!Jl terreno nesta Capital, 
destinado á construcção de um sanatorio para tuberculosos pobres. 
Acompanha o referido officio uma informação da Secretaria das Finan-
ças, na qual se verifica a intenção de attender ao peticionaria . 

Assim relatada, passo-a ao conselheiro Julio Soares, 1.0 revisor. 
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1934.- Annibal Gontijo, 

relator. 

Parecer 
O Sr. Annlbal Gontljo:- Sr. Presidente, a isenção do im-

posto de novos e velhos direitos, pleiteada pela Cruzada Mineira con-
tra a Tuberculose, é para que esta receba a escriptura do terreno que 
lhe foi doado pelo governo do Estado doação, aliás, que não é por 
nós ignorada, porquanto não ha muito teve o Conselho ópportunidade 
de se pronunciar sobre o assumpto. 

Comprehende-se que o governo do Estado, que fez a doaç!o, 
reconhecendo ser a Cruzada Mineira contra a- Tuberculosa uma insti· 
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tuição humanitaria, não póde, elle mesmo, cobrar impostos sobre o 
acto de benemerencia que praticou. 

Com effeito, trata-se de uma instituição de caridade, á cuja orga-
nização presidiu um elevado espirito de altruísmo e philantropia e que, 

.. dado o objectivo que tem em vista, qual o de construir na Capital, 
um sanatorio destinado ao tratamento, especialmente, de tuberculosos 
pobres, visando, por conseguinte, proteger os interesses conectivos, 
faz jús a esse pequeno auxilio por parte do poder publico. Eis porque 
sou pelo deferimento do pedido da Cruzada Mineira contra a Tuber-
culose. 

E' este, sr. Presidente, o parecer que tenho a honra de submetter 
â apreciação da Casa. (Muito bem! Muito bem!) 

-Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a 
palavra, é o mesmo submettido a votos e approvado, adaptando-se a 
seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente â isenção do imposto de novos 
e velhos direitos, pleiteada pela Cruzada Mineira contra a Tu-
berculose. 

-Volta o processo ao relator para redacção do parecer final. 

Credito supplementar ao orçamento m unicipal 

(PEÇA N. 442) 

Por ultimo, entra em discussão a peça n. 442, sobre o qual o sr. 
Sebastião Lima apresenta o seguinte 

Relato rio 
Em officio n. 27, de 13 deste mez, o sr. Prefeito Municipal de 

BeBo Horizonte solicita do Conselho Consultivo auctorização para 
abertura de um credito supplementar de 452:800$000, afim de pagar 
diversas despesas de caracter imprescindível e inadiavel, cujas verbas 
orçamentarias já se acham exgottadas. 

O pedido vem acompanhado de uma demonstração das verbas 
exgottadas e que precisam ser reforçados C<?m o credito supplementar, 
pela fórma seguinte: 

Para verba c Material, da Directoria da Receita -lt5:000$000. 
Para porcentagem aos fiscaes e ao advoiado- 100:000!000. 
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Para verba cEventuaes•, da mesma Directoria-100:000$000. 
Para o pessoal operaria da Sub,Directoria de Obras -80:000$000. 
Para o pessoal operaria da Sub,Directoria de Aguas- ... .... . 

50:000$000. 
Para o pessoal operaria da Sub,Directoria de Limpeza- ....... . 

106:800$000. 
Total, 452:800$000. 
Para justificar o pedido, informa o sr. Prefeito qlle no encerra-

mento do corrente exercício haverá na receita um accrescimo de .. . . 
1.558:174$100, differença entre a renda prevista no orçamento e a 
lançada pela Directoria da Receita, importancia essa que não foi ar-
recadada e que passa a constituir divida activa do município . 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 ;.revisor, sr. conselheiro 
Socrates Alvim. 

Bello Horizonte, 18 de dezembro de 1934.-Sebastião Lima, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. Sebastião Lima-Sr. Presidente, como frizei bem no 

meu relatorio, o credito ~upplementar pedido, diz o sr. Prefeito, é 
destinado ao pagamento de despesas de caracter imprescindível e 
inadiavel. ; 

Para melhor me orientar a respeito, fui pessoalmente â Prefeitura 
e lá obtive os precisos esclarecimentos do digno sr. Director da Des-
pesa e Contabilidade, confirmando a necessidade do credito que es-

·tamos examinando. São despesas já auctorizadas e, portanto, não se 
póde deixar de pagar. 

No regimen deficitario que atravessa a nossa municip~lidade, o 
administrador deve ser inexoravel, pautando rigorosamedte todos os 
gastos dentro da dotação orçamentaria, afim de não augmentar mais 
o cdeficit:o, maximé, deante a perspectiva desagradavel da diminuição 
da receita, devido á crise financeira que opprime o município, o Es-
tado e a União. 

Entretanto, uma vez auctorizada a despesa, o dever elementar da 
administração é promover o respectivo pagamento. 

Felizmente, no momento actual a Prefeitura dispõe de elementos 
para fazer face a esse pagamento, com o recurso do emprestimo que 
contracto~ co~ a Caixa Economica Federal e 9ue tem sido utilizado 
com parc1moma, segundo estou informado. 

ESTADO DE MINAS GERAES 1M9 

Em vista do exposto, embora o Conselho Cdnsultivo se tenha 
manifestado sempre pela inconveniencia dos creditas desta natureza, 
opino, para evitar mal maior, que se conceda auctorização para a 
abertura do credito supplementar solicitado pelo sr. Prefeito, na im· 
portancia de 452:800$000. (Muito bem! Muito beml) 

-Posto em discussão o parecer e não havendo quem queira 
usar da palavra, é o mesmo submettido a votos e approvado, adaptan-
do-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á abertura do credito de que 

trata a peça n. 442. 
-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
Não havendo mais nada a se tratar, o sr. Presidente designa 

para a proxima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, 
discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem en-
viadas á Secretaria com a necessaria anterrdenda. 

-Levanta,se a sessão. 
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